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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho, cujo tema central evidencia a formação inicial de professores de 

Matemática, é o de analisar e compreender as influências do ambiente oportunizado pelo 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na construção de saberes 

docentes. Por se tratar do estudo de um grupo específico, em determinada instituição de 

Ensino Superior, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de abordagem 

qualiquantitativa, tendo como método o materialismo histórico dialético, que busca 

estabelecer as relações entre a singularidade e a complexidade da formação docente no âmbito 

do Pibid. Foram abordados vários aspectos da temática: histórico da formação docente no 

Brasil; Leis e Diretrizes e Bases da Educação; formação docente nos Institutos Federais; 

matriz curricular e perfil do aluno do curso de Licenciatura em Matemática; a construção de 

saberes docentes na formação inicial e a influência do Pibid na construção desse 

conhecimento. Os aportes teóricos que fundamentaram essas discussões foram constituídos 

por contribuições de vários pesquisadores nacionais e internacionais, além de documentos 

oficiais que estruturam e normatizam a educação brasileira e o Pibid. Da literatura em 

educação: Libâneo (1992); Nóvoa et al. (1995); Freire (1996); Alarcão (1996); Pimenta 

(1996); Masetto (1998); Demo (2006); Gatti (2008); Saviani (2009); Frigotto (2011). Da 

literatura específica em Educação Matemática: Fiorentini e Miorim (1990); Grando (2000). 

Da literatura específica relativa ao Pibid: André (2012); Fetzner e Souza (2012); Jardilino e 

Oliveri (2014). Dos documentos oficiais: Lei nº 9.394/1996 – LDB; Lei n. 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008; Portaria n. 096, de 18 de julho de 2013. Os dados empíricos foram obtidos 

por meio da observação direta do pesquisador no ambiente de investigação e de questionários 

semiestruturados, respondidos pelos bolsistas do subprojeto Pibid-Matemática, do Instituto 

Federal Goiano, Campus Urutaí. As categorias utilizadas para análise dos dados foram: 

saberes do campo científico específico; saberes do campo pedagógico-didático; saberes do 

campo experiencial; e saberes do campo político. Essas categorias foram construídas por meio 

do estudo da formação inicial docente e de um trabalho intenso e delicado de exame dos 

questionários, tendo como técnica de análise a triangulação de dados. Os dados obtidos 

trazem elementos para analisar algumas facetas da formação inicial de professores, 

especificamente aquelas voltadas para a construção de saberes docentes. Compreendemos o 

Pibid como um programa que contribui sobremaneira para o desenvolvimento dos saberes do 

campo científico-específico, saberes do campo pedagógico-didático, saberes do campo 

político e saberes do campo experiencial. Além disso, denotamos que a relação estabelecida 

entre a teoria do Ensino Superior e a atuação profissional na Educação Básica contribui tanto 

para a formação inicial dos alunos bolsistas, quanto para a formação continuada dos 

professores supervisores. Tal formação ocorre por meio da troca de conhecimentos e 

experiências de ambos, através do trabalho colaborativo, de auxílio, sugestões, ideias, práticas 

pedagógicas e metodologias diferenciadas propostas pelo grupo.  

 

Palavras-Chave: Formação inicial docente. Saberes docentes. Pibid. 

 

 



ABSTRACT 

 

The goal of this work, whose central theme evidences the training of mathematics teachers, is 

to understand the influence of the environment provided by the Institutional Program 

Initiation of Scholarships for Initiation in Teaching - Pibid for the construction of the essential 

knowledge for initial teacher training. As it is the study of a specific group, in an institution of 

higher education, this research is characterized as a quali-quantitative case study, with the 

dialectical historical materialism method, which seeks to establish the relationship between 

the singularity and the complexity of teacher training in the Pibid. We addressed several 

aspects of the theme: History of teacher training in Brazil; National Education Guidelines and 

Framework Law; Teacher training in Federal institutes; Curriculum and profile of the student 

of the Teaching Degree in Mathematics; Essential knowledge for teacher training and the 

influence of Pibid in the construction of knowledge. The theoretical framework that supported 

these discussions consisted of contributions from various national and international 

researchers, in addition to official documents that structure and standardize the Brazilian 

education and Pibid. From literature in Education: Libâneo (1992); Nóvoa et al. (1995); Freire 

(1996); Alarcão (1996); Pimenta (1996); Masetto (1998); Demo (2006); Gatti (2008); Saviani 

(2009); Frigotto (2011). From literature specific to Mathematics education: Fiorentini and 

Miorim (1990); Grando (2000). From literature relative to Pibid: André (2012); Fetzner and 

Souza (2012); Jardilino and Oliveri (2014). From official documents: Law 9394/96 – LDB; 

Law 11892, of December 29
th

, 2008; Ordinance 096, of July 18
th

, 2013. Empirical data were 

obtained by direct observation of the researcher in the research environment and semi-

structured questionnaires, answered by the scholarship students of the subproject Pibid-

Mathematics of the Federal Institute of the state of Goiás, Campus Urutaí. The categories 

used for data analysis were: Knowledge of the Specific Scientific Field, Knowledge of the 

Pedagogical-Didactic Field, Knowledge of the Experiential Field and Knowledge of the 

Political Field. These categories were constructed through the analysis of initial teacher 

training and an intensive and delicate examination of the questionnaires, using data 

triangulation as the analysis technique. The data obtained showed elements which enabled the 

analysis of some aspects of initial teacher training, specifically those related to the 

construction of teaching knowledge. We understand the Pibid as a program that contributes 

greatly to the development of the Knowledge of the Specific Scientific Field, Knowledge of 

the Pedagogical-Didactic Field, Knowledge of the Political Field and Knowledge of the 

Experiential Field. Furthermore, we found that the relationship between the theory of Higher 

Education and professional practice in Basic Education contributes to both the initial training 

of scholarship students, and for the continuing education of supervisor teachers of Pibid. This 

training occurs by means of exchange of knowledge and experience of both, teamwork, 

suggestions, teaching practices and methodologies proposed by the group. 

 

Key words: Initial teacher training. Teacher knowledge. Pibid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema educacional brasileiro sempre foi cenário de variados conflitos e um deles 

tem como palco a formação docente. Muitos estudantes de cursos de licenciatura, sem 

motivação alguma, acabam desistindo da graduação logo nos primeiros anos de estudo. Esse 

fato se deve a vários fatores, que emergem durante a formação do licenciando, dentre eles 

citamos a dicotomia entre teoria e prática, a desvalorização da profissão e o descuido com a 

própria abordagem de ensino que, na maioria das vezes, se configura como tradicional, 

bacharelesca e tecnicista. Diante desse cenário, observam-se professores recém-formados 

abdicando de suas carreiras ao se depararem com a realidade escolar e com as frustrações do 

cotidiano educacional.  

Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/1996, 

determine, em seu artigo 61, parágrafo único e incisos I e II, que a formação dos profissionais 

da educação deva ocorrer “de modo a atender às especificidades do exercício de suas 

atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, 

terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o 

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a 

associação entre teorias e práticas, [...]”, na maioria dos casos, os licenciandos encontram uma 

formação ancorada em modelos divergentes dessa proposta. 

Segundo Alarcão (1996, p. 13): 

 

Nas instituições de formação, os futuros profissionais são normalmente ensinados a 

tomar decisões que visam à aplicação dos conhecimentos científicos numa 

perspectiva de valorização da ciência aplicada, como se esta constituísse a resposta 

para todos os problemas da vida real. Porém, mais tarde, na vida prática, encontram-

se perante situações que, para eles, constituem verdadeiras novidades. Perante ela, 

procuram soluções nas mais sofisticadas estratégias que o pensamento racionalista 

técnico lhes ensinou. A crença cega no valor dessas estratégias não os deixa ver, de 

uma maneira criativa e com os recursos de que dispõem, a solução para os 

problemas. Sentem-se então perdidos e impotentes para resolvê-los. É a síndrome de 

se sentir atirado às feras, numa situação de salve-se quem puder ou de toque viola 

quem tiver unhas para tocar. 

 

Desse modo, entendemos que a educação brasileira está estruturada na LDB n. 

9.394/1996, todavia, percebe-se que há um descompasso entre o proposto e o efetivado. “De 

um lado, estão às instituições que forma o docente, com seus discursos, suas teorias, e, de 

outro, a escola e a prática pedagógica do professor da vida real” (NACARATO; LOPES, 

2005, p. 168). 
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Compreendemos, assim, que um dos pontos centrais de reflexão sobre o campo da 

educação é a profissionalização
2
 do trabalho docente. Nessa perspectiva, a formação 

acadêmica deve estar ligada à profissão, assim como a profissão deve ligar-se à formação 

acadêmica, pois, segundo Nóvoa (2015), na universidade há teoria e há prática, da mesma 

forma que na escola há prática e também há teoria. Portanto, essas duas dimensões devem 

estar sempre articuladas, indissociáveis.  

Para minimizar as situações em que o professor se sinta despreparado ou incapaz de 

encontrar soluções para eventuais problemas do cotidiano escolar, seria necessário que a 

Universidade, lócus responsável pela formação inicial, procurasse lançar mão de estratégias 

que busquem o diálogo com as realidades escolares e sociais, como forma de o licenciando 

desenvolver uma identidade docente condizente com o contexto profissional.  

Nesse cenário, com o intuito de elevar a qualidade formativa dos cursos de licenciatura 

e promover a integração entre educação superior e educação básica, foi aprovada, em 4 de 

abril de 2013, a Lei n. 12.796, que altera a LDB (Lei n. 9.394/1996), definindo, em seu artigo 

62, parágrafo 5°, que: 

 

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. (grifos nossos). 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), tem por finalidade 

fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

professores em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública 

brasileira. Para tanto, concede bolsas a alunos de cursos de licenciatura de Instituições de 

Ensino Superior (IES), coordenadores (professores das IES) e supervisores (professores da 

educação básica) responsáveis pela formação dos futuros docentes (BRASIL, 2010). 

Segundo a Capes, o Pibid tem como proposta: 

 

[...] promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 

início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

                                                           
2
  De acordo com Morgado (2011), a profissionalização do trabalho docente é o período de formação inicial 

que culmina na certificação do aluno, futuro professor, e no reconhecimento de seus saberes, habilidades e 

competências para exercer a profissão. Além disso, trata-se de um processo que visa a apropriação e o 

pertencimento de certa cultura e/ou grupo profissional, além da apropriação de valores e atitudes (postura 

profissional). 
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pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da 

escola. (FUNDAÇÃO CAPES, 2016, s/p). 

 

Destarte, o referido programa contribui para que os estudantes de licenciatura se 

insiram na cultura escolar e profissional, por meio da observação, do registro e da reflexão 

sobre os saberes e particularidades do trabalho docente. De acordo com Fetzner e Souza 

(2012, p. 687), “[...] entende-se o Pibid como um programa que oportuniza a vivência da 

iniciação no campo da docência em diálogo com a formação teórica oportunizada na 

universidade”.  

Esse tipo de formação, contemplada pelo programa Pibid e que parece ser palco de 

aprendizado à docência, constitui o objeto de estudo desta pesquisa. A motivação para o 

desenvolvimento deste estudo, contemplando essa temática, surgiu da aproximação do 

pesquisador com o subprojeto Pibid-Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, 

do qual foi bolsista (Bid) por dois anos, bem como de sua inquietação, decorrente da 

formação inicial de professores oferecida pelos Institutos Federais. 

 Na esteira dessas reflexões, julgamos ser pertinente realizar um estudo sobre os 

impactos do Pibid na formação inicial de professores de matemática, desvelando os limites e 

as contribuições geradas pelo programa na relação estabelecida entre a Universidade e Escola.  

Assim, esta pesquisa, cujo tema central evidencia a formação inicial de professores de 

Matemática, tem como objetivo analisar e compreender as influências do ambiente 

oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na 

construção de saberes docentes. Logo, pretende-se, ao fim deste estudo, responder aos 

seguintes questionamentos: o Pibid contribui para a formação inicial de professores de 

Matemática? Se sim, que tipos de saberes são construídos no ambiente oportunizado pelo 

programa e quais são seus limites institucionais e formativos? 

O campo de investigação é o Instituto Federal Goiano de Urutaí, no qual o Pibid foi 

implantado por meio do Edital n. 1/2011/Capes, contemplando os cursos de Licenciatura em 

Matemática, Química e Biologia. Os sujeitos envolvidos na pesquisa são os alunos bolsistas 

do Pibid do curso de Licenciatura em Matemática da referida instituição.  

No que se refere à relevância, esta pesquisa pretende contribuir para a produção e a 

socialização de conhecimento acerca das políticas públicas direcionadas à educação, mais 

especificamente aquelas voltadas à formação de professores, e instigar a reflexão sobre a 

formação inicial e continuada sobretudo, na área da Educação Matemática. 

Para dar movimento a este estudo, procuramos: contextualizar a realidade do projeto 

Pibid desenvolvido no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Goiano, 
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Campus Urutaí, no período de 2011 a 2015; realizar um mapeamento das ações desenvolvidas 

no projeto Pibid em foco, buscando identificar e compreender as possibilidades e os limites 

do programa, que emergiram da relação estabelecida entre a escola e a universidade; 

compreender o significado desse programa para o processo formativo dos licenciandos em 

matemática sob a ótica dos alunos bolsistas; e, por fim, estabelecer relação entre as ações 

desenvolvidas no Pibid e os saberes docentes necessários à formação integral do professor. 

Para situar o leitor e possibilitar mais compreensão acerca do que foi realizado para 

atingir os objetivos deste estudo, apresentamos, a seguir, o percurso metodológico.  

 

1.1 A abordagem  

 

Esta pesquisa foi realizada mediante uma postura dialética de investigação e, sendo 

assim, considera a qualidade e a quantidade de aspectos complementares de uma mesma 

realidade. Logo, ambas as abordagens possuem igual importância para este estudo. De acordo 

com Devechi e Trevisan (2010, p. 158), “[a] qualificação e a quantificação, embora 

contraditórias num primeiro momento, são processos conexos e articulados na construção do 

conhecimento; elas se transformam e se complementam mutuamente”.  

Entendemos, com os autores referenciados, que tais abordagens não precisam estar 

desassociadas, ao contrário, podem convergir para um mesmo propósito, tendo como ponto de 

encontro o tema de estudo que, nesse caso, são as influências do Pibid na formação inicial de 

professores de matemática. Segundo Flick (2004, p. 273), “[...] um estudo pode incluir 

abordagens qualitativas e quantitativas em diferentes fases do processo de pesquisa”. 

Diante do exposto, a questão central não é discutir se uma abordagem é superior ou 

preliminar a outra, o fator realmente relevante é enxergar as duas abordagens num só processo 

de construção e desenvolvimento do estudo. Para isso, utilizamos critérios da abordagem 

quantitativa ao realizar a categorização do perfil do aluno e da matriz curricular do curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, bem como critérios 

da abordagem qualitativa para analisar a fala e as ações dos sujeitos que compõem o Pibid da 

licenciatura em Matemática da instituição investigada. Compreendemos, portanto, que a 

abordagem desta pesquisa pode ser caracterizada como qualiquantitativa (GAMBOA, 2007a, 

2007b). 
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1.2 O tipo de pesquisa 

 

O objetivo deste trabalho, cujo tema central evidencia a formação inicial de 

professores de Matemática, é o de analisar e compreender as influências do ambiente 

oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na 

construção de saberes docentes. Por se tratar do estudo de um grupo específico, em 

determinada instituição de Ensino Superior, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de 

caso. Sendo assim, esse é um tipo de investigação que visa à descoberta, enfatiza a 

interpretação em um contexto e busca retratar a realidade em suas particularidades e 

singularidades. 

De acordo com Triviños (2015, p. 133), o estudo de caso “[...] é uma categoria de 

pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente”. Nesse sentido, as 

pesquisas que possuem esse viés metodológico distinguem-se de outras por seu caráter de 

investigação profunda e, ao mesmo tempo, global, ou seja, preza por um estudo exploratório, 

fazendo uma apreensão do fenômeno de forma bem delineada e detalhada (YIN, 2005).  

O estudo de caso é utilizado em investigações no campo da Educação pelo fato de 

envolver o estudo de pessoas, programas, projetos, ações e instituições singulares. Segundo 

Lüdke e André (1986), o estudo de caso é bem delimitado e tem um interesse particular, 

podendo ser simples, como o estudo de uma professora, ou complexo, como o de vários 

professores ou turmas. Levando em consideração que esta pesquisa é uma investigação com 

um grupo específico de indivíduos, que fazem parte do Pibid-Matemática do Instituto Federal 

Goiano – Campus Urutaí, compreendemos que se trata de um estudo de caso complexo, que 

reflete, por sua natureza holística, a complexidade do fenômeno estudado. 

 

1.3 O método 

 

Esta pesquisa se constitui no estudo do fenômeno em seu ambiente natural, analisando 

o problema processualmente, de forma indutiva e descritiva. Todavia, nos esforçamos para 

trazer elementos do método materialista-histórico-dialético ao estudo, por acreditarmos nas 

contribuições que esse percurso metodológico pode trazer para nossas discussões. 

Reconhecemos, no entanto, as restrições do pesquisador, que está em um processo de 

formação e transição de paradigmas. Dessa maneira, compreendemos que nosso estudo possui 

algumas limitações quanto ao uso do método. Nosso anseio é romper com velhos paradigmas 

de investigação científica, mas entendemos que esse rompimento é um processo que ocorre 
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gradualmente, visto que, as mudanças de concepções de um indivíduo requerem tempo, pois 

estão fortemente arraigadas à sua formação e às formas de pensar/agir. 

Segundo Pires (1997, p. 83), o método materialista-histórico-dialético “[...] se 

caracteriza pela busca de uma realidade concreta, pensada, compreendida em seus mais 

diversos e contraditórios aspectos, priorizando uma investigação da materialidade histórica do 

comportamento social”. Ademais, compreendendo a dialética como eixo metodológico 

norteador deste estudo, buscamos discutir e compreender o caráter conflitivo, dinâmico e 

histórico do objeto de investigação, desvendando seus nexos internos que, a priori, não são 

percebidos na superficialidade do fenômeno. Para Marx (1996), o conhecimento tem o papel 

social de enriquecer a vivência do homem em sociedade, logo, não basta realizar 

investigações com a simples finalidade de interpretar a realidade, o que importa é utilizar o 

conhecimento construído para transformá-la. Desse movimento surge a práxis transformadora 

que, para Frigotto (1987), se configura em uma unidade de teoria e prática que possibilita o 

conhecimento da realidade e de sua transformação.  

Devido à amplitude metodológica agregada à Dialética, nos delimitamos à dialética 

materialista histórica, que concebe, por meio da materialidade de mundo, o pensamento, as 

ideias e a consciência como reflexos de uma realidade objetiva, concreta. Tal realidade existe 

independente da consciência. 

 

Resumidamente, podemos dizer que o materialismo dialético reconhece como 

essência do mundo a matéria que, de acordo com as leis do movimento, se 

transforma, que a matéria é anterior à consciência e que a realidade objetiva e suas 

leis são cognoscíveis. (TRIVIÑOS, 2015, p. 23). 

 

O autor destaca o fato de a realidade objetiva e suas leis serem cognoscíveis, todavia, 

esse processo de conhecimento não é trivial. Para revelar determinada lei existente em uma 

realidade objetiva, é necessário fazer o movimento do pensamento abstrato até chegar ao 

pensamento concreto. Segundo Frigotto (1987, p. 77), “[r]omper com o modo de pensar 

dominante ou com a ideologia dominante é, pois, condição necessária para instaurar-se um 

método dialético de investigação”.  

Para se chegar à realidade objetiva, o investigador deve começar seu estudo por aquilo 

que já é existente e vinculado ao meio investigado, pelo fato empírico, ou seja, pelo concreto-

dado. Assim, deve iniciar os estudos nos documentos oficiais e na observação dos discursos e 

na postura dos sujeitos. Entretanto, o concreto-dado passa por um inventário estruturante de 

diferentes e conflitantes concepções de realidade concebidas por diferentes sujeitos. Tais 
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concepções são gestadas nas instâncias culturais, econômicas, religiosas, sociais, científicas, 

filosóficas, entre outras. Desse modo, criam-se diferentes concepções de mundo, em distintos 

grupos sociais. 

Cabe ao investigador, após se apropriar do concreto-dado, passar para o plano 

abstrato, livrando-se das impressões primeiras de representação do fenômeno em sua 

imediaticidade. Em contrapartida, deve priorizar as leis fundamentais que formam as molas 

propulsoras do surgimento do fenômeno e, mais do que isso, priorizar as leis que dão apoio à 

retroalimentação da realidade estudada. Ao evidenciar o ponto de partida e de apoio das leis 

que fundamentam a realidade, chegamos, então, às consequências, por meio das quais essa 

realidade se manifesta no meio investigado, e, por conseguinte, à realidade objetiva, ao 

concreto-pensado.  

 

A “concreticidade” se constrói na síntese objeto-sujeito que acontece no ato de 

conhecer. O concreto é construído como ponto de chegada de um processo que tem 

origem empírico-objetiva, passa pelo abstrato, de características subjetivas, e forma 

uma síntese, validada na mesma ação de conhecer, quando o conhecido (concreto no 

pensamento) é confrontado com o seu ponto de partida através da prática. 

(GAMBOA, 2006, p. 103). 

 

A concreticidade também é explicada nos estudos de Frigotto (1987), que denomina 

esse movimento do pensamento de compreensão da realidade que passa do abstrato ao 

concreto, de detour.
3
 Para o autor, esse movimento do pensamento demanda certo esforço e 

exige um trabalho de apropriação, organização e exposição dos fatos. Para tanto, o 

investigador deve ter consciência das múltiplas dimensões que envolvem o objeto: a parte e o 

todo que o integram; o tempo e o espaço; as relações sócio-históricas; as ideologias; as lutas 

de classes; os interesses; as contradições; as interferências; as singularidades; as 

generalizações; o essencial e o contingente; os modos de produção; as bases e superestruturas 

da realidade; as concepções de mundo; etc. 

Mediante o exposto, compreendemos que uma pesquisa que assume o método 

materialista-histórico-dialético como pressuposto precisa considerar alguns indicadores 

(SOUZA; MAGALHÃES, 2011), com os quais dialogamos no desenvolvimento desta 

dissertação, conforme pode ser observado a seguir: 

 

                                                           
3
  Detour é uma palavra de origem francesa e significa desvio. Esse termo foi utilizado no campo científico, 

primeiramente por Kosik (1976), e significa fazer um desvio na intenção de descobrir a essência, a verdade 

oculta, “a coisa em si”, que se esconde atrás da aparência da coisa, do fenômeno. 
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 Para o estudo ser dialético, deve haver movimento, considerar o todo, mas não tudo. 

Nesta pesquisa, buscamos evidenciar e compreender os discursos impregnados na fala de 

diferentes alunos bolsistas que compõem o grupo Pibid-Matemática do IF Goiano-Urutaí. 

Mais do que isso, procuramos mostrar interesses contrários, dicotômicos, antagônicos e 

conflituosos, inerentes à temática investigada. Logo, nosso intuito foi desenvolver uma 

pesquisa que investigasse as contribuições e também as lacunas desse programa na 

formação inicial de professores de matemática, desvelando componentes essenciais da 

totalidade do fenômeno. 

 Para o estudo ser materialista, deve apropriar-se do concreto, reconstruir as leis que 

integram os elementos e revelar a coerência interna da realidade, a fim de compreender os 

meios sociais de sua produção e existência. Assim o fizemos, buscando, nos documentos 

oficiais, referências bibliográficas, questionários respondidos pelos participantes e, por 

meio da observação direta do pesquisador, o entendimento da atual estrutura formativa dos 

cursos de licenciatura no Brasil, bem como os impactos do Pibid nessa formação. 

 Para o estudo ser histórico, o sujeito e o objeto devem convergir para uma mesma 

relação dialógica e diacrônica, afinal, o sujeito é tido como um ser socialmente histórico 

e o objeto é determinado pelas diversas dimensões de sua criação e transformação em 

determinado tempo e espaço. Em nossa pesquisa, intentamos contextualizar a temática 

historicamente, trazendo discussões desde o surgimento das primeiras escolas de formação 

de professores no Brasil até a atual estrutura de formação desses profissionais em nível 

superior. 

 

Nesse sentido, conclui-se que esta pesquisa possui alguns elementos do método 

materialista-histórico-dialético.  

 

1.4 A coleta de dados 

 

1.4.1 O questionário 

 

Os dados coletados para esta pesquisa foram obtidos por meio de questionários 

respondidos pelos alunos bolsistas do Pibid-Matemática do IF Goiano-Urutaí, pela 

observação direta da realidade investigada, bem como pelo levantamento bibliográfico da 

temática estudada, além da busca e da análise de documentos oficiais produzidos e publicados 
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pelo Ministério da Educação (MEC), pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Para tal, foi elaborado um questionário que contemplasse os objetivos da investigação. 

Segundo Theóphilo e Martins (2009, p. 90), “[o] questionário é um importante e popular 

instrumento de coleta de dados para uma pesquisa social”. Ele é, por assim dizer, um 

instrumento disponível de fácil obtenção sobre todo e qualquer dado que o pesquisador deseja 

registrar no intuito de atender as demandas de sua investigação, seja ela quantitativa ou 

qualitativa. Para Gil (2008, p. 124), o questionário tem por objetivo “[...] o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Existem, entretanto, certos equívocos ao lidar com esse instrumento, uma vez que há 

quem conceba o termo “questionário” como sinônimo de entrevista, teste, enquete ou escala, 

o que, tecnicamente, não é de todo errado, pois estes últimos podem ser feitos frequentemente 

por meio de questionários, mas não de forma exclusiva. Todavia, chamamos a atenção para 

um termo em específico, o formulário. De acordo com Oliveira (2013, p. 85), “[...] é preciso 

entender que existe uma diferença entre questionário e formulário, visto que o questionário é 

respondido pelo informante e o formulário é preenchido pelo pesquisador”. Gil (2008, p. 124) 

relata que “[...] é muito frequente identificar como formulário todo e qualquer impresso que 

apresente campos para anotação de dados, não importando se esta ação é desenvolvida pelo 

pesquisado ou pelo pesquisador”. Dessa forma, optamos pela definição sugerida por Oliveira 

(2013) e, portanto, deixamos claro que as respostas recolhidas por meio do questionário foram 

preenchidas exclusivamente pelos informantes. 

Mas, enfim, porque utilizar questionários, e não entrevistas? Sabemos que a entrevista 

é um grande aliado do pesquisador na coleta de dados, principalmente por induzi-lo a 

estabelecer um contato mais próximo e direto com os sujeitos investigados. No entanto, 

devido a algumas experiências anteriores, o pesquisador entende que a entrevista poderia 

gerar uma coleta de dados menos concisa, pois muitas vezes as falas são carregadas de vícios 

de linguagem, discursos truncados e ideias pouco elaboradas. Assim, acabam por deixar a 

maior parte do discurso do sujeito sem coerência e coesão. Além disso, suscitam um 

dispendioso trabalho de transcrição da fala dos informantes. 

O questionário, por sua vez, apresenta uma série de vantagens: a possibilidade de se 

atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas em uma área geográfica 

extensa, pois ele pode ser enviado pelo correio ou por e-mail; garante o anonimato das 

respostas; permite que as pessoas o respondam no momento que julgarem mais conveniente; 

não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado 
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(GIL, 2008). Além dessas vantagens elencadas pelo autor, consideramos que o questionário 

propicia ao informante mais tempo de reflexão e reformulação da resposta que será emitida. 

Dessa forma, a resposta possui mais consistência de ideias e opiniões. 

De todo modo, o questionário possui também suas limitações. Gil (2008, p. 126) 

afirma que o uso desse instrumento dificulta ou impede o auxílio ao informante quando ele 

não entende corretamente as instruções ou perguntas, além de não oferecer “[...] a garantia de 

que a maioria das pessoas devolva-no devidamente preenchido, o que pode implicar a 

significativa diminuição da representatividade da amostra”.  

Cientes dessas limitações, julgamos importante que houvesse um contanto direto entre 

pesquisador e informante, a fim de esclarecer dúvidas que pudessem surgir em relação às 

perguntas do questionário, bem como explicar os objetivos, as razões e a relevância que 

determinaram a realização da pesquisa e a importância da participação voluntária do 

informante, possibilitando criar uma atmosfera de confiança entre pesquisador e pesquisado, 

garantindo o seu anonimato na divulgação do material. Nessa perspectiva, Oliveira (2013, p. 

83) orienta que “[...] é necessária uma “dose” de sensibilidade para “conquistar” o informante 

a fim de que ele se sinta motivado, bem à vontade para responder o questionário e tenha a 

consciência de que está colaborando para o avanço do conhecimento”. 

Em relação à estrutura delineada nos questionários propostos para esta pesquisa, um 

deles apresenta seis questões de caráter objetivo e o outro apresenta quinze questões de 

caráter discursivo, o que é uma quantidade aceitável, visto que não ocupa muito tempo dos 

respondentes. Como adverte Oliveira (2013, p. 82), “[...] é prudente não abusar da boa 

vontade dos informantes e procurar formular questões precisas e em número razoável para 

não ocupar o pesquisado por mais de trinta minutos”. Nas palavras de Gil (2008, p. 24), 

“[p]ara definir o número adequado de perguntas é preciso levar em consideração o possível 

interesse dos respondentes pelo tema pesquisado”.  

Assim, compreendemos que não existe um modelo de questionário que seja melhor ou 

pior que outro. O fato é: desde que ele consiga despertar o interesse dos respondentes e 

alcançar os objetivos propostos, não existe padrão para sua construção, mas sim bom senso. 

Em relação à escolha e à formulação das perguntas, Gil (2008, p. 128) chama a 

atenção para alguns critérios: 

 

[...] devem ser incluídas apenas perguntas relacionadas ao problema pesquisado [...] 

que possam ser respondidas sem maiores dificuldades [...] as perguntas devem ser 

formuladas de maneira clara, concreta e precisa; deve-se levar em consideração o 

sistema de referência do interrogado, bem como seu nível de informação; a pergunta 
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deve possibilitar uma única informação; a pergunta não deve sugerir respostas; as 

perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez. 

 

Outro quesito importante apresentado por esse autor é que devem ser evitadas 

perguntas que penetrem na intimidade das pessoas, uma vez que, “[q]uando o respondente 

acredita estar correndo o risco de ser julgado, reage oferecendo respostas defensivas, 

estereotipadas ou socialmente desejáveis, encobrindo sua real percepção acerca do fato” (GIL, 

2008, p. 130). 

As perguntas de um questionário podem ser abertas, fechadas ou mistas. No caso deste 

estudo, optamos por um questionário composto por questões abertas, desse modo, o 

informante teve total liberdade para formular suas respostas, respondendo, assim, àquilo que 

julgasse necessário, sem qualquer restrição.  

Por fim, avaliamos que os questionários elaborados para esta pesquisa priorizaram 

uma estrutura clara e objetiva, linguagem acessível, bem como simplicidade e consistência de 

informação, evitando possíveis falhas que acarretassem em receios quanto à confiabilidade e à 

validade dos dados coletados. 

 

1.4.2 Aplicação do questionário 

 

Para este estudo, foram aplicados dois questionários. O primeiro deles tinha como 

objetivo delinear o perfil do aluno que cursa Licenciatura em Matemática no IF Goiano – 

Urutaí, tendo sido feito um levantamento, em 2015, na instituição em questão. Os sujeitos que 

participaram desse processo são acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática 

regularmente matriculados no curso. O questionário (Apêndice C) contemplava aspectos 

como idade, sexo, base escolar, razões pela escolha da licenciatura, base escolar dos pais, 

profissão, cidade em que reside, dentre outros. A amostra foi composta de 31 alunos, o que 

representa 59% dos alunos devidamente matriculados no curso no ano de 2015. 

O segundo questionário refere-se à percepção dos alunos bolsistas do Pibid quanto a 

sua atuação no programa (Apêndice B). O pesquisador interpelou os sujeitos em seu próprio 

ambiente de estudo (Laboratório de Matemática do IF Goiano-Urutaí). A priori, foi realizada 

uma mobilização do grupo, com vistas a esclarecer acerca dos objetivos e da relevância da 

pesquisa, além de uma breve exposição da trajetória acadêmica do pesquisador, para 

estabelecer uma familiarização entre sujeitos e pesquisador. Os respondentes foram 

informados de que sua participação se daria de forma voluntária e natural e após a assinatura 

do termo de livre esclarecimento (Apêndice A). O pesquisador explicou as finalidades das 
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questões que compõem o questionário, uma a uma, para evitar que surgissem dúvidas no 

momento em que fossem responder o instrumento. 

O pesquisador sugeriu que os sujeitos partícipes levassem o questionário para casa, 

para que pudessem respondê-lo com mais calma e tranquilidade e enviassem-no por e-mail 

em outro momento, e assim o fizeram. Para garantir o anonimato dos respondentes, criamos 

um e-mail próprio para que eles pudessem acessar e enviar os questionários. 

No prazo de um mês, os questionários foram chegando à caixa de e-mails do 

pesquisador, porém, nem todos os sujeitos enviaram-nos (mesmo o pesquisador advertindo o 

grupo por três vezes de que o tempo para o recolhimento estava se acabando). Como a 

participação se daria de forma voluntária, o pesquisador preferiu não pressionar os sujeitos 

omissos.  

O critério de escolha dos sujeitos para responder ao questionário foi selecionar todos 

os participantes que atuam no Pibid-Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. 

Atualmente (segundo semestre do ano de 2015), o grupo é formado por dezessete pessoas, 

sendo quatorze estudantes bolsistas, duas professoras supervisoras e uma coordenadora de 

área. O questionário foi aplicado primeiro aos alunos bolsistas, todavia, dentre os quatorze, 

apenas três nos enviaram o questionário respondido.  

De posse dos questionários, tivemos uma surpresa: as respostas eram superficiais e 

não geravam dados consistentes para desenvolver um estudo na área. Fomos procurar saber o 

motivo desse teor tão superficial e descobrimos que os bolsistas que atualmente integram o 

Pibid-Matemática possuem, no máximo, dez meses de experiência no programa. Trata-se de 

um grupo recém-formado, está na fase de estudos teóricos, conhecimento da infraestrutura da 

escola e desenvolvimento das primeiras atividades. Logo, não conseguimos alcançar os 

objetivos pretendidos com a aplicação desse instrumento. 

Em virtude disso, mudamos o critério de seleção dos sujeitos respondentes, 

reestruturamos as perguntas dos questionários e a estratégia de aplicação. Buscamos sujeitos 

que participaram do Pibid no interstício de 2011 a 2015, por um período de, no mínimo, dois 

anos e meio. A escolha desse perfil de sujeito se deu pelo fato de terem mais vivência no 

programa. Entramos em contato com tais sujeitos por e-mail, telefone, redes sociais e nos 

próprios corredores da Instituição. Cinco ex-alunos bolsistas se enquadraram nesses critérios e 

todos eles se dispuseram a participar da pesquisa, enviando-nos os questionários respondidos 

com mais riqueza de ações e detalhes. Desse modo, recolhemos dados suficientes para dar 

continuidade ao estudo. 
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Não descartamos, todavia, os questionários respondidos pelo primeiro grupo, pois 

decidimos utilizar todos os dados recolhidos, tanto dos sujeitos que se encontram no programa 

atualmente quanto dos que já não participam mais, por considerarmos que todos possuíam 

aspectos relevantes, que mereciam ser analisados. Recolhemos, no total, 8 questionários dos 

alunos bolsistas. Como cada questionário possuía 15 questões discursivas, obtivemos um 

montante de 120 questões. Com base nas respostas dadas pelos sujeitos, fizemos a tabulação 

dos dados (Quadro 04), sistematizando-os para análise. Além disso, entramos em contato com 

as professoras supervisoras que aturaram junto ao grupo Pibid-Matemática e uma delas 

colaborou com a escrita de um relato de experiência.  

 

1.5 A observação direta 

 

O observador, antes de ir a campo, já possui um esquema estruturante do que pretende 

observar. A escolha do contexto, das situações e pessoas a serem observadas está vinculada às 

questões, aos objetivos e às teorias iniciais que orientam a pesquisa. 

Segundo Oliveira (2013, p. 79), a observação direta tem como finalidade “[...] a 

observação in loco dos possíveis dados que devem ser pesquisados em relação aos objetivos 

[...]”. Trata-se de uma imersão pessoal e direta do pesquisador na atividade do grupo que 

pretende investigar para atingir certo nível de compreensão.  

De acordo com Theóphilo e Martins (2009, p. 84), a observação envolve a percepção 

sensorial do observador, uma vez que observar não é apenas ver, é uma 

 

[...] busca deliberada, elaborada com cautela e predeterminação, em contraste com 

as percepções do cotidiano, geralmente casuais e, em grande parte, passivas. Muito 

da predeterminação presente na observação científica tem o propósito de tornar 

acessível o que, de outra maneira, poderia não ser visto ou, sendo visto, poderia não 

ser notado.  

 

Diante do exposto, entendemos que o observador deve ter em mente que suas 

observações não podem ser confundidas com meras percepções da rotina diária, haja vista que 

a observação, enquanto prática científica, possui rigorosidade e método. Tal prática requer 

atenção do observador, pois, por intermédio dela, serão registradas evidências e informações 

para futuras análises da realidade estudada. Sendo assim, ela requer uma fundamentação 

teórica prévia da temática que envolve a realidade observada, visto que somente desse modo 

pode-se assegurar que o investigador terá condições para ver e analisar o que está procurando. 

Os dados não são “dados”, mas construídos pelo pesquisador. 
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Segundo Gil (2008, p. 107), o pesquisador, ao ir a campo, deve ter clareza do que 

pretende observar, procurando estar atento a situações não previstas. Para o autor, existem 

alguns aspectos fundamentais que carecem de observação, são eles: 

 

a) Os sujeitos. Quem são os participantes, quantos são, como estão relacionados 

entre si? 

b) O cenário. Onde as pessoas se situam, quais as características desse local, com 

que sistema social pode ser identificado? 

c) O comportamento social. O que realmente ocorre em termos sociais, o que os 

sujeitos fazem, com quem e com que o fazem? 

 

Buscamos, nesta pesquisa, seguir os três critérios estabelecidos pelo autor e, em 

virtude disso, procuramos conhecer os sujeitos pessoalmente, levantar informações sobre seu 

modo de vida, explorar seus anseios, expectativas; conhecer o Laboratório de Matemática do 

IF Goiano-Urutaí, onde são realizadas as reuniões semanais do grupo investigado, o 

laboratório de informática e demais infraestrutura da escola de rede pública de ensino. 

Participamos de algumas discussões rotineiras do grupo, visando conhecer seus projetos, 

produções científicas e as ações desenvolvidas no Pibid-Matemática. Realizamos, também, 

conversas informais com os sujeitos partícipes, para captar a essência da realidade em seu 

estado natural, pois compreendemos que a presença formal do investigador pode gerar um 

comprometimento da realidade que, em muitos casos, por falta de confiabilidade destes, se 

torna maquiada ou adulterada, destoando do real.   

 

1.6 O levantamento bibliográfico e documental 

 

Para melhor compreensão histórica da temática da realidade situada e fundamentar 

teoricamente nosso estudo, utilizamos o levantamento bibliográfico e documental. Segundo 

Theóphilo e Martins (2009), iniciar uma investigação com base em referências já elaboradas e 

aceitas no meio acadêmico é uma estratégia necessária para a condução de qualquer pesquisa 

científica. Essas referências podem ser encontradas em livros, periódicos, revistas, 

dicionários, sites, anais de congressos etc. Para os autores, essa é uma etapa indispensável, 

que visa à exploração, ao conhecimento, à análise e à descrição de determinado tema, assunto 

ou problema, conduzindo à construção da plataforma teórica do estudo.  

Gil (2008) sugere alguns procedimentos básicos para a realização do levantamento 

bibliográfico. Segundo o autor, o primeiro passo é explorar as fontes bibliográficas com vistas 

a conhecer o universo de publicações acerca do assunto e os especialistas da área. Em 
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seguida, fazer a leitura do material recolhido, mas não de forma exaustiva, e sim seletiva. Essa 

leitura contribuirá para o levantamento de informações acerca do que é essencial para o 

desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, para facilitar a avaliação e a análise das 

bibliografias, ordenar essas informações de acordo com autor, conteúdo, capítulo, página, 

parágrafo, obra e ano. Por último, a partir das análises, fazer as devidas conclusões e reflexões 

acerca das bibliografias para, assim, utilizá-las como fundamentação, argumentação, 

articulação e diálogo no desenvolvimento da pesquisa.  

O levantamento bibliográfico se difere do levantamento documental em alguns 

aspectos, ambos têm o intuito de buscar informações ou conhecimentos formulados por 

outrem, entretanto, o levantamento bibliográfico só se apropria de fontes que já passaram por 

tratamento científico (livros, artigos, anais de congressos), enquanto o levantamento 

documental emprega fontes primárias, de primeira mão, materiais compilados pelo próprio 

autor do trabalho, que ainda não receberam tratamento analítico ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os propósitos da pesquisa (THEÓPHILO; MARTINS, 2009). 

No delineamento deste estudo lançamos mão do levantamento bibliográfico e 

documental como respaldo teórico em todas as etapas da investigação. Começamos com o 

levantamento de bibliografias referentes ao estudo da formação do professor no Brasil, mais 

especificamente nos Institutos Federais. Dentre elas, encontram-se os escritos de Linhares e 

Alves (1993), Alarcão (1996), Nacarato e Lopes (2005), Saviani (2009), Gatti (2010), 

Moura (2010), Lima e Silva (2013), Fetzner e Souza (2012), André (2012), Jardilino e 

Oliveri (2013), Nóvoa (2015). Além disso, realizamos um levantamento bibliográfico que 

agrupou 22 pesquisas relacionadas ao Pibid, disponibilizadas no portal de periódicos da 

Capes. Dentre as 72 pesquisas que compõem o banco de dados da referida plataforma havia 

estudos bem interessantes, mas que não eram o foco desta investigação, pois nosso objetivo, 

cujo tema central evidencia a formação inicial de professores de Matemática, é o de analisar 

e compreender as influências do ambiente oportunizado pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na construção de saberes docentes. Sendo assim, 

devido ao fato de determinados estudos não condizerem com nossa proposta, foram 

descartados. 

Concomitante a essa etapa da pesquisa, fizemos uma busca documental em registros 

oficiais, a saber: Decreto n. 1.190, de 4 de abril de 1939, que institui a organização da 

Faculdade Nacional de Filosofia, cujas finalidades, além de realizar pesquisas nos vários 

domínios da cultura, é preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas 

atividades de ordem desinteressada ou técnica e preparar candidatos ao magistério do ensino 
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secundário e normal; Decreto-Lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946 (Lei Orgânica do Ensino 

Normal); Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968 (fixa normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média); Lei n. 5.692, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 11 de agosto de 1971; Lei n. 7.044, de 18 de 

outubro de 1982, que faz referência à profissionalização do ensino de 2º grau; Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Lei n. 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; as 

Resoluções CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002, CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro de 

2002, e CNE/CP n. 2, de 1º de julho de 2015, que definem diretrizes curriculares para os 

cursos de licenciatura. 

Realizamos também um estudo sobre os documentos oficiais produzidos pela 

Capes/MEC referentes ao Pibid, dentre eles destacamos o Edital/MEC/CAPES/FNDE de 

2007; o Decreto n. 7.219/2010 (BRASIL, 2010); e a Portaria n. 096, de 18 de julho de 2013. 

Por fim, buscamos fundamentação em autores do campo da Educação, que discutem 

os saberes necessários à formação inicial docente, a saber: Freire (1996), Pimenta (1996), 

Masetto (1998) e Gonçalves e Gonçalves (1998), no intuito de compreender se o Pibid 

contribui para a construção desses saberes. 

 

1.7 Análise dos dados – a triangulação 

 

A triangulação de dados é uma técnica de análise que permite considerar múltiplas 

dimensões e perspectivas de descrição, explicação e compreensão do foco em estudo. Essa 

técnica enriquece a pesquisa, pois fornece dados provindos de diversas fontes e instrumentos, 

o que permite mais imersão no fenômeno investigado. Além disso, essa combinação de fontes 

e instrumentos de coleta de dados possibilita mais precisão para a análise, acarretando em 

uma validação consistente dos resultados obtidos com a investigação.   

Ao utilizar a triangulação como técnica de análise, o pesquisador deve seguir alguns 

princípios de investigação. Segundo Triviños (2015), seu interesse deve estar dirigido aos 

processos e produtos centrados no sujeito; aos elementos produzidos pelo meio do sujeito; e 

aos processos e produtos originados pela estrutura socioeconômica e cultural do macro-

organismo social no qual está inserido o sujeito.  

Nessa pesquisa em particular, a triangulação perpassa os três princípios estabelecidos 

por Triviños (2015). No que se refere aos processos e produtos centrados no sujeito, 
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utilizamos questionários e observações diretas como recurso de recolhimento de informações 

que possibilitassem a averiguação das percepções, das ações e do comportamento dos sujeitos 

investigados.  

No que se refere aos elementos produzidos pelo meio do sujeito, fizemos um 

levantamento bibliográfico e documental relativo à temática de estudo, com vistas a 

evidenciar a micro e a macrorrealidade científica e social presente nessa investigação. Dessa 

forma, buscamos, em leis, decretos, pareceres, resoluções, regimentos, diretrizes, editais, 

artigos, livros, teses e dissertações, o conhecimento necessário para fundamentar e 

compreender as relações estabelecidas entre as partes e o todo do fenômeno. 

Por fim, no que se refere aos processos e produtos originados pela estrutura 

socioeconômica e cultural do macro-organismo social no qual os sujeitos estão inseridos, 

entendemos que esses seriam os modos e meios de produção da realidade situada e que 

refletem na estrutura sistêmica de formação inicial de professores no Brasil. Como essa 

pesquisa se refere ao Pibid, um programa de apoio e incentivo à formação docente, 

discutimos, em vários momentos, sobre o sistema educacional brasileiro, bem como a forma 

como esse sistema está estruturado atualmente.  

Em suma, fundamentados no princípio de que “[...] é impossível conceber a existência 

isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem significados culturais e sem 

vinculações estreitas e essenciais com uma macrorealidade social” (TRIVIÑOS, 2015, p. 

138), fizemos uma triangulação dos dados recolhidos, com o objetivo de confrontar e, em 

seguida, articular e combinar as informações, a fim de analisar e compreender a realidade 

investigada de forma mais ampla e completa, com vistas a tecer reflexões e conclusões sobre 

o tema de estudo em seus desdobramentos gerais e particulares.  

Com a apresentação dessa técnica de análise, encerramos o percurso metodológico de 

condução da pesquisa. Sendo assim, o leitor poderá acompanhar-nos nesta caminhada, 

perpassando por todas as fases mencionadas anteriormente. Logo, a seguir, no capítulo 2, 

trazemos uma digressão histórica sobre a formação docente no Brasil, analisando alguns 

momentos que instituíram o modelo de ensino utilizado nos cursos de licenciatura, bem como 

o surgimento dos Institutos Federais e sua proposta como lócus de formação docente. No 

mesmo capítulo, apresentamos o Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, o perfil dos 

licenciandos e a matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática desse Instituto.  

O capítulo 3 tem como finalidade apresentar o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (Pibid). Nele realizamos uma discussão sobre o surgimento, os 

objetivos, as atribuições e os documentos oficiais que regulamentam o programa e um recorte 
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da implementação do Pibid no Instituto Federal Goiano, especificamente no Campus Urutaí. 

Nesse mesmo capítulo, apresentamos um levantamento bibliográfico de pesquisas referentes 

ao Pibid, realizado por meio da plataforma de periódicos da Capes no interstício de 2012 a 

2014. 

O capítulo 4 tem como finalidade apresentar a síntese dos dados coletados por meio 

dos questionários e, em seguida, analisá-los seguindo as seguintes categorias: saberes do 

campo científico-específico, saberes do campo pedagógico-didático, saberes do campo 

político e saberes do campo experiencial. Esse capítulo foi subdividido em três momentos. No 

primeiro, apresentamos a sistematização dos dados dos questionários respondidos pelos 

alunos-bolsistas do subprojeto Pibid-Matemática do IF Goiano, Campus Urutaí. Em um 

segundo, analisamos a realidade investigada, tendo como base o método materialista histórico 

dialético. Finalizamos o capítulo em um terceiro momento, com algumas interpretações e 

inferências que vão ao encontro dos objetivos propostos, buscando responder à questão de 

investigação. 

Esperamos que seja uma leitura agradável e que esta dissertação sirva de aporte para 

discussões relevantes para o campo de formação inicial de professores de matemática e para o 

Pibid.  
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: UM ENFOQUE HISTÓRICO 

 

Neste capítulo, trazemos uma digressão histórica sobre a formação docente no Brasil, 

perpassando por alguns momentos que constituíram o modelo de ensino utilizado nos cursos 

de licenciatura, bem como o surgimento dos Institutos Federais e sua proposta como lócus de 

formação docente. Também apresentamos o Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, o perfil 

dos licenciandos e a matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática do Instituto. 

Finalizamos o capítulo com uma solução proposta pelo Ministério da Educação (MEC) para 

minimizar os problemas encontrados nos cursos de formação de professores, a saber: o Pibid. 

 

2.1 A formação de professores no Brasil 

 

Refletir sobre a trajetória da formação de professores é crucial para que possamos 

entender a condição atual em que se encontra a educação brasileira. Segundo Nóvoa et al. 

(1995, p. 14), “[...] o processo histórico de profissionalização do professorado (passado) pode 

servir de base à compreensão dos problemas atuais da profissão docente (presente)”. Assim, a 

seguir fazemos uma retrospectiva histórica sobre a formação de professores no Brasil. 

Ao observar o processo de formação docente de forma geral, percebe-se que ele foi 

consagrado no século XIX, em Paris, com o surgimento das primeiras Escolas Normais. Esse 

processo ocorreu alguns anos após a Revolução Francesa, configurando-se em um momento 

histórico importante para o desencadeamento da instrução docente. As Escolas Normais 

tinham como papel a formação de docentes para atuar no primário, designado hoje como a 1ª 

Fase do Ensino Fundamental. A formação de professores era oferecida em cursos de nível 

secundário, conhecidos hoje como ensino médio. No Brasil, a questão da instrução popular só 

foi colocada em pauta após a independência do país. Em consequência disso, o processo de 

criação de instituições encarregadas de preparar professores para o ensino levou certo tempo 

para se instituir. 

A formação docente no Brasil teve influências diversas, mantendo-se, porém, em 

bases eurocêntricas. Sofreu mudanças com a consolidação do Estado Republicano e do Estado 

Novo. Foi tecida de acordo com os mais diversos momentos históricos e muitas dessas 

mudanças nem sempre são vistas nos registros oficiais. 

Adentrando nesse cenário tem-se que, em 15 de outubro de 1827, após a promulgação 

da Lei das Escolas de Primeiras Letras, dedicadas a formar professores para o ensino 

primário, o sistema de formação docente passou por várias reformas, tendo a primeira delas 
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ocorrido em 1890 e definido o modelo de organização e funcionamento das Escolas Normais. 

Segundo Saviani (2009, p. 145), “A reforma foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos 

conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca 

característica foi a criação da escola-modelo anexa à Escola Normal”. 

Mesmo com essa reforma, o padrão de ensino das Escolas Normais não sofreu avanços 

significativos. Desse modo, em 1932, a Escola Normal se transformou em Escola de 

Professores, tentando incorporar as exigências de uma formação pedagógico-didática
4
 dos 

professores, o que permitiria, de acordo com Saviani (2009, p. 146), “[...] corrigir as 

insuficiências e distorções das velhas Escolas Normais”.   

Em meados do século XX, a partir do Decreto n. 1.190, de 4 de abril de 1939, devido a 

algumas preocupações políticas com a formação de professores para atuar no ensino 

secundário, surgem os primeiros cursos superiores em Licenciatura e Pedagogia, conforme 

afirma Gatti (2010, p. 1356): 

 

No final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas poucas 

universidades então existentes, acrescenta-se um ano com disciplinas da área de 

educação para a obtenção da licenciatura, esta dirigida à formação de docentes para 

o “ensino secundário” (formação que veio a denominar-se popularmente “3 + 1”). 

 

Essa organização curricular no formato “3 + 1”, como se observa nas palavras de 

Gatti, era um modelo de formação em que o estudante realizava o bacharelado em área 

disciplinar durante três anos e mais um ano de disciplinas voltadas para a educação. Assim, 

após o estudo dos conteúdos cognitivos de área específica, acrescido de um ano de formação 

didática obtinha-se o título de licenciado. Porém, 

 

[...] este modelo traz o problema de se centrar o perfil de formação quase somente 

no conhecimento disciplinar específico (biólogo, físico, químico, linguista etc.) e 

não na formação de um professor para a educação básica, onde deverá trabalhar com 

crianças e adolescentes em desenvolvimento; (GATTI; NUNES, 2008, p. 96). 

 

Assim, de acordo com as autoras, o equívoco desse modelo foi entender a formação do 

professorado como um processo simplista, no qual ter domínio do conteúdo específico da área 

do conhecimento, acrescido de pouco conhecimento pedagógico-didático, seria suficiente para 

exercer a prática docente. Esse modelo não levou em conta que o professor necessita de 

conhecimentos do campo educacional e pedagógico, bem fundamentados e aprofundados, 

                                                           
4
  Devido ao fato de a Pedagogia ser um campo de estudo mais amplo que o campo da Didática, optamos por 

usar o termo formação “pedagógico-didática”, como o faz Libâneo (1994). 
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para desenvolver o ensino e promover a aprendizagem. Desse modo, evidencia-se novamente 

o problema vivenciado nas Escolas Normais e Escolas de professores: o descuido com a 

formação pedagógico-didática. 

Tal modelo também foi introduzido na própria Pedagogia, que se destinava a formar 

bacharéis especialistas em educação (diretores, orientadores, supervisores, coordenadores e 

inspetores), e, como adendo, professores para as escolas normais. (BORGES; AQUINO; 

PUENTES, 2011). 

A Lei Orgânica do Ensino Normal (BRASIL, 1946), proveniente do Decreto-Lei n. 

8.530, de 2 de janeiro de 1946, reformulou a estrutura formativa da época. 

 

Art. 2 O ensino normal será, ministrado em dois ciclos. O primeiro dará o curso de 

regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso de formação de 

professôres primários, em três anos. 

Art. 3 Compreenderá, ainda o ensino normal cursos de especialização para 

professôres primários, e cursos de habilitação para administradores escolares do 

grau primário. 

 

A referida legislação indicou, também, os estabelecimentos onde eles seriam 

ministrados: o primeiro ciclo seria ministrado no Curso Normal Regional; o segundo ciclo 

desse ensino e o ciclo ginasial do ensino secundário seriam ministrados na Escola Normal. O 

Instituto de Educação seria o estabelecimento que, além dos cursos próprios da escola normal, 

ministrariam ensino de especialização do magistério e de habilitação para administradores 

escolares do grau primário (BRASIL, 1946). 

Com o golpe militar em 1964, a educação sofreu algumas alterações em sua legislação 

e, assim, o Congresso Nacional aprovou a Reforma Universitária. Pela Lei n. 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 

articulação com a escola média, dentre outras providências, ficou definido que o ensino 

primário e médio daria lugar ao primeiro e ao segundo grau e que a Escola de Professores 

seria substituída pelos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam), onde 

seria instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau. 

Entretanto, foi apenas com o amparo da Lei n. 5.692/1971 que houve a reformulação 

da estrutura do ensino primário e médio para a denominação de primeiro e segundo grau. Em 

seguida, o Parecer n. 349, aprovado em 6 de abril de 1972, instituiu o projeto Cefam. 

Em relação ao Cefam, Saviani (2009, p. 147) esclarece: “Para as quatro últimas séries 

do ensino de 1º grau e para o ensino de 2º grau, a lei n. 2.692/71 previu a formação de 



35 

 

professores em nível superior, em cursos de licenciatura curta (3 anos de duração) ou plena (4 

anos de duração)”.  

Dessa reformulação resultou uma fragilidade na estrutura formativa dos docentes 

habilitados para o exercício de magistério no 1° grau (antigo ensino primário), visto que a 

habilitação para o magistério teria sido dividida em dois blocos. Um primeiro bloco, com 

duração de três anos, que habilitava os docentes para atuarem até a 4ª série do 1º grau, e um 

segundo bloco, com duração de quatro anos, que habilitava os docentes para atuarem até a 6ª 

série do 1º grau. Segundo Borges, Aquino e Puentes (2011), essa formação foi reduzida a uma 

habilitação dispersa, configurando-se um quadro de precariedade preocupante.  

Na década de 1980, com o rompimento do pensamento tecnicista atribuído ao campo 

da Educação, com o surgimento do Cefam e de influências de movimentos educacionais 

diversos, dentre eles aqueles ligados à Pedagogia Progressista de Paulo Freire (BORGES; 

AQUINO; PUENTES, 2011), que lutava pela transformação social e por um processo de 

ensino-aprendizagem que estabelece uma relação horizontal entre alunos e professores no 

intuito de atingirem um nível de consciência da realidade em que vivem, surge a Lei n. 

7.044/1982, que intentava diminuir algumas das lacunas percebidas na Lei n. 5.692/1971. 

Com o final do regime militar, após anos de autoritarismo, a luta pela democratização 

faz com que os temas sociais tornem-se centrais na agenda política de reformas democráticas: 

Assembleia Constituinte de 1986, IV Conferência Brasileira de Educação (CBE), realizada 

em Goiânia, em setembro de 1986, e V CBE, realizada em agosto de 1988, em Brasília, que 

levanta discussões e encaminha propostas para uma nova LDB. 

Em 29 de novembro de 1988, o projeto de LDB é apresentado para o Poder 

Legislativo e, em seguida, é encaminhado à Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, que o coloca em consulta à sociedade civil organizada, sendo ouvidos, em 

audiência, cerca de 40 representantes de entidades e dirigentes de órgãos ligados à educação 

nos meses de abril, maio e junho de 1989. Após a realização das audiências, no segundo 

semestre de 1989, o relator apresenta, à Comissão de Educação, duas versões do seu 

substitutivo. A Comissão de Educação aprova o substitutivo, em sua terceira versão, buscando 

a conciliação. É interessante lembrar que nesse período o país sofria fortes orientações de 

preceitos neoliberais, traduzidos no embate entre interesses distintos e contraditórios, o ensino 

público e o ensino privado. O projeto de LDB foi enviado à Comissão de Finanças e 

Tributação, em julho de 1990, onde foram alteradas algumas de suas questões fundamentais, 

que retratam os interesses privados do setor confessional. 
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Em maio de 1992, o senador Darcy Ribeiro apresenta ao Senado o seu projeto de 

LDB, cuja concepção contrapõe-se ao projeto em tramitação na Câmara, porém, devido à 

articulação do Fórum Nacional de Educação, este não chega a ser votado em plenário. Após o 

impeachment do presidente Collor (1992), o projeto é aprovado na Câmara, em sua versão 

final, no dia 13 de maio de 1993, com 152 artigos, revelando, mais uma vez, os interesses do 

ensino privado.  

Assim tem início a segunda fase do processo. O relator, senador Cid Sabóia de 

Carvalho, após a realização de audiências públicas, em setembro de 1993, apresenta ao 

Senado o seu substitutivo, PL n. 101/1993, que retoma o projeto original unificando o ensino 

fundamental em oito anos, extinguindo as etapas terminativas e mantendo os pontos 

principais do projeto oriundo da Câmara dos Deputados, o PL n. 1.258-C/88.  

Segundo Oliveira (1997), a situação em torno da LDB se altera quando o senador 

Darcy Ribeiro, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, não 

aprova o substitutivo do ex-senador Cid Sabóia, sob o argumento de inconstitucionalidade do 

texto, e apresenta o seu próprio substitutivo. Passa a existir, então, um dilema, por parte dos 

parlamentares, entre os dois substitutivos: o primeiro, que teve a participação dos segmentos 

da sociedade civil, e o segundo, de autoria única, sem qualquer consulta anterior às instâncias 

representativas dos educadores. Ao cabo, e a despeito do protesto dos educadores brasileiros, 

os senadores optam pela rejeição do substitutivo exposto pelo ex-senador Cid Sabóia, em 

composição com o poder executivo, e aprovam o do senador Darcy Ribeiro, acentuando o 

poder da sociedade política em detrimento da sociedade civil. 

Ao retornar à Câmara dos Deputados, o projeto de LDB permanece sem discussão por 

um período de dez meses. Somente na sessão do dia 17 de dezembro de 1996, sob a relatoria 

do deputado José Jorge, o referido projeto foi aprovado pelo plenário, com poucas alterações, 

por 349 votos a favor, 73 contra e 4 abstenções. Em 20 de dezembro do mesmo ano, foi 

sancionada, sem vetos, pelo presidente da República, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n. 9.394/1996. (OLIVEIRA, 1997). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) trouxe novos contornos ao cenário 

educacional, exigindo que a formação inicial de professores para atuar na educação básica 

fosse feita em nível superior. 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996). 
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Na esteira dessas reflexões Borges, Aquino e Puentes (2011, p. 101), apropriando-se 

de estudos de Saviani (2009), salientam que, devido aos anos 1990 representarem uma década 

de liberdade democrática em razão do fim do regime militar, o problema da formação de 

professores seria solucionado, todavia, “[...] a LDB não correspondeu às expectativas, uma 

vez que introduziu, como alternativa aos cursos de Pedagogia e de Licenciatura, os Institutos 

de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais aligeirada e barata”. 

Sobre essa questão, Brzezinzki (2010, p. 197) argumenta: 

 

[...] os Ifets têm reconhecida competência para formar técnicos, mas poderão vir a 

retirar da universidade a prerrogativa de formar professores para ministrarem cursos 

com qualidade comprometida, pois os quadros docentes dos Ifets, em geral, carecem 

aperfeiçoamento em cursos de mestrado e doutorado em educação, compatíveis com 

a complexa tarefa de formar licenciados. (BRZEZINSKI, 2010, p. 197). 

 

Cabe dizer, que a Lei aprovada deixa muitas questões em aberto que dependem de 

regulamentação. Nesse cenário de disputas entre o mundo oficial e o vivido, foram 

elaboradas, no começo dos anos 2000, algumas diretrizes para a formação de professores, que, 

para Alves e Oliveira (2015), deveriam possibilitar uma revisão do modelo estabelecido pela 

formação inicial docente, que até então continuava a manter um formato tradicional e 

pragmático. Nesse sentido, o Parecer CNE/CP 009/2001 e a Resolução CNE/CP 001/2002 

advertem para a necessidade de “dar relevo à docência como base da formação, relacionando 

teoria e prática” (BRASIL, 2001, p. 4-5). 

A configuração das matrizes curriculares das Licenciaturas que até então vigorava 

estabelecia uma dimensão específica para essa articulação: o Estágio. Contudo, alguns 

movimentos educacionais, pautados na perspectiva crítica, acreditavam que este era produto 

de um modelo aplicacionista, segundo o qual se estuda a teoria (nas IES) para depois aplicá-la 

(na Educação Básica). 

Em oposição a esse entendimento, a Resolução CNE/CP 001/2002 define que a 

“prática, na matriz curricular, não poderia ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja 

ao estágio, desarticulado do restante do curso”, logo, ela deveria estar presente ao longo de 

todo o processo de formação do licenciando. Para atender a essa Resolução, houve, à época, 

uma reorganização curricular dos cursos de formação de professores.  

Pela Resolução CNE/CP 002/2002, ficou determinado que a carga horária dos cursos 

de licenciatura deveria totalizar 2800 horas, sendo elas distribuídas da seguinte forma: 
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I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a 

partir do início da segunda metade do curso; III - 1800 (mil e oitocentas) horas de 

aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico cultural; IV - 200 

(duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

 

Há intensos debates no meio acadêmico sobre o que é prática como componente 

curricular, visto que nas diretrizes para a formação de professores não existe uma 

caracterização objetiva do componente. Contudo, o Parecer CNE 15/2005 esclarece que a 

“[...] prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que 

proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 

procedimentos próprios ao exercício da docência”. Logo, entendemos que ela deve se 

estender ao longo de todo o processo formativo do licenciando, contribuindo para a 

construção de seu conhecimento e para a análise de situações pedagógicas tais como: 

situações didáticas simuladas, produção de material didático, uso de tecnologia de 

informação, relato de experiência de professores, estudos de casos educacionais, etc. 

Com as constantes reformas realizadas no cenário que trata da formação de 

professores surgiram, ao fim da primeira década do século XXI, políticas públicas 

educacionais que convergem para o cumprimento da LDB n. 9.394/1996, dentre elas 

destacamos o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e a 

Expansão das Universidades Federais (Reuni).  

O Reuni foi instituído pelo Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações 

que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). De acordo com esse Decreto, 

o programa de apoio tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior, criando condições para que as universidades federais promovam a 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Suas ações 

tem como atribuições o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de 

cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão nos cursos de 

licenciatura. 

Na mesma perspectiva, o Parfor foi um programa instituído para atender as exigências 

da LDB n. 9.394/1996 e se encontra disposto, no artigo 11, inciso III, do Decreto nº 6.755, de 

29 de janeiro de 2009. De acordo com esse Decreto, o programa foi instituído com vistas a 

induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em 

exercício na rede pública de educação básica, para que esses profissionais possam obter a 

formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e contribuir 

para a melhoria da qualidade da educação básica no país. 
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O programa Parfor contempla três modalidades, a saber: licenciatura para os docentes 

ou tradutores intérpretes de Libras em exercício profissional na rede pública de educação 

básica e que não possuem a formação superior na área; segunda licenciatura para os 

professores que atuam na rede pública da educação básica e que estejam ministrando aula em 

área distinta da sua formação inicial; formação pedagógica para os profissionais docentes 

graduados não licenciados e que se encontram em exercício profissional na rede pública da 

educação básica.  

Entretanto, mesmo com as constantes reformas e com o surgimento de políticas 

educacionais que convergem para o cumprimento da LDB n. 9.394/1996 no que tangencia a 

uma formação de professores de qualidade, pouca coisa tem mudado nas últimas décadas. 

Saviani (2009, p. 148) alerta para a precariedade das políticas formativas, “[...] cujas 

sucessivas mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente consistente de 

preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados pela educação escolar em nosso 

país”. 

Possuímos um sistema frágil, no qual a formação docente estabelecida em 1930 ainda 

se encontra alojada nas estruturas formativas das instituições educacionais de formação de 

professores dos dias atuais. Sobre essa questão, Gatti (2010, p. 1357) relata: 

 

Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, verifica-se nas 

licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da histórica ideia de 

oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com pequeno 

espaço para a formação pedagógica. Adentramos o século XXI em uma condição de 

formação de professores nas áreas disciplinares em que, mesmo com as orientações 

mais integradoras quanto à relação “formação disciplinar/formação para a 

docência”, na prática ainda se verifica a prevalência do modelo consagrado no início 

do século XX para essas licenciaturas. 

 

Observa-se que, em relação ao descuido com a formação pedagógico-didática, esse 

problema se manteve presente em praticamente toda a história daformação de professores no 

Brasil. Quando a autora menciona o “modelo consagrado no início do século XX”, entende-se 

que ela se refere ao modelo “3 + 1”, ainda presente nos cursos de licenciatura, porém, de 

forma velada. Assim, concluímos com Gatti (2010, p. 1375): “No que concerne à formação de 

professores, é necessária uma verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e 

nos currículos da formação”. 

Por fim, recentemente surgem as novas diretrizes curriculares nacionais para a 

formação e a capacitação de professores. Tais diretrizes estão fixadas pela Resolução CNE/CP 

nº 2/2015, de 2 de julho de 2015, na qual ficam revogadas as Resoluções CNE/CP n. 
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001/2002 e 002/2002, mantendo, entretanto, coerência com a legislação mais ampla instituída 

pela LDB n. 9.394/1996. Além disso, fica revogada também a Resolução CNE/CP n. 2/1997, 

que estabelecia normas para a oferta dos programas especiais de formação pedagógica de 

professores graduados não licenciados com a carga horária mínima de 540h, passando para 

uma carga horária mínima variável de 1.000h a 1.400h. 

Com a reestruturação das resoluções, a carga horária das Licenciaturas também foi 

elevada de 2.800h para 3.200h, igualando-se com a carga horária mínima da licenciatura em 

Pedagogia, com duração de, no mínimo, quatro anos. Além disso, em consequência da nova 

distribuição da carga horária, a resolução insere a iniciação à docência no mesmo patamar da 

iniciação científica, na qual fica atribuído, no artigo 14, parágrafo 1º, inciso IV, que “deverá 

haver 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos”, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, 

da extensão, monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição. 

Em suma, observamos que, de 1930 a 2016, o cenário de formação de professores 

passou por várias reestruturações. No entanto, alertamos para o fato de que alterar diretrizes 

curriculares é um processo relativamente fácil, mas transformar a educação básica em uma 

educação de qualidade exige muito mais do que alterações de diretrizes, exige que elas sejam, 

de fato, implantadas na realidade escolar e, no que tange a essa situação, encontramo-nos 

ainda de mãos atadas, pois o sistema insiste em reproduzir velhas concepções de educação. 

 

2.1.1 Formação de professores nos Institutos Federais 

 

O déficit de professores com formação adequada para atender às demandas da 

educação básica no Brasil sempre foi um dado alarmante. O relatório do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) estimou essa demanda em 272.327 professores (BRASIL, 2007) apenas 

no campo das ciências da natureza. Contribuindo para essa discussão, Moura (2010), afirma 

que, no país, a carência de professores destinados ao campo da Física, Química, Matemática e 

Biologia chega a um expressivo número de 235.000 professores, enquanto Gatti e Barreto 

(2009) alertam que 735.628 professores que atuam na educação brasileira não possuem 

habilitação docente em nível superior. Esses dados se agravam quando observamos a 

fragilidade de ações voltadas para a consolidação de uma escolarização e profissionalização 

docente de qualidade e de políticas públicas de valorização do magistério. 

Concomitante a essa problemática, surgem os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IF), criados pelo Estado brasileiro por meio da Lei n. 11.892, de 29 de 
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dezembro de 2008, que vieram com a proposta de expansão da rede de Educação Profissional 

e Tecnológica, com vistas a integralizar, em seu processo institucional, o caráter de pesquisa, 

extensão e ensino nos diferentes níveis de formação.  

Os IF adotam, a partir de então, condições que lhes possibilitariam estabelecer uma 

flexibilidade de itinerários formativos, que vão desde as diferentes etapas da educação básica 

e do ensino superior até o ensino profissional e tecnológico. Devido a essa gama de 

possibilidades formativas, os IF assumem o papel de reduzir a carência de professores no 

Brasil, configurando-se como lócus de formação docente. Para dar respaldo a essa modalidade 

de formação há uma normativa, explícita na Lei n. 11.892, em seu artigo 8º, que atribui aos IF 

o cumprimento de, no mínimo, 20% do quadro de cursos da instituição destinado à formação 

de professores (BRASIL, 2008). Além disso, os cursos de licenciatura devem pertencer, 

prioritariamente, às áreas das ciências da natureza e matemática, entretanto, a legislação dá 

respaldo para a oferta de licenciaturas em outras áreas.  

Assim, dentre os cursos de formação ofertados pelos IF encontram-se as licenciaturas, 

que possuem como objetivo central a formação de professores para atuarem na Educação 

Básica, exercendo a docência do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, no ensino Médio 

ou no Médio Integrado. Segundo Lima e Silva (2013), a inserção das licenciaturas nos 

Institutos Federais faz parte de políticas públicas voltadas para a formação de professores, 

iniciadas durante o governo Lula.  

Vale ressaltar que os IF foram construídos no alicerce de instituições de formação 

profissionalizante que tinham, como traços marcantes, aspectos técnicos e tecnológicos. Em 

outras palavras, os IF são provenientes das antigas Escolas de Aprendizes Artífices, de 1908, 

que, após as reformas de 1937, se transformaram em Liceus industriais. Estes, em seguida, no 

ano de 1942, se transformaram em Escolas Industriais e Técnicas, que, em 1959, passaram 

por mais reformas, transformando-se em Escolas Técnicas Federais. Em 1978, configuraram-

se como Centros Federais de Educação Tecnológica e, em 1990, como Centros Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica.  

Devido a essa identidade técnica e profissionalizante emanada da história de formação 

dos atuais IF, Lima e Silva (2013) chama a atenção para o fato de que esse quesito pode ser 

motivo de preocupação para a construção da identidade formativa dos cursos de Licenciatura. 

A referida autora fez uma pesquisa, cujo objetivo central era analisar a concepção de 

formação de professores presente nos discursos políticos que incidem sobre os IF, abordando 

o entendimento dessa formação e de seu lócus no contexto histórico, político e social. Os 

resultados de sua pesquisa levam à conclusão de que a formação de professores nos IF está 
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intimamente relacionada à preocupação de formação para o mercado de trabalho e em suprir 

as necessidades do sistema capitalista. Segundo a autora (2013, p. 5), “[...] nesta concepção de 

formação de professores, parece haver a ideia de que cabe, a essa formação, a preocupação 

com a manutenção e/ou adaptação do sistema produtivo”. 

Em alguns documentos oficiais disponíveis no sitio do Ministério de Educação (MEC) 

(BRASIL, 2010), que falam sobre os IF e suas atribuições para com os cursos de licenciatura, 

Lima e Silva (2013) encontrou termos como “capacitação técnica”, “atualização pedagógica”, 

“pesquisa aplicada”, o que, para a autora, se configura em uma concepção de formação 

pragmática, bacharelesca e tecnicista.  

Por considerarmos relevantes os fatos expostos por Lima e Silva (2013), fizemos uma 

discussão sobre o perfil do aluno que busca o curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, bem como uma análise da matriz curricular do 

curso em questão. Essa discussão tem como finalidade compreender quais são os traços da 

formação docente oferecida no Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, espaço onde foi 

desenvolvido este estudo. Todavia, antes de realizarmos esta discussão, apresentamos um 

relato histórico sobre o surgimento do IF Goiano e, em seguida, do IF Goiano – Campus 

Urutaí, a fim de contextualizar o leitor acerca do lócus de nossa investigação. 

 

2.1.2 O Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí 

 

Após a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, ter sido instituída, o estado de 

Goiás acolheu dois Institutos Federais, a saber: O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e o 

Instituto Federal de Goiás (IFG). 

O Instituto Federal Goiano, foco de nosso estudo, foi composto em 2009, pelas antigas 

escolas agrícolas presentes nas cidades de Urutaí, Morrinhos, Ceres e Rio Verde. Em 2010, 

foi inaugurado mais um campus, em Iporá, e, em 2014, em Posse, Campos Belos e Trindade. 

Além dessas unidades, a Instituição conta atualmente com mais quatro campus avançados na 

cidade de Catalão, Cristalina, Ipameri e Hidrolândia. A Reitoria esta localizada em Goiânia, 

capital do estado.  

A unidade do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, está localizada em Urutaí, em 

uma área de 512 hectares, na região da estrada de ferro, no sudeste do estado de Goiás. Essa 

unidade foi alicerçada em 1953, nas instalações da Fazenda Modelo, com a denominação de 

Escola Agrícola de Urutaí-GO. Oferecia cursos de Iniciação Agrícola e de Mestria Agrícola e 

por muito tempo foi referência em criação de raças bovinas de alto padrão zootécnico. Após 
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vários ajustes no nome e na estrutura da instituição, em 2002, pelo Decreto Presidencial de 16 

de agosto, surge o Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí (Cefet).  

Como já vimos nos tópicos anteriores, o início do século XXI foi marcado por uma 

crescente demanda de formação educacional para o mercado de trabalho, atrelada à expansão 

das instituições de nível superior pelo governo Lula. Houve, assim, uma transformação na 

estrutura dos Centros Federais de Educação Tecnológica, configurando-se, em 2008, como 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Nesse mesmo ano, o CEFET-Urutaí 

passa a ser denominado de Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. 

Essa mudança trouxe muitas transformações na infraestrutura da instituição e o vasto 

investimento nos IF de todo o Brasil tornou possível ampliar a grade de cursos técnicos, 

tecnológicos e superiores no IF Goiano, Campus Urutaí. Com isso, a instituição ganhou 

visibilidade e, em consequência, foi necessário aumentar o quadro de funcionários para 

atender o quantitativo de alunos que buscavam o ingresso escolar.  

Atualmente (2016), o IF Goiano Campus Urutaí oferece nove cursos superiores, entre 

bacharelados, licenciaturas e tecnologias, a saber: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas de Informação; Gestão em Sistemas de Informação; Tecnologia em Alimentos; 

Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Engenharia Agrícola; Bacharelado em 

Agronomia; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em Química e Licenciatura em 

Biologia. Já no ensino médio e técnico, há cursos nas modalidades: integrado ao ensino médio 

(Informática, Biotecnologia, Agropecuária e Administração), concomitante e/ou subsequente 

ao ensino médio (Agropecuária). Além disso, na pós-graduação, a instituição oferece uma 

Especialização em Ensino de Humanidades, um Mestrado Profissional em Proteção de Plantas 

e um Mestrado Profissional em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado. 

Confira, na Tabela 1, a quantidade de alunos que compõem, neste ano (2016), as 

diferentes modalidades de ensino no IF Goiano, Campus Urutaí: 

 

Tabela 1 – Quantidade de alunos devidamente matriculados no Instituto Federal Goiano, 

Campus Urutaí, no ano de 2016 

MODALIDADE QUANTIDADE DE ALUNOS 

Bacharelado 509 

Especialização 36 

Licenciatura 249 

Mestrado Profissional 48 

Técnico Integrado ao Ensino Médio 602 

Técnico Subsequente 2 

Tecnologia 158 

Total 1604 
Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador. 
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Dos 1604 alunos matriculados, aproximadamente 250 deles moram na própria 

instituição, que possui residência masculina e feminina. Os alojamentos contam com 

lavanderias, refeitório, centros de convivência e assistência médica. 

De acordo com o sítio da referida instituição (sítio do If Goiano, Campus Urutaí, 

acesso em 2016), 

 

[...] Com referência a infraestrutura da instituição, o Campus Urutaí dispõe de 40 

laboratórios para a realização de atividades didáticas e científicas nas áreas de 

informática, biotecnologia, química, biologia, análise de solos, fitopatologia, análise 

sensorial de alimentos, entre outros. Além disso, a instituição possui um complexo 

agroindustrial composto por laticínios, frigorífico, abatedouro e área de 

processamento de frutas e vegetais. Para as aulas práticas dos cursos das áreas 

agrárias, em seu mais de 500 hectares, o campus possui setores de cultura de 

bovinos, suínos, peixes, ovinos e aves. Além de áreas para realização dos mais 

diversos experimentos agropecuários. 

 

Além disso, a unidade possui um auditório com capacidade para 950 pessoas, pista de 

corrida, piscina semiolímpica, quadra de tênis, quadra de futebol society, quadra coberta de 

vôlei, basquete, futsal, quadra de vôlei de areia e uma biblioteca com um acervo de livros que 

conta com, em média, vinte mil exemplares em diversas áreas. Portanto, percebe-se que é uma 

instituição relativamente grande e equipada em termos de infraestrutura e educação.  

Após o conhecimento e a descrição da instituição objeto deste estudo temos, a seguir, 

a discussão sobre o perfil do aluno que busca o curso de Licenciatura em Matemática no 

Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, bem como uma análise de sua matriz curricular.  

 

2.1.2.1 O perfil do aluno do curso de Licenciatura em Matemática do IF Goiano, Campus 

Urutaí 

 

Gatti (2010, p. 1361) afirma que “É importante considerar as características dos 

licenciandos, uma vez que estas têm peso sobre as aprendizagens e seus desdobramentos na 

atuação profissional”. Dessa forma, ao se falar em formação de professores, acredita-se que, 

para uma melhor compreensão do contexto em que esse processo está inserido, é pertinente 

fazer uma discussão sobre o perfil do aluno que busca os cursos de licenciatura como forma 

de observar quais são as características marcantes daquele que opta pela formação docente. O 

índice de procura pelos cursos de licenciatura se encontra cada vez menor, assim, foi 

realizado um levantamento de informações no intuito de caracterizar e compreender que tipo 
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de indivíduo opta pela carreira docente, especificamente os que buscam a Licenciatura em 

Matemática no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. 

Esse levantamento sucedeu-se em 2015, no Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, 

no qual são oferecidas três licenciaturas, a saber: Matemática, Química e Biologia. Os sujeitos 

são acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática da instituição em questão. O 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário (Apêndice C) contemplando 

aspectos como: idade, sexo, base escolar, razões pela escolha da licenciatura, base escolar dos 

pais, profissão, cidade em que reside, dentre outros dados. A amostra foi composta por 31 

alunos, o que representa 59% dos alunos devidamente matriculados no curso. 

Quanto aos resultados obtidos com o levantamento, observamos que, em relação ao 

sexo, há uma feminização da docência: 74,2% dos discentes são mulheres. Um relato 

histórico interessante no que diz respeito à naturalização da escolha feminina pela educação se 

pauta na Lei Provincial de 1835, com o surgimento das primeiras Escolas Normais que 

preparavam os docentes para o “ensino das primeiras letras”. Louro (1997) relata que as 

mulheres, no intuito de aumentar sua escolarização e garantir sua independência, começaram 

a ser atraídas pela docência. De acordo com Chodorow (1990), tinha-se a ideia de que as 

mulheres possuíam um melhor preparo para lidar com a educação das crianças, pois possuíam 

o “dom da maternidade”. Acredita-se que esses foram alguns dos principais motivos que as 

levaram a ter certa preferência para assumir as salas de aula. Portanto, por uma questão 

cultural, quem geralmente busca a carreira docente é a mulher. 

Quanto à idade, os dados mostram que 93,5% dos licenciandos se encontram na faixa 

etária de 18 a 24 anos. Levando em consideração que as crianças estão chegando às escolas de 

ensino fundamental com 6 anos e, para concluir o ensino fundamental e médio, passam por 12 

níveis, sendo 9 de fundamental e 3 de médio, conclui-se que a faixa etária de egressos do 

ensino médio encontra-se na casa dos 18 anos. Por meio do levantamento, percebe-se que a 

maioria desses alunos está ingressando na educação superior logo após concluir a educação 

básica, e isso é motivo de satisfação. Nem sempre foi assim, essa conquista é recente. Na 

década de 1990, o ensino superior não era tão acessível como atualmente e, por isso, era 

difícil para uma pessoa dar continuidade aos estudos, geralmente os interrompiam com a 

conclusão do ensino médio ou buscavam os cursos superiores após anos de conclusão da 

educação básica. Essa afirmativa pode ser percebida ao observamos o nível de escolaridade 

dos pais desses alunos: de acordo com os dados coletados, 93,5% deles possuem, no máximo, 

o ensino médio concluído. 
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No que se refere à origem, notamos que 80,6% dos estudantes provêm de escolas 

públicas. Algumas pesquisas realizadas por Gatti (2010, p. 1365), ao analisar as notas do 

Enem, verificaram que “[...] a escolaridade anterior realizada em escola pública evidencia 

grandes carências nos domínios de conhecimentos básicos. É com esse cabedal que a maioria 

dos licenciandos adentra nos cursos de formação de professores”. Logo, tendo como 

embasamento os estudos dessa autora, acreditamos que um possível fator que pode chegar a 

contribuir para o grande índice de evasão dos licenciandos nos primeiros anos de curso, em 

particular aqueles voltados para a área das exatas, seria o fato de eles ingressarem nos cursos 

com uma base fraca de conhecimentos escolares.  

Ao perguntar aos alunos se eles tinham pretensão de fazer outro curso, 58,8% 

responderam que sim, sendo os cursos mais mencionados os de Engenharia Agrícola e 

Agronomia (Cursos-Referência da Instituição). Por esse percentual, percebe-se que a maioria 

dos alunos ainda encontra-se em dúvida quanto a sua formação. Nessa perspectiva, os alunos 

foram indagados quanto a seus projetos profissionais futuros e os dados revelaram que apenas 

58,1% deles optaram pela licenciatura no intuito de seguir a carreira docente, o que parece ser 

um percentual um tanto alarmante, visto que os cursos de licenciatura têm como principal 

objetivo formar indivíduos para a prática docente. Ao considerar essas questões, verificamos, 

na fala de Linhares e Alves (1993, p. 123), que “[o]s cursos de formação de professores 

universitários não atraem mais candidatos para preencher suas vagas. Os que procuram estes 

cursos com frequência têm outros objetivos profissionais que não o de seguir o magistério”. 

Em relação à dedicação ao curso, 58,1% dos alunos estão voltados exclusivamente 

para a sua formação acadêmica, o restante, no entanto, necessita trabalhar no contra turno 

como forma de adquirir o seu sustento financeiro. Essa é uma situação complicada de se lidar, 

pois o trabalho pode configurar um obstáculo para uma formação acadêmica satisfatória. A 

maioria dos alunos que trabalha dois períodos relata que o tempo para o estudo é escasso e 

que isso os atrapalha a acompanhar as atividades acadêmicas de forma assídua.  

Todos os alunos, sem exceção, moram em cidades nas proximidades da instituição 

onde o curso é oferecido, o que torna o curso de visibilidade apenas local, diferente de outros 

cursos oferecidos pelo instituto, como Agronomia, Engenharia Agrícola e Medicina 

Veterinária, compostos por alunos, em sua maioria, de cidades distantes, da capital e até 

mesmo de outros estados. Nesse contexto, percebemos que as licenciaturas são cada vez 

menos procuradas e essa situação se deve à desvalorização da classe do professorado e às 

precárias condições de trabalho. Como já sinalizamos anteriormente, mesmo os alunos que 
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procuram esses cursos acabam evadindo ou seguindo outra carreira profissional. De acordo 

com Civardi e Paniago (2016, p. 34): 

 

Mediante a complexidade do trabalho pedagógico e outras variáveis como a 

desvalorização profissional/social, baixa remuneração do trabalho, formação 

continuada em horários distintos ao do trabalho do professor na escola, ambiguidade 

do papel do professor na atual conjuntura social e educacional, estrutura física e 

organizacional deficitária nas escolas para o bom desenvolvimento das atividades de 

ensino, dentre outras, muitos licenciandos optam, antes mesmo de concluírem seus 

cursos, por não exercerem o magistério na educação básica. Muitos deles preferem 

carreiras administrativas, realizar concursos em outras áreas diferentes da 

educacional ou, ainda, carreira do magistério no ensino superior. 

 

Em suma, a profissão docente não é atrativa aos olhos da maioria dos estudantes que 

buscam por um curso superior como forma de se profissionalizar.  

 

2.1.2.2 A matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal 

Goiano, Campus Urutaí 

 

Para definir o cenário de constituição da identidade profissional dos futuros docentes, 

além das características dos licenciandos, é necessário, também, fazer algumas observações 

quanto à matriz curricular do curso em questão. 

O termo “matriz curricular” se refere à estruturação de conhecimentos que um aluno 

deve desenvolver para chegar a sua formação plena. Nesse caso, foi proposta pelo Núcleo 

Docente Estruturante e aprovada pelo colegiado do curso, tendo como função definir os 

conhecimentos necessários para a formação dos estudantes do curso de licenciatura em 

Matemática. Além disso, a matriz curricular especifica a carga horária necessária para o 

desenvolvimento dos conhecimentos, denominados disciplinas. 

Nesse contexto, buscou-se analisar a matriz curricular do curso de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, a fim de observar o que o curso 

propõe como disciplinas formadoras. Confira a matriz na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal 

Goiano – Campus Urutaí 

Unidade Curricular Carga Horária (hs) Número de aulas/ semana 

1º Período 

Fundamentos em Matemática 68 4 

Geometria I 68 4 

(continua)
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(continuação da Tabela 2) 

Unidade Curricular Carga Horária (hs) Número de aulas/ semana 

1º Período 

Análise e produção de textos 68 4 

Geometria Analítica 68 4 

Fundamentos Filosóficos da Educação 68 4 

Subtotal 340 20 

2º Período 

Cálculo I 102 6 

Psicologia do Desenvolvimento 68 4 

Geometria II 68 4 

Álgebra I 68 4 

Fundamentos Sócio-Históricos da Educação 34 2 

Subtotal 340 20 

3° Período 

Cálculo II 102 6 

Introdução à Computação 68 4 

Psicologia da Aprendizagem 34 2 

Álgebra Linear 68 4 

Iniciação à Pesquisa em Educação 68 4 

Subtotal 340 20 

4º Período 

Didática da Matemática I 68 4 

Cálculo III 102 6 

Probabilidade e Estatística 102 6 

Fundamentos de Geometria 68 4 

Subtotal 340 20 

5º Período 

Didática da Matemática II 68 4 

Física I 68 4 

Laboratório de Física I 34 2 

Introdução à Teoria dos Números 68 4 

Estágio Supervisionado I 100  

Optativa(s)   

Subtotal 338 14 

6º Período 

Didática da Matemática III 68 4 

Estágio Supervisionado II 100  

Políticas Educacionais no Brasil 68 4 

EDO 68 4 

Optativa(s)   

Subtotal 304 12 

7º Período 

Estágio Supervisionado III 100  

Cálculo Numérico 68 4 

Funções de uma Variável  Complexa 68 4 

Prática de Ensino Orientada 34 2 

Optativa(s)   

Subtotal 270 10 

8º Período 

TCC 68  

Fundamentos da Análise 102 6 

(continua)
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(continuação da Tabela 2) 

Unidade Curricular Carga Horária (hs) Número de aulas/ semana 

8º Período 

Estágio Supervisionado IV 100  

Tecnologia aplicada à Matemática 68 4 

Libras 34 2 

Subtotal 372 12 

Total Geral 

Disciplinas em horas 2176 

Estágio Curricular Supervisionado 400 

Trabalho de Conclusão de Curso 68 

Atividades complementares 200 

Optativas 136 

Total 2980 
Fonte: Site do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí (2015). 

 

Na matriz curricular publicada no site do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí 

(2015), observamos uma lista de 35 disciplinas, sendo 32 obrigatórias e 3 optativas. Após a 

análise das ementas, organizamos um agrupamento das disciplinas, de forma que pudessem 

ser classificadas em: 

 

 Pedagógico-didáticas: disciplinas voltadas para a formação docente do licenciando, nas 

quais estudam os diferentes processos de ensino e aprendizagem, bem como o sistema 

educacional e social, a instituição escolar, as políticas públicas educacionais e o papel dos 

sujeitos que atuam nesse processo; 

 Específicas: disciplinas direcionadas aos conteúdos específicos da área da matemática, que 

tem como objetivo a formação do licenciando como matemático; 

 Complementares: disciplinas que dão apoio à formação do licenciando, numa perspectiva 

interdisciplinar e integradora, enriquecendo essa formação por meio dos conhecimentos de 

áreas correlatas. 

 

As disciplinas de cunho optativo não foram contempladas na análise, pois não é 

possível obter informações que permitam a classificação, visto que elas são rotativas, ou seja, 

todo ano são ofertadas disciplinas diferenciadas que ora podem ser de caráter específico, ora 

de caráter pedagógico-didático ou complementar. 

Em linhas gerais, a Tabela 3, apresentada a seguir, sintetiza os dados analisados por meio 

da matriz curricular em questão. 
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Tabela 3 – Estrutura curricular da matriz do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal Goiano, Campus Urutaí 

Categoria da disciplina 
Número de 

disciplinas 

Carga Horária (em 

horas) 

Carga Horária (em 

%) 

Específicas 16 1258h 57,9% 

Complementares 6 340h 15,6% 

Pedagógico-didáticas 10 578h 26,5% 

Total 32 2176h 100% 
Fonte: Quadro elaborado pelo pesquisador, com base na matriz curricular. 

 

Ao analisar os dados apresentados, constatamos que o curso de Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, provém de um modelo 

tradicionalista de licenciatura, de caráter bacharelesco, sedimentado, por assim dizer, no 

modelo instituído em 1930, denominado “3+1” instituído, porém, de forma velada. 

Percebemos que a carga horária das disciplinas pedagógico-didáticas é reduzida em relação à 

carga horária das disciplinas específicas. É importante compreender, todavia, que essas 

disciplinas possuem papel fundamental nos cursos de formação docente. É por meio delas que 

se desenvolvem os saberes necessários à formação do profissional da educação. Dentre tantas 

outras funções das disciplinas pedagógico-didáticas, destacamos a capacidade de desenvolver 

processos de ensino-aprendizagem, bem como estabelecer orientações para a prática docente e 

relações entre o conhecimento científico e o conhecimento escolar. 

Conforme Lamb, Welter e Marchezan (2014, p. 16): 

 

Enquanto houver um desequilíbrio tão grande entre as áreas necessárias à formação 

de professores, priorizando uma e minimizando o tempo destinado ao estudo das 

outras, sempre haverá lacunas na formação dos professores. Não bastam somente, ou 

quase exclusivamente, os conteúdos específicos. Se os licenciandos não se 

apropriarem de estratégias e ferramentas necessárias ao desenvolvimento 

minimamente adequado de transposições didáticas, relacionando teoria-prática 

pedagógica, sempre haverá lacunas expressivas na formação docente e, 

consequentemente, nas aprendizagens da educação básica.  

 

Portanto, essa matriz curricular – que privilegia as disciplinas de conhecimento 

específico em detrimento daquelas que circundam o conhecimento em educação – rompe a 

consonância entre o processo técnico-prático, pedagógico-didático e teórico-científico 

(GATTI, 2010). Dessa forma, as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura que se 

identificam com as características apresentadas necessitam de uma revisão detalhada no 

intuito de promover equilíbrio entre os diversos campos dos saberes para a formação inicial 

docente.  
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2.1.2.3 Apontamentos referentes ao perfil do aluno e à matriz curricular do curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí 

 

Os resultados da investigação sobre o perfil do aluno mostraram que apenas 58,1% dos 

estudantes optaram pela licenciatura com o intuito de seguir a carreira docente, entretanto, os 

cursos de licenciatura têm como principal objetivo formar profissionais para a prática docente. 

Nos tópicos anteriores, salientamos sobre o quão grande é o déficit de professores de ciências 

e matemática habilitados para o exercício da profissão e, em razão dessa realidade, surge a 

política de inserção de cursos de Licenciatura nos Institutos Federais, com vistas a minimizar 

esse déficit. Assim, ressaltamos a necessidade de a Instituição criar estratégias para garantir a 

permanência dos alunos nos cursos de licenciatura.  

Dessa forma, relacionamos os índices encontrados com a caracterização do perfil do 

aluno do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí 

com os resultados da segunda investigação, que faz referência à matriz curricular do curso em 

questão, para verificar se o curso oferece condições para a formação integral de um professor 

de matemática. Constatamos que, embora a matriz curricular esteja de acordo com as normas 

estipuladas pela SETEC/MEC (2009) referente à formulação de matrizes curriculares para 

cursos de licenciatura nos IF, fica evidente o claro predomínio de carga horária das disciplinas 

relacionadas aos conhecimentos específicos da área, em detrimento dos conhecimentos 

pedagógico-didáticos. Isso, porém, não é um caso particular do Instituto Federal Goiano de 

Urutaí. Em pesquisa realizada por Lamb, Welter e Marchezan (2014), envolvendo o currículo 

de 63 projetos pedagógicos de curso de licenciaturas dos IF de todo o Brasil, os autores 

chegaram às mesmas conclusões: há certo predomínio de carga horária destinada aos 

conhecimentos específicos em detrimento dos conhecimentos relativos aos fundamentos da 

educação e da formação para a docência.  

Nesse cenário, evidenciamos, por meio da investigação, alguns pontos conflitantes, 

são eles: a baixa procura de candidatos pelos cursos de licenciatura; a falta de estímulo e 

motivação para a continuidade e permanência na carreira docente; e a desvalorização da 

formação de conhecimentos pedagógico-didáticos. Todavia, atentamos para um ponto em 

específico nesse meio formativo que merece discussão mais aprofundada: o distanciamento 

entre as teorias e a prática docente.  De acordo com a LDB 9.394/1996, artigo 61: 

 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: a associação entre teorias e 



52 

 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades.  

 

Observa-se, por meio deste artigo, que a educação brasileira possui leis e diretrizes 

estruturadas e materializadas no papel, no entanto, há um descompasso entre o proposto e o 

efetivado. Como afirmam Nacarato e Lopes (2005, p. 168), “[d]e um lado, estão às 

instituições que formam o docente, com seus discursos, suas teorias, e, de outro, a escola e a 

prática pedagógica do professor da vida real”.  

É importante compreender que, para construir a formação docente, é crucial que haja a 

indissociabilidade entre teoria e prática. Porém, na maioria dos casos, os licenciandos se 

deparam com uma formação ancorada em modelos técnicos, bacharelescos e tradicionalistas 

(GATTI, 2010).  

Notamos que o curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Goiano, 

Campus Urutaí, enfrenta os mesmos dilemas presentes na maioria dos cursos de licenciatura 

do Brasil (LAMB; WELTER; MARCHEZAN, 2014). Assim, no intuito de minimizar alguns 

problemas vivenciados nos cursos de licenciatura e elevar a qualidade da formação docente, 

surgem algumas políticas públicas educacionais, dentre elas o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid).  

A Lei n. 12.796, de 4 de abril de 2013, define, em seu artigo 62, inciso 5, que 

 

[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. 

 

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o 

Pibid tem como proposta “[...] promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas 

públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola”. Em 

geral, o programa provém de políticas públicas voltadas para a educação, que tem como 

finalidade a integração entre teoria e prática, educação superior e educação básica, 

Universidade e Escola. Dessa forma, o Pibid concede bolsas a alunos matriculados em cursos 

de licenciatura e a professores das Instituições de Ensino Superior e de Escolas de Nível 

Básico da Rede Pública.  

O Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, é uma das muitas instituições formadoras 

que aderiram a esse programa como forma de amenizar alguns dos problemas vivenciados nos 
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seus cursos de licenciatura. Assim, esta pesquisa – cujo tema central evidencia a formação 

inicial de professores de Matemática – tem como objetivo analisar e compreender as 

influências do ambiente oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid) na construção de saberes docentes. Logo, pretende-se, ao fim deste estudo, 

responder aos seguintes questionamentos: o Pibid contribui para a formação inicial de 

professores de Matemática? Se sim, que tipos de saberes são construídos no ambiente 

oportunizado pelo programa e quais são seus limites institucionais e formativos? 

Para isso, fizemos um estudo exploratório sobre o Pibid, com vistas a compreender 

suas origens e finalidades, bem como sobre o subprojeto Pibid-Matemática do Instituto 

Federal Goiano, Campus Urutaí, que compõe o capítulo 3, apresentado a seguir.  
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3 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: 

ELEMENTO DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

 

Este capítulo tem como finalidade discutir sobre o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (Pibid), com vistas a compreender suas origens e finalidades. Sendo 

assim, enfocamos o seu surgimento, seus objetivos e suas atribuições, por meio de 

documentos oficiais que regulamentam o programa. Além disso, abordamos a implementação 

do Pibid no Instituto Federal Goiano, especificamente no Campus Urutaí, considerando que o 

objetivo deste trabalho, cujo tema central evidencia a formação inicial de professores de 

Matemática, é o de analisar e compreender as influências do ambiente oportunizado pelo 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na construção de saberes 

docentes. Neste mesmo capítulo, apresentamos um levantamento bibliográfico de pesquisas 

referentes ao Pibid, realizado por meio da plataforma de periódicos da Capes no interstício de 

2012 a 2014. 

 

3.1 O Pibid 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) foi uma proposta 

criada em 2007, no contexto de implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), em ação conjunta do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). Consta no Edital (BRASIL, 2007, p. 1) que essa parceria surgiu com o 

intuito de “[f]omentar 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”. 

O Pibid visa valorizar os cursos de licenciatura, possibilitando aos estudantes a 

elevação da qualidade de sua formação inicial. Segundo a Capes, o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) tem como proposta “[...] promover a inserção dos 

estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para 

que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 

licenciatura e de um professor da escola”. Em geral, o programa provém de políticas públicas 

voltadas para a educação que, dentre muitas funções, possibilita a integração entre teoria e 

prática, minimizando algumas lacunas presentes nos cursos de formação de professores. De 

acordo com Fetzner e Souza (2012, p. 687), “[...] entende-se o Pibid como um programa que 
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oportuniza a vivência da iniciação no campo da docência em diálogo com a formação teórica 

oportunizada na universidade”.   

Sendo assim, o programa oferece bolsas universitárias como forma de incentivo para 

que o licenciando se dedique aos estudos e participe das ações pedagógicas das escolas da 

rede pública básica de ensino, contribuindo para a integração entre a educação superior e a 

educação básica. Conforme André (2012, p. 125): 

 

Um diferencial nesse programa é a concessão de bolsas não só a alunos e 

professores das universidades, mas também a professores de escolas públicas que 

acompanham as atividades dos bolsistas no espaço escolar, atuando assim como 

coformadores no processo de iniciação à docência, em articulação com o formador 

da universidade.  

 

De acordo com o primeiro Edital MEC/CAPES/FNDE de chamada pública para 

apresentação de propostas ao Pibid, publicado em dezembro de 2007, o referido programa 

tinha como objetivos: 

 

a) incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente para o 

ensino médio; b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela 

carreira docente; c) promover a melhoria da qualidade da educação básica; d) 

promover a articulação integrada da educação superior do sistema federal com a 

educação básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação docente 

inicial; e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 

professores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação 

superior; f) estimular a integração da educação superior com a educação básica no 

ensino fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que 

elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; g) fomentar experiências 

metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que utilizem recursos de 

tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem para a superação de 

problemas identificados no processo ensino-aprendizagem; h) valorização do espaço 

da escola pública como campo de experiência para a construção do conhecimento na 

formação de professores para a educação básica; i) proporcionar aos futuros 

professores participação em ações, experiências metodológicas e práticas docentes 

inovadoras, articuladas com a realidade local da escola. (BRASIL, 2007, p. 1). 

 

Os objetivos elencados nesse Edital evidenciam que o Pibid tem como principal 

finalidade a formação docente do licenciando para atuar na educação básica. Infere-se, 

portanto, que os estudantes bolsistas são o centro do projeto, com o intuito de promover 

melhoria na formação profissional e na qualidade social da escola básica. Segundo Gatti et al. 

(2014, p. 10), “[...] o objetivo desse programa está associado à importância crescente de 

políticas de indução de valor e mudanças em posturas formativas de docentes para a educação 

básica no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES)”. 
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Quando surgiu, em 2007, o programa era destinado apenas a instituições federais, 

todavia, observa-se, mais uma vez, a correlação de forças entre o público e o privado e o Pibid 

tem sua regulamentação reorientada pelo Decreto n. 7.219/2010 (BRASIL, 2010). De acordo 

com o novo documento, sua finalidade primordial seria “[...] fomentar a iniciação à docência, 

contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a 

melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2010). Sendo assim, 

o programa passou a ser destinado às instituições de educação superior previstas nos artigos 

19 e 20 da Lei n. 9.394/1996, isto é, públicas e privadas: instituições públicas do ensino 

superior, instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, que possuam cursos de 

licenciatura e atendam às demais exigências do artigo 5º do referido Decreto.  

Embora a primeira chamada pública do Pibid tenha ocorrido no ano de 2007, o 

programa só foi implementado em 2009, com a concessão de 3.088 bolsas em 43 instituições 

federais de ensino superior (GATTI et al., 2014).  

Em 2013, o Pibid passou por uma reformulação, que se materializou na Portaria Capes 

n. 096, de 18 de julho de 2013, na qual fica aprovado o regulamento do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e se revoga a Portaria n. 260, de 30 de outubro 

de 2010. O documento é composto por 11 capítulos e 78 artigos, que estabelecem normas e 

atribuições do programa e da Capes para com o Pibid.  

A Portaria Capes n. 096/2013 altera, aperfeiçoa e amplia os objetivos do Pibid, 

conforme disposto em seu artigo 4º: 

 

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. 

 

Para que a Instituição de Ensino Superior (IES) ingresse no Pibid, é necessário que 

aguarde chamada pública promovida pela Capes e submeta seu projeto para análise e seleção. 
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De acordo com a Portaria Capes n. 096/2013, o projeto Pibid tem caráter institucional e, 

portanto, cada instituição de ensino superior poderá possuir apenas um projeto em andamento.  

Assim, a IES deve elaborar e submeter um projeto institucional, composto por 

subprojetos de cada área (inclusive interdisciplinar) ou licenciatura envolvida e firmar um 

convênio/acordo de cooperação com as redes de educação básica dos municípios, dos estados 

ou do Distrito Federal, com vistas a estabelecer a participação dos bolsistas do programa nas 

atividades diárias da escola pública. O programa contempla o Ensino Fundamental, o Ensino 

Médio e o Ensino de Jovens e Adultos, sendo responsabilidade das Instituições de Educação 

Superior indicar o nível de ensino e as áreas de atuação. 

A Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica da Capes (DEB), por 

meio dos profissionais da área técnica do Pibid, fará a análise técnica e a comissão de 

consultores ad hoc, especificamente instituída para tal finalidade, a partir da indicação da 

DEB, composta por especialistas na área de formação de professores, realizará a análise de 

mérito dos projetos institucionais submetidos, que, segundo o artigo 13 da Portaria Capes n. 

096/2013, deverão conter: 

 

I – a estratégia a ser adotada para atuação dos bolsistas nas escolas da rede pública 

de Educação Básica, de forma a privilegiar ações articuladas entre as diferentes 

áreas ou, inclusive, com outras instituições participantes do Pibid, evitando a 

dispersão de esforços; II – a descrição das ações de inserção dos bolsistas nas 

escolas, envolvendo o desenvolvimento das diferentes características e dimensões da 

iniciação à docência; III – a estratégia a ser adotada para que o bolsista aperfeiçoe o 

domínio da língua portuguesa, incluindo leitura, escrita e fala; IV – as formas de 

seleção, acompanhamento e avaliação dos bolsistas; V – o plano de trabalho para a 

aplicação dos recursos do programa, observando a legislação pertinente à execução 

das despesas; VI – a descrição da contrapartida oferecida pela instituição, composta 

por no mínimo: espaço administrativo, disponibilidade de 

servidor(es)/funcionário(s) para suporte administrativo do programa, equipamentos 

para o desenvolvimento de rotinas administrativas, material de consumo para 

despesas de rotina e disponibilidade de ramal telefônico institucional; VII – 

sistemática de registro e acompanhamento de egressos.  

 

Conforme o artigo 18 da referida Portaria, o resultado final da seleção será submetido 

pela DEB à presidência da Capes para homologação e publicação no Diário Oficial da União 

(DOU). Após a homologação da Capes, caso o projeto institucional seja aprovado, a 

Instituição de Ensino Superior designa o autor dos subprojetos como coordenador de área e 

lança edital interno para a seleção de estudantes bolsistas e professores supervisores.  

Segundo o artigo 27 da Portaria Capes n. 096/2013, as modalidades de bolsas Pibid 

são as seguintes: 
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I – coordenação institucional, para o professor de licenciatura que coordena o 

projeto Pibid na IES; II – coordenação de área de gestão de processos educacionais, 

para o professor de licenciatura que auxilia o coordenador institucional na gestão do 

projeto na IES; III – coordenação de área, para o professor de licenciatura que 

coordena o subprojeto; IV – supervisão, para o professor da escola pública de 

educação básica; V – iniciação à docência, para o estudante de licenciatura.  

 

Para a concessão de bolsa de coordenação institucional e coordenação de área de 

gestão de projetos educacionais, o professor, indicado pela IES, deverá atender aos requisitos 

definidos no artigo 33 da Portaria Capes n. 096/2013. 

De acordo com a Portaria n. 096, de 18 de julho de 2013, a IES terá direito à 

coordenação institucional e coordenação de área de gestão de projetos educacionais se atender 

mais de 101 estudantes bolsistas, podendo chegar ao máximo de quatro, no caso de 

instituições multicampi. Cada subprojeto deve ter, no mínimo, um coordenador de área, um 

professor supervisor e cinco estudantes de licenciatura. Cada coordenador de área deve 

orientar no mínimo cinco e no máximo vinte estudantes de licenciatura e cada supervisor deve 

acompanhar no mínimo cinco e no máximo dez estudantes de licenciatura. 

A coordenação institucional e a coordenação de área de gestão de projetos 

educacionais estabelecem as relações entre a IES e a Capes. 

Os professores supervisores e os coordenadores de área fazem a articulação entre a 

instituição de ensino superior e a escola da rede pública de ensino básico vinculada ao projeto 

institucional.  

É atribuição do aluno Bolsista de Iniciação à Docência (BID) atuar na escola pública, 

realizando atividades pedagógicas que contribuam para seu desenvolvimento inicial enquanto 

docente, perfazendo uma carga horária mínima de oito horas semanais (BRASIL, 2013). 

Toda a ação realizada pelos coordenadores de área e supervisores em âmbito geral do 

projeto é feita em prol dos estudantes bolsistas (BID) e tem como foco o aperfeiçoamento do 

conhecimento pedagógico-didático desses futuros professores. Porém, esse aperfeiçoamento 

se estende à formação continuada dos próprios supervisores e coordenadores de área, que 

encontram na relação Universidade-Escola possibilidades de atualização e reformulação de 

suas concepções e práticas docentes. 

De acordo com uma avaliação externa proposta pela Capes em 2012, o Pibid atendeu 

cerca de 40.092 estudantes bolsistas, 3.052 coordenadores de área e 6.177 professores 

supervisores. Inicialmente, o programa apresentou certa preferência às áreas em que há um 

déficit de formação docente, tais como Matemática, Biologia, Química e Física. No ano de 
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2013, chegou a atingir um expressivo quantitativo de 23.101 bolsistas somente nessas áreas, 

entretanto, o programa atende às diversas áreas de cursos de Licenciatura em todo o país.  

O último levantamento, realizado em 2014, constatou que o projeto envolve cerca de 

90.000 bolsistas, além de contar com a participação de cinco mil escolas de educação básica e 

284 instituições de ensino superior (GATTI et al., 2014). Esses dados mostram que o 

programa cresceu significativamente desde sua implementação, no ano de 2009, o que já era 

esperado, visto que a Portaria Capes n. 096/2013 amplia a concessão de bolsas para 

instituições de Ensino Superior do setor privado.  

A seguir, descrevemos as ações propostas pelo Pibid no Instituto Federal Goiano-

Urutaí, lócus de nossa investigação. Descrevemos, especificamente, as ações propostas pelo 

subprojeto Pibid-Matemática da instituição em questão, com vistas a situar o leitor acerca da 

realidade que é objeto deste estudo. 

 

3.2 O Pibid no IF Goiano, Campus Urutaí 

 

O Instituto Federal Goiano teve seu projeto institucional aprovado para o Pibid em 

2010. Em levantamento realizado no início de 2015, a instituição constatou que o projeto 

Pibid integrava um quantitativo de 15 subprojetos, distribuídos nos Campus Ceres, Iporá, 

Morrinhos, Rio Verde e Urutaí, com participação de um coordenador institucional, dois 

coordenadores de gestão de processos educacionais, 21 coordenadores de área, 46 professores 

supervisores e 230 estudantes bolsistas de licenciatura, beneficiando 12 escolas em seis 

municípios do estado de Goiás (ERTHAL, 2015). Já no último semestre de 2015, foi agregada 

a participação de mais um coordenador Institucional, dois coordenadores de área de gestão de 

processos educacionais, 21 coordenadoras de área, 50 professores supervisores, 261 

estudantes bolsistas ao projeto institucional, o que significa um leve avanço do programa no 

IF Goiano.  

O projeto Pibid foi implantado no Campus Urutaí em 2011, atendendo ao Edital Capes 

n. 1/2011. Composto por quatro subprojetos, abrangendo os cursos de Licenciatura em 

Matemática, Química, Biologia e um de caráter interdisciplinar, iniciou suas atividades em 

agosto do mesmo ano, no Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira (Cepif), na cidade de Pires 

do Rio-GO, situada a 22 km de Urutaí. 

O que explica o fato de as atividades relativas ao Pibid ocorrerem em uma escola 

pública de outro município é a recomendação do Decreto n. 7.219/2010 para que as 

instituições desenvolvessem as atividades em escolas públicas que tivessem obtido Índice de 
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Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) abaixo da média nacional. O Ideb do Colégio 

Estadual Professor Ivan Ferreira era de 2.9, em 2011, contrastando com o Ideb de 4.1 do 

Colégio Estadual Dr. Vasco dos Reis, situado no município de Urutaí. Assim, durante esse 

ano letivo, os subprojetos do IF Goiano, Campus Urutaí, realizaram atividades que 

possibilitaram aos bolsistas o conhecimento detalhado da escola parceira, observando o 

funcionamento, a organização e a estruturação do Cepif. 

De posse das informações referentes à realidade escolar do Cepif, cada subprojeto 

realizou, nos anos letivos de 2011, 2012 e 2013, atividades em prol da melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem de professores e alunos da escola parceira, bem como do processo 

formativo dos alunos bolsistas. 

Em 2014, o projeto recebeu mais investimento, teve a oportunidade de expandir seu 

quadro de bolsistas e, dessa forma, vincular-se a mais três escolas parceiras. Assim, incluiu 

atividades no Colégio Estadual Dr. Vasco dos Reis Gonçalves, localizado na cidade de Urutaí, 

no Colégio Estadual Normal Professor César Augusto Ceva, na cidade de Ipameri, e no 

Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, em Pires do Rio. Atualmente, os quatro 

subprojetos do Campus Urutaí são compostos por um quadro de 80 alunos bolsistas, oito 

professores supervisores e cinco coordenadores de área. 

 

3.2.1 Subprojeto Pibid da área de licenciatura em Matemática 

 

Como já mencionado, o subprojeto da área de matemática do Instituto Federal Goiano, 

Campus Urutaí, teve início em 2011, com o intuito de desenvolver atividades distintas 

daquelas usualmente vivenciadas em um contexto escolar tradicional, como forma de buscar a 

ressignificação dessa disciplina na vida dos alunos do Colégio Estadual Professor Ivan 

Ferreira (Cepif), bem como antecipar o vínculo dos futuros professores com a escola e com as 

salas de aula, elevando a qualidade da formação docente do instituto em questão. A proposta 

inicial era desenvolver o aprendizado do aluno de forma lúdica, dinâmica e prazerosa, 

utilizando seus conhecimentos do cotidiano.  

Os estudantes bolsistas (BID) foram orientados, em primeira instância, a buscar 

referencial teórico sobre as diversas metodologias de ensino da matemática. Durante os 

primeiros meses de vigência do projeto, eles se reuniam com a coordenadora de área duas 

vezes por semana. Tais reuniões ocorriam no Laboratório de Matemática do IF Goiano, 

Campus Urutaí, e tinham como objetivo realizar discussões, reflexões e análises de 

referenciais bibliográficos voltados para a educação e para a educação matemática. Esses 
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encontros serviram para que os bolsistas pudessem tecer reflexões acerca da configuração 

atual do ensino, bem como realizar a leitura integral da LDB n. 9.394/1996, do Plano de 

Carreira do Servidor Docente Estadual, do Projeto Político Pedagógico e do Regimento 

Interno Escolar da escola parceira (Cepif). Além disso, foi feito o estudo de referenciais 

voltados para a educação inclusiva/especial, de jovens e adultos e suas metodologias. 

Após esse embasamento teórico, os BID partiram para a ação. Durante o ano de 2012, 

fizeram um levantamento de informações referentes à infraestrutura do Cepif e às principais 

necessidades do colégio. Com base nessas informações, criaram estratégias de ensino-

aprendizagem para dar suporte à equipe gestora, aos professores de matemática e, 

principalmente, aos alunos da escola. Propuseram fazer da matemática uma disciplina 

agradável e atraente, para isso, o foco do grupo era utilizar metodologias inovadoras e 

abordagens alternativas por meio de jogos, materiais manuseáveis, eventos e seminários, 

desmistificando a dificuldade e a antipatia criada por muitos ao entrar em contato com a 

disciplina matemática. 

O espaço para criação dessas estratégias foi, e ainda é, o Laboratório de Matemática 

do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. De acordo com Khidir, Rodrigues e Silva (2013, 

p. 20), o laboratório de Educação Matemática é um espaço que tem como finalidades: 

 

Intervir na formação didática do licenciando; potencializar estudos sobre a formação 

do professor e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem; produzir e 

utilizar material didático-pedagógico para o desenvolvimento de atividades para o 

ensino e a aprendizagem da Matemática; possibilitar vivência de práticas de ensino 

de Matemática, tendo como parâmetro a estruturação didática do processo de ensino 

e seus elementos constitutivos; e proporcionar situações onde os licenciandos 

compreendam conceitos matemáticos e suas metodologias de ensino. 

 

Nesse cenário, compreendemos o porquê da escolha desse espaço para os encontros do 

grupo Pibid-Matemática, afinal, o ambiente é propício para o desenvolvimento de atividades 

didáticas e a criação de metodologias de ensino-aprendizagem, por contar com uma 

infraestrutura que oferece todo o suporte necessário para que os BID possam desenvolver seus 

projetos. O Laboratório do IF Goiano-Urutaí conta com data show, notebook, tela Interativa, 

livros e DVDs que envolvem conhecimentos do campo da educação, uma infinidade de jogos 

e materiais manuseáveis, além de canetas, canetinhas coloridas, cartolinas, folhas A4, réguas, 

tesouras, lápis de cor, fita adesiva, papel crepom, papel celofane, isopor, entre outros 

materiais utilizados para a confecção de material didático para atender aos objetivos de 

aprendizagem previstos nas diversas atividades desenvolvidas pelo grupo. 
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Entre o ano de 2012 até o primeiro semestre do ano de 2015, foram desenvolvidas, no 

Cepif, diversas atividades referentes à área de matemática, dentre elas destacam-se: 

 

 Aulas de reforço: tinham como objetivo aproximar os BID de situações didáticas, bem 

como auxiliar alunos do ensino médio com dificuldades em matemática; 

 O dia da matemática: evento criado para a exposição de jogos, materiais manuseáveis e 

curiosidades matemáticas. Tinha como proposta trazer o lúdico como forma de motivação 

para a aprendizagem da matemática; 

 Projeto Inclusão: apoiados na teoria dos campos conceituais de Vergnaud (1993) – campo 

aditivo e campo multiplicativo – os BID desenvolveram atividades lúdicas que envolviam 

jogos e materiais manuseáveis para serem trabalhadas com alunos com necessidades 

educacionais especiais, propiciando a eles um grande progresso de aprendizado na área da 

matemática; 

 Cursinho: Por meio de aulas semanais no contra turno, os BID ofereceram um curso 

preparatório com o objetivo de dar subsídio para que os alunos pudessem prestar 

vestibulares e o Enem; 

 Seminários: abordaram assuntos da matemática que não é vista em sala de aula. Por meio 

de seminários, os BID tinham como objetivo trazer curiosidades do mundo da matemática 

para a sala de aula. 

 Realização de oficinas: roteiro de estudos de conteúdos matemáticos por meio de 

metodologias de caráter lúdico, cujo objetivo visava a formação coletiva, participativa e 

reflexiva dos alunos. Dentre as oficinas já desenvolvidas, destacam-se:  

 “Bingo das equações”, que tinha como finalidade trabalhar equações do 1° grau; 

 “Multiplicando, multiplica brincando”, com o objetivo de ensinar métodos 

multiplicativos; 

 “Mosaico da tabuada”, proposta que se baseava na percepção do padrão e associação 

dos resultados de uma tabuada; 

 “Sudoku”, jogo matemático desenvolvido para exercitar o raciocínio lógico, a 

percepção e o foco do indivíduo, com três propostas de níveis diferentes; 

 “Calcplus”, um jogo de estratégia que objetiva trabalhar as quatro operações 

matemáticas, desenvolvendo raciocínio rápido e organizado para auxiliar na resolução 

de expressões numéricas e propiciar condições favoráveis para o trabalho com 

expressões algébricas; 
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 “Jogo da Senha”, utilizado como um recurso pedagógico no estudo de Análise 

Combinatória; 

 “Bingo da multiplicação e da divisão”, que tinha como finalidade o ensino das 

operações básicas. 

 

Os bolsistas tiveram, ainda, a oportunidade de participar de outras atividades, a saber: 

 

 Feira de ciências do Cepif; 

 Aplicação de avaliações externas (ADA e OBMEP); 

 Investigações sobre jogos africanos; 

 Workshop sobre a construção de textos acadêmicos; 

 Workshop sobre o manuseio e o preenchimento de diários de classe; 

 Trabalho coletivo no Cepif; 

  Conselhos de classe do Cepif; 

 Organização da Mostra de Profissões do IF Goiano, Campus Urutaí; 

 Participação em eventos acadêmicos (Encontro de Matemática e Educação Matemática –

EMEM; I e II Seminário Institucional do Pibid IF Goiano; I Fórum de Educação Inclusiva 

do NAPNE; II Workshop Luso-Brasileiro de Ciências do IF Goiano; VI Simpósio de 

Matemática e Matemática Industrial – SIMMI; VII Bienal da Sociedade Brasileira de 

Matemática, além de Gincanas e Olimpíadas internas). 

 

Como descrito, foram muitas as ações propostas e desenvolvidas pelo grupo Pibid-

Matemática entre os anos 2011 e 2015. Tais ações puderam ser elencadas neste estudo através 

dos dados recolhidos pelo pesquisador por meio de observações diretas no ambiente de 

investigação. No capítulo 4, retomamos algumas dessas ações no intuito de analisá-las para 

compreender suas contribuições na formação dos estudantes bolsistas. 

Vejamos, agora, alguns estudos do Pibid vinculados no meio acadêmico e científico do 

campo da Educação. 

 

3.3 Publicações científicas relativas ao Pibid 2012-2014 

 

Neste tópico, realizamos um levantamento e discussão acerca das pesquisas que 

abordam o tema Pibid, no interstício de 2012-2014, disponibilizadas no portal de periódicos 
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da Capes. Esse levantamento contribuiu para que conhecêssemos o que se tem produzido 

sobre o Pibid no meio científico e o que os pesquisadores têm apreendido acerca desse 

programa e de seu impacto nas Licenciaturas. 

 

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza as instituições 

de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica nacional e 

internacional. Ele conta com um acervo de mais de 37 mil títulos com texto 

completo, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, 

além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e 

conteúdo audiovisual. (CAPES, s/d). 

 

Nessa perspectiva, entendemos que esse portal, por apresentar tanto credibilidade 

quanto visibilidade no meio científico, seria fonte pertinente para esse levantamento 

bibliográfico. Destarte, procuramos selecionar não só artigos, mas também dissertações, teses 

e livros que tratassem do tema desta pesquisa. Utilizamos como critério de busca a palavra-

chave “Pibid”, o que nos deu margem para encontrarmos 72 pesquisas. Destas, apenas 38 

compreendiam, de fato, a temática proposta. O restante apenas citava o termo “Pibid”, mas 

não era esse o foco do trabalho em si. Outras nem tinham ligação com o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. 

Dessa forma, direcionamos a atenção para as 38 pesquisas que, potencialmente, 

poderiam trazer alguma contribuição para este estudo e começamos a lê-las seguindo alguns 

critérios. Primeiramente, buscamos conhecer seus objetivos e, depois de feita essa análise, 

percebemos que havia pesquisas pautadas nas mais diversas áreas do conhecimento 

(matemático, químico, linguístico, físico, biológico, pedagógico, etc.), porém, todas voltadas 

para a educação. Observamos que, mesmo estando situadas na grande área educação, elas 

tinham intuitos diferentes. A maioria convergia para dois grandes objetivos: abordar as 

contribuições do Pibid para a formação do professor; ou descrever subprojetos, ações e 

experimentos realizados pelos bolsistas na escola parceira. As demais tratavam de assuntos 

variados, algumas faziam referência à consolidação do Pibid nas instituições, outras 

discorriam sobre as tensões entre o Pibid e o Estágio Supervisionado. Enfim, havia estudos 

bem interessantes, mas que não eram o foco desta pesquisa, pois nosso objetivo, como já dito, 

é o de analisar e compreender as influências do ambiente oportunizado pelo Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na construção de saberes docentes. 

Sendo assim, devido ao fato de determinados estudos não condizerem com nossa proposta, 

foram descartados. 
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Em segunda análise, as pesquisas foram organizadas em três categorias, que dialogam 

com este estudo, a saber: impactos do Pibid na formação; ações do Pibid; discussões de 

subprojetos, experimentos e relatos de experiência. Concentramo-nos na categoria “Impactos 

do Pibid na formação”, pois esta é a que converge para a temática referente ao trabalho que 

estamos desenvolvendo. Nessa categoria concentram-se 22 pesquisas, 31% do total das 

encontradas em nossa busca. Entre elas constam 18 artigos, três dissertações e uma tese. Não 

encontramos livros disponíveis no portal que tratassem do tema em questão.  

A referida tese, de autoria de Isabela Mascarenhas Antoniutti de Sousa, tem como 

título “Aprendendo a ser professor: A prática no Pibid como possibilidade de mobilização e 

[re]elaboração de saberes sobre alfabetização”. Foi apresentada ao Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS) e publicada no ano de 2013. O estudo versa sobre a relevância da prática de 

ensino na e para a formação inicial do professor no Curso de Pedagogia, com o intuito de 

compreender em que condições a prática se revela como espaço de mobilização, elaboração e 

reelaboração de saberes sobre a alfabetização. 

No que se refere às dissertações, duas encontram-se exatamente na área de 

conhecimento da Educação Matemática: “Pibid: um estudo sobre suas contribuições para o 

processo formativo dos alunos de Licenciatura em Matemática da PUC-SP”, de Douglas da 

Silva Tinti; e “Estudos dos conhecimentos evidenciados por alunos dos cursos de licenciatura 

em Matemática e Física, participantes do Pibid-PUC/SP”, de Gerson dos Santos Correia. A 

terceira tem como título “O Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e a qualidade 

para a formação continuada de professores”, de Michele Martelet, apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Adiante discutimos essas pesquisas.  

Os 18 artigos se dividem em várias áreas do conhecimento. Temos um total de seis 

estudos voltados para o Pibid na formação inicial de professores; um artigo que trata da 

formação continuada de professores; um que versa sobre o Ensino de Ciências; quatro artigos 

pautam a Pedagogia; três a Química; dois a Física; um a psicologia; e um o Inglês. 

Em suma, ao analisar o objeto de estudo dessas 22 pesquisas, apreendemos que a 

maioria está centrada nas contribuições do Pibid para a formação inicial de professores. 

Somente duas publicações dedicam-se à formação continuada e apenas uma pesquisa aborda 

as contribuições e, também, as limitações do Pibid. 
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Portanto, as duas últimas temáticas ainda são quase inexploradas, a despeito de sua 

relevância. Assim, julgamos pertinente a proposta deste estudo, que envolve os impactos
5
 do 

Pibid na formação inicial dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal Goiano, Campus Urutaí, bem como os reflexos desses impactos para a formação 

continuada dos coordenadores de área e professores supervisores da escola parceira.  

 

3.3.1 Dialogando com os autores 

 

O artigo publicado por Felício, Gomes e Allain (2014) analisou o Pibid e seu impacto 

no processo formativo dos licenciandos e nos cursos de licenciaturas. Para os autores, o Pibid 

se instaura de forma a proporcionar aos futuros docentes a antecipação de sua relação, no 

período de formação, com as situações de trabalho, consideradas tão formativas quanto 

aquelas ações desenvolvidas no interior dos cursos de licenciaturas. O programa configura-se, 

desse modo, como um espaço de aproximação entre os conteúdos teóricos elucidados nas 

licenciaturas e a prática docente evidenciada na escola. 

Tanaka, Ramos e Anic (2013), ao mencionar a escola parceira, relatam que todas as 

atividades desenvolvidas no programa Pibid priorizaram o convívio dos bolsistas com a 

escola, espaço este que, segundo os autores, apresenta ótima aceitação do programa, cujas 

atividades priorizam a formação dos licenciandos 

 

[...] a fim de levá-los a compreender as práticas pedagógicas, as concepções de 

ensino, as várias atividades que abrangem todo o cotidiano em que estarão atuando, 

identificando aspectos que requerem novas possibilidades metodológicas, estruturais 

e humanas para o desenvolvimento da ação docente, superando uma visão 

tradicional do que é ensinar e aprender. (TANAKA; RAMOS; ANIC, 2013, p. 48). 

 

Em outro estudo, Felício (2014) afirma que o Pibid é fundamental para os cursos de 

licenciatura, visto que, ao levar em consideração toda a história de formação docente no 

Brasil, de acordo com o autor, nunca houve políticas educacionais que valorizassem tanto a 

formação dos professores com a destinação de recursos financeiros exclusivos para esse fim. 

Nesse sentido, Costa et al. (2013) ressaltam que o apoio financeiro oferecido pelo programa 

representa um investimento para a formação dos licenciandos e esta seria uma alternativa para 

diminuir o problema da evasão, ao viabilizar a permanência dos alunos na universidade por 

meio da bolsa. 

                                                           
5
  Quando dizemos impactos nos referimos a contribuições, limites, benefícios, lacunas, tensões, resistências e 

dificuldades que o programa gera em seu ambiente de ação. 
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Sob essa mesma ótica, Diedrich, Caimi e Bragagnolo (2013) relatam que o Pibid 

marca a formação do licenciando de forma singular, pois, segundo os autores, o programa 

propicia suporte, preparo didático, experiências diferenciadas e vivência de situações 

concretas da realidade escolar. Com isso, o licenciando tem oportunidade de constituir a sua 

própria história a partir do discurso que constrói. 

Para Stanzani (2012), a formação inicial experienciada pelos bolsistas do programa é 

fundamentada na reflexão e na problematização de situações reais, relacionadas à atividade 

docente e, dessa maneira, auxilia os licenciandos em suas atividades de ensino e pesquisa, 

contribuindo com seu processo formativo. De modo análogo, Weber et al. (2012) constatam 

que a participação dos licenciandos no Pibid tem se mostrado uma oportunidade 

enriquecedora para a construção de uma identidade docente reflexiva, o que, para esses 

autores, é de grande valia, pois é necessário que o futuro docente crie o hábito desde cedo, na 

formação inicial, de refletir sobre a prática docente. Nessa linha de argumentação, Carvalho 

(2012) entende que sedimentar a formação inicial do futuro professor, buscando se apoiar no 

eixo do saber-fazer reflexivo, contribui para o desenvolvimento de competências profissionais 

e da capacidade dialógica do licenciando, construindo, assim, uma identidade docente 

fundada em uma epistemologia prático-reflexiva.  

Ainda nesse cenário, o artigo de Fernandes e Mendonça (2013) traz uma discussão 

sobre o impacto do Pibid na política de formação de professores a partir da experiência da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp). Os autores apontam o Pibid como um programa 

responsável pelo fortalecimento da relação estabelecida entre Universidade e Escola Pública. 

Além disso, afirmam que a inserção dos licenciandos nas escolas contribui tanto para a 

formação inicial desses sujeitos como para a formação continuada dos professores 

supervisores. Explicitam que tal formação ocorre por meio da troca de informações e 

experiências de ambos, através do trabalho colaborativo, de auxílio, sugestões, ideias, práticas 

pedagógicas e metodologias diferenciadas propostas pelo grupo. Para Fernandes e Mendonça 

(2013), essa relação entre a teoria do Ensino Superior e a prática da atuação na Educação 

Básica contribui para o êxito das atividades desenvolvidas no projeto e favorece a integração 

da equipe escolar com os licenciandos, colaborando para a construção da profissão docente.  

Embora muitos autores apresentem esse discurso da contribuição do Pibid para a 

articulação entre teoria e prática, Balduíno e Silva (2013) chamam a atenção para a natureza 

da concepção que vem a ser estabelecida nessa relação entre teoria e prática. Conforme esses 

autores, a concepção que mais se observa nos atuais programas voltados para a educação 

defende a prática como lócus privilegiado da formação, encarada, assim, como o elemento 
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articulador do processo teórico-prático. Os autores, entretanto, fazem uma crítica a esse tipo 

de concepção, que implica em alguns riscos, como o de cair em um praticismo exagerado, ou 

seja, em uma ação prático-utilitária, sem a mediação de reflexões teóricas. 

No que tange às contribuições do Pibid para a formação continuada, Souza (2014) 

afirma que o projeto promove uma renovação da disposição dos professores supervisores, 

uma “oxigenação”, segundo um dos professores que participou da pesquisa do autor. Propicia, 

por assim dizer, o desenvolvimento da autoestima desses professores e a sensação de 

valorização de seus esforços, tanto no âmbito da escola como no seu papel de (co)formador 

dos licenciandos. 

Jardilino e Oliveri (2013) compartilham dessa mesma linha de raciocínio, segundo a 

qual o Pibid contribui, também, para a formação continuada dos professores supervisores. 

Acrescentam que a concepção de formação continuada dos professores supervisores está 

muito associada ao conceito tradicional de formação, devido ao fato de terem acesso a 

discussões de textos e leituras atualizadas sobre teorias educacionais e suas aplicações em sala 

de aula, bem como acesso a palestras e eventos promovidos pela Universidade. 

De modo similar, em sua dissertação, Martelet (2015) desenvolve um estudo sobre a 

qualidade do Pibid para a formação continuada de professores a partir da vivência junto ao 

Pibid de uma Instituição de Ensino Superior Comunitária de Santa Maria/RS e, de acordo 

com a autora, o Programa oportuniza o bem-estar, a atualização profissional e a inovação para 

a prática docente dos professores supervisores. Ainda, ela (2015, p. 112) salienta a percepção 

dos professores supervisores acerca da formação continuada: 

 

[...] Além disso, confirmam a idéia de que a qualidade da Formação Continuada 

oferecida junto ao Pibid dessa IES está vinculada a aspectos que envolvem a teoria e 

a prática, o ambiente institucional, as relações e interatividades ali desenvolvidas, a 

pesquisa, a diversidade e suas relações com as políticas públicas educacionais 

nacionais e internacionais [...] O Pibid fortalece essa relação a partir do momento em 

que traz o movimento para essa formação contínua e redimensiona as reflexões, 

discussões e percepções sobre o que se passa no ambiente educativo junto ao espaço 

acadêmico à luz dos conhecimentos que são produzidos, pensados e 

[re]dimensionados na universidade. 

 

Assim, a autora conclui que o Pibid tem buscado atender aos desafios e às 

necessidades formativas dos professores, estabelecendo a integração dos contextos educativos 

presentes na escola da rede pública de ensino e a universidade.  

Em artigo, Schroeder e Wendling (2013) apresentam um estudo cujo objetivo era 

evidenciar as contribuições do subprojeto Pibid-Pedagogia/Unioeste para a formação do 

Pedagogo/professor. Para as autoras, o subprojeto investigado vem contribuindo para uma 
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formação mais eficaz do futuro professor/pedagogo, bem como promovendo a valorização 

desta profissão. Conforme elas (2013, p. 7): 

 

As atividades desenvolvidas nas Escolas têm propiciado o conhecimento mais 

aprofundado de quão complexa é a prática docente, exigindo decisões imediatas, 

contingenciais, muitas vezes imprevisíveis. A queixa de que o curso não os prepara 

para o exercício da profissão tem sido revista pelos bolsistas, uma vez que a 

expectativa de que encontrariam uma imagem fiel dos problemas das escolas com as 

questões debatidas na Universidade é reduzida, pois passam a compreender a 

impossibilidade de uma formação inicial abarcar toda a complexidade que eles 

encontrarão na trajetória profissional. 

 

Sendo assim, as autoras ressaltam que os bolsistas estão construindo, por meio do 

programa, uma concepção de formação inicial docente na qual a teoria angariada na 

Universidade nem sempre terá uma aplicabilidade prática imediata, todavia, com o 

conhecimento teórico adquirido, poderão criar estratégias, formular questões, hipóteses e 

soluções para lidar com as situações-problemas vivenciadas no cotidiano escolar. 

Nessa perspectiva, Moura e Cinquetti (2013), ao fazer uma investigação sobre o Pibid 

na formação do pedagogo sob o prisma da alfabetização e do letramento, constataram que os 

licenciandos, bolsistas do Pibid-Pedagogia presencial da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), sentiram dificuldades em relação a suas atuações profissionais em sala de aula, 

principalmente no que faz referência aos conteúdos para alfabetizar e letrar. Dessa forma, as 

autoras atentam para o fato de que essa política de formação proposta pelo Pibid vem se 

configurando em uma experiência significativa para a formação docente, visto que propicia 

um feedback da formação desses licenciandos, bem como apresenta possibilidades para a 

aprendizagem da docência relativa às práticas de alfabetização e letramento.  

Ao analisar as narrativas de bolsistas egressas do Pibid-Pedagogia/UFRGS, Gimenes e 

Almeida (2014) apresentam um balanço de contribuições que consideram como principal 

benefício do programa, como o desenvolvimento da autonomia docente e a busca reflexiva de 

uma prática pedagógica de docência compartilhada, de apoio em grupo que, segundo as 

autoras, possui grande eficiência em sala de aula.  

Souza (2013) afirma que 

 

[o]s modos de ação e (inter)ação entre os(as) participantes do Pibid abriram 

possibilidades de aprendizagem(ns) com o outro, tanto explicitamente, pelo 

questionamento/contestamento, da voz autoritária/hegemônica, expresso no grupo, 

quanto de forma tácita, pelas materializações de mudanças sócio-discursivas, 

engendradas pela incorporação do enunciar do outro, nos processos representativos e 

identificativos, nos momentos em que se falava sobre os atores/atrizes sociais 

‘alunos(as)’. 
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Ainda nesse seguimento de formação docente voltado para a Pedagogia, Sousa (2013) 

realizou um estudo que buscava investigar a magnitude da prática de ensino na e para a 

formação inicial do professor no Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Santa 

Catarina (FESSC), com o intuito de compreender em que condições a prática se revela como 

espaço de mobilização, elaboração e reelaboração de saberes sobre a alfabetização. A autora 

compreende a relevância da prática de ensino – por meio do Programa Pibid –, como 

importante espaço de ensino, de aprendizagem e de articulação de saberes na e para a 

formação inicial do professor dos anos iniciais, no Curso de Pedagogia, com ênfase na 

alfabetização. 

Ressalta, no entanto, a necessidade de a prática ser entendida e vivida como prática 

social, ou seja, uma prática capaz de contemplar as diversas faces da aprendizagem da 

docência, em articulação permanente com os saberes docentes que, para a autora, são saberes 

das disciplinas e da formação profissional apreendidos durante a formação inicial e 

reformulados e reconstruídos no dia a dia da sala de aula, a partir dos saberes curriculares, da 

experiência e de outros saberes científicos da formação continuada e do desenvolvimento 

profissional (SOUSA, 2013). 

Após constatarmos, nas produções aqui apresentadas, variadas contribuições do Pibid 

para a formação de professores, encontramos, em contrapartida, algumas críticas no estudo de 

Garcia e Higa (2012), que problematiza ações governamentais no âmbito educacional e 

políticas públicas implementadas pelo MEC, especificamente aquelas referentes ao Pibid. Os 

autores questionam a política de valorização profissional e as condições do trabalho docente, 

como se pode ler a seguir. 

 

É importante analisar em que sentido se está pensando na fixação e valorização dos 

profissionais que atuam na Educação Básica, principalmente em Física. Enquanto se 

incentivam os licenciandos a permanecerem no curso de Licenciatura através do 

Pibid e licenciam-se profissionais de outras áreas para assumirem a docência, 

expandindo-se os espaços para novas licenciaturas, quais são as ações para a 

permanência desses futuros professores nas escolas enquanto profissionais docentes? 

Quais são as ações para a melhoria das condições concretas de trabalho desses 

profissionais na escola, para que façam da docência sua opção profissional e não 

apenas mais uma atividade para geração de renda complementar?  

Há que se fomentar, assim, a própria carreira e as condições concretas de trabalho, 

especialmente nas instituições públicas de ensino na Educação Básica para que, após 

optar pela carreira, concluir o curso e ingressar no mercado profissional, os docentes 

nela permaneçam [...].Talvez essa seja, de fato, a grande questão que mereça não 

apenas uma ação pública, mas, sim, uma política pública, que valorize como 

princípio a educação e seus profissionais e que seja construída a partir de um debate 

do qual participem todos aqueles que trabalham, refletem e pesquisam sobre a 

educação nacional, para que não sejam mais necessárias ações e soluções 
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emergenciais, que, ao atenderem a demanda quantitativa, muitas vezes geram, a 

médio e longo prazo, problemas mais complexos do que os originais. (GARCIA; 

HIGA, 2012, p. 180). 

 

Os autores chamam a atenção para os desafios e as dificuldades encontradas na 

profissionalização da classe docente, com vistas a gerar uma reflexão sobre as condições de 

trabalho em que os professores se encontram atualmente. Concordamos que, tão importante 

quanto fomentar a formação inicial, seria dar subsídios para a elevação da qualidade da 

carreira profissional, para que os professores encontrem melhores condições de trabalho e de 

valorização social. 

No que se refere aos impactos do Pibid na formação do licenciando em Matemática, 

analisamos duas dissertações, a saber: Tinti (2012) e Correia (2012).  

Tinti (2012) fez um estudo sobre as contribuições do Pibid para o processo formativo 

dos alunos de Licenciatura em Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Segundo ele, além de teorizar sobre as diferentes abordagens e recursos 

metodológicos da educação, os bolsistas do Pibid estão podendo pôr em prática, analisar, 

refletir, avaliar, re(elaborar) e (re)aplicar abordagens pedagógico-didáticas específicas da área 

de matemática. Assim, esses bolsistas têm a oportunidade de construir recursos 

metodológicos diferenciados, tais como jogos, que buscam auxiliar no processo de ensino da 

Matemática. 

Compreende-se, pelo posicionamento do autor, que os alunos bolsistas do subprojeto 

de Matemática da PUC-SP se preocupam em superar o ensino tradicional da Matemática, 

criando metodologias de ensino pautadas em recursos lúdicos. Os jogos e os materiais 

manuseáveis podem se tornar recursos de grande auxílio para o desenvolvimento cognitivo do 

aluno. Isso porque, dependendo do foco que o professor dá a determinado jogo, pode criar um 

ambiente no qual é necessário ao aluno utilizar seus conhecimentos lógico-matemáticos e suas 

experiências para participar, argumentar, criar estratégias, realizar cálculos mentais e propor 

soluções com vistas a chegar aos resultados propostos pelo jogo. Para isso, chamamos a 

atenção para o fato de o professor, enquanto mediador desse processo, estar atento ao 

planejamento organizado da metodologia utilizada e estar preparado para as situações-

problemas que possam emergir durante a aplicação do jogo. Além disso, tanto professor 

quanto aluno devem encarar o jogo como um recurso lúdico com objetivos educacionais, e 

não como um simples momento de recreação. 

Nesse mesmo viés do campo da Educação Matemática, Correia (2012), que realizou 

um estudo dos conhecimentos evidenciados por alunos dos cursos de licenciatura em 
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Matemática e Física, participantes do Pibid-PUC/SP, relata que o Programa configura-se 

como um espaço de grande potencialidade de desenvolvimento de conhecimentos no qual os 

alunos bolsistas têm a oportunidade de participar de ações pedagógicas na escola da educação 

básica. Segundo o autor, os bolsistas aprendem a preparar uma aula, realizar planejamentos e 

utilizar sequências didáticas. Mais do que isso, têm a oportunidade de identificar as 

dificuldades e os desafios vivenciados no ensino da matemática e superá-los, desenvolvendo 

alternativas de ensino, juntamente com a professora supervisora, priorizando metodologias 

diferenciadas, com representações, contextualizações, jogos e ilustrações, tornando o 

conteúdo mais compreensível para o aluno e minimizando, assim, as dificuldades observadas 

no processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

Nesse contexto se insere a pesquisa que desenvolvemos, buscando compreender quais 

são as influências do ambiente criado pelo Pibid na construção dos saberes para a formação 

inicial docente. Em seguida, no capítulo 4, apresentamos e analisamos os dados empíricos que 

nos auxiliarão a responder a questão de pesquisa formulada. 
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4 TABULAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a síntese dos dados coletados por meio 

dos questionários e analisá-los mediante as seguintes categorias: saberes do campo 

experiencial, saberes do campo científico-específico, saberes do campo pedagógico-didático, 

saberes do campo político. O capítulo foi subdividido em três momentos: no primeiro, 

apresentamos a sistematização dos dados dos questionários respondidos pelos estudantes 

bolsistas do subprojeto Pibid-Matemática do IF Goiano, Campus Urutaí. No segundo, 

expomos a análise da realidade investigada, tendo como concepção alguns elementos do 

método materialista histórico dialético e como técnica de análise a triangulação dos dados. 

Buscamos, por meio da triangulação, articular dados referentes aos questionários respondidos 

pelos BID com documentos oficiais que estruturam o Pibid e a observação direta do 

pesquisador.  

Logo, pretendemos, ao fim desta análise, responder aos seguintes questionamentos: o 

Pibid contribui para a formação inicial de professores de Matemática? Se sim, que tipos de 

saberes são construídos no ambiente oportunizado pelo programa e quais são seus limites 

institucionais e formativos? 

Finalizamos o capítulo com interpretações e inferências que vão ao encontro dos 

objetivos propostos nesta investigação, cujo tema central evidencia a formação inicial de 

professores de Matemática e que busca analisar e compreender as influências do ambiente 

oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na 

construção de saberes docentes. 

 

4.1 Tabulação e sistematização dos dados 

 

O questionário respondido pelos estudantes bolsistas do subprojeto Pibid-Matemática 

do IF Goiano, Campus Urutaí, foi composto por 15 questões abertas, com o objetivo de 

conhecer a realidade vivenciada por eles no contexto do Pibid. Os dados tabulados resultam 

de um montante de oito questionários, totalizando 120 respostas, que compõem o corpus 

desta pesquisa.  

Após a leitura e releitura acurada das questões, identificamos as respostas mais 

frequentes presentes no discurso dos sujeitos investigados e as sistematizamos no Quadro 1, a 

seguir. 
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Quadro 1 – Tabulação dos dados referentes ao questionário respondido pelos estudantes 

bolsistas 

Perguntas Respostas dos estudantes bolsistas sistematizadas pelo pesquisador 

Quais foram os motivos 

que o levaram a ingressar 

no Pibid? 

 

 A bolsa; 

 Experiência profissional/experiência de sala de aula; 

 Aperfeiçoamento do currículo; 

 Horas complementares na participação de eventos. 

O Pibid proporciona a 

você um contato direto 

com a escola pública e 

com seus servidores? De 

que maneira? 

 

Todos responderam que sim e esse contato ocorre da seguinte maneira: 

 Execução de projetos semanais e oficinas na escola; 

 Reuniões com os professores supervisores; 

 Participação em conselhos de classe e trabalho coletivo; 

 Contato com a coordenação para a disponibilização de materiais 

didáticos e levantamento de informações sobre a escola e os alunos; 

 Contato com os servidores de serviços gerais para a limpeza e/ou 

organização de salas para desenvolvimento de atividades. 

O Pibid proporciona a 

você um contato com a 

sala de aula e alunos? De 

que forma isso acontece? 

Você considera esse 

contato importante? Por 

quê? 

 

Alguns sujeitos ainda não tiveram essa oportunidade, pois entraram 

recentemente no programa e se encontram na fase de levantamento de 

informações da infraestrutura da escola e fundamentação teórica. Já os 

sujeitos que tiveram contato com a sala de aula e alunos disseram que 

esse contato ocorre por meio de aulas de monitoria e reforço, 

desenvolvimento de atividades diferenciadas com materiais manuseáveis, 

minicursos, preparatório para ENEM, seminários, aplicação de oficinas, 

festa junina e feira de ciências. Segundo eles, esse contato é importante, 

pois: 

 Contribui para a formação profissional do licenciando, 

proporcionando-lhe preparação, experiência e aperfeiçoamento de 

suas práticas pedagógico-didáticas; 

 Proporciona, através da convivência em sala de aula, uma troca de 

saberes entre o licenciando, o professor supervisor e os alunos. 

 Diferentemente do estágio que, segundo um dos sujeitos, é uma 

proposta rígida e maquiada, o Pibid possibilita o conhecimento real de 

sala de aula. 

Enumere as atividades 

que vocês já 

desenvolveram no Pibid e 

a importância delas. 

 

 Levantamento sobre a infraestrutura da escola parceira e informações 

sobre os alunos e suas dificuldades: Segundo os sujeitos. essa ação é 

importante, pois desenvolve o lado investigativo do licenciando na 

mesma medida em que lhe permite conhecer a realidade escolar da 

escola parceira, bem como suas situações de ensino-aprendizagem, o 

que facilita o desenvolvimento de iniciativas e ações na escola; 

 Feira de ciências: familiarização com os alunos da escola parceira; 

 Preparação para o ENEM e para o vestibular: além de tentar suprir 

algumas dificuldades apresentadas pelos alunos, é importante para os 

bolsistas para que estejam familiarizados com esse tipo de avaliação e 

de que forma elas abordam os conteúdos matemáticos; 

 Projeto de inclusão – desenvolvimento de atividades matemáticas para 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Projeto de Reforço e Monitoria: é importante, pois permite que os 

alunos da escola parceira tirem suas dúvidas e revisem conteúdos 

aplicados pelo professor regente.  
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 Aplicação de avaliações externas (ADA e OBMEP): possibilita 

averiguar o funcionamento dessas avaliações externas e como a escola 

se comporta diante delas, além de possibilitar compreender como elas 

podem contribuir para os alunos, a escola e o processo de ensino-

aprendizagem; 

 Aplicação de oficinas (Radiciação; Potenciação; Bingo das equações; 

Multiplicando: multiplica brincando; Mosaico da tabuada; Sudoku; 

Calcplus; O jogo da senha; Bingo da multiplicação e da divisão: são 

importantes pela oportunidade de se trabalhar o conteúdo em sala de 

aula de maneira lúdica, fazendo com que os alunos se interessem pela 

disciplina de matemática, gerando uma aprendizagem significativa; 

 Investigações sobre jogos africanos; 

 Workshop sobre a construção de textos acadêmicos; 

 Workshop sobre o manuseio e o preenchimento de diários de classe; 

 Participação em eventos (Encontro de Matemática e Educação 

Matemática-EMEM, I e II Seminário Institucional do Pibid IF Goiano, 

I Fórum de Educação Inclusiva do NAPNE, II Workshop Luso-

Brasileiro de Ciências do IF Goiano, VI Simpósio de Matemática e 

Matemática Industrial – SIMMI, VII Bienal da Sociedade Brasileira 

de Matemática, além de Gincanas e Olimpíadas internas): Segundo os 

sujeitos, a participação nesses eventos é importante, pois consiste em 

apresentar discussões inovadoras ligadas à matemática e ao seu 

ensino; 

 Participação em trabalho coletivo e conselhos de classe: possibilita um 

contato direto com professores, coordenadores e secretários da Escola 

parceira, além de propiciar o conhecimento dos planejamentos 

escolares e estar inteirado das discussões sobre os problemas da 

Escola e suas possíveis soluções;  

 Organização da Mostra de Profissões do IF Goiano, Campus Urutaí: 

Importante para a divulgação do curso de Licenciatura em Matemática 

da Instituição. 

 

Em geral, os sujeitos responderam que as atividades desenvolvidas no 

Pibid são importantes para a sua formação, pois o Programa propicia um 

ambiente rico em experiências didáticas, o que contribui para seu 

desenvolvimento e para a aprendizagem docente. Além disso, devido às 

metodologias inovadoras propostas pelo grupo Pibid-Matemática, o 

programa incentiva o aluno da escola parceira a ter mais interesse e 

motivação pela área da Matemática. 

 

Obs: Os respondentes, em alguns casos, só mencionaram as atividades 

desenvolvidas por eles, mas não descreveram sua importância. 

Vocês costumam buscar 

referenciais teóricos para 

desenvolver suas 

atividades no Pibid? Se 

sim, eles trouxeram 

algum benefício para a 

aprendizagem de vocês? 

Quais? 

 

Todos os sujeitos responderam que sim e os benefícios dessa prática são: 

 Possibilidade de conhecimento de referenciais que discutam práticas 

pedagógico-didáticas e metodologias de ensino; 

 Possibilita o conhecimento da situação da educação no Brasil e das 

tendências educacionais do momento; 

 Embasamento teórico para a escrita de relatórios do Pibid, elaboração 

de atividades do estágio e elaboração do TCC; 

 Possibilita um embasamento teórico consistente, que justifique 

determinadas atividades desenvolvidas na escola parceira, ganhando, 

assim, a credibilidade dos professores supervisores; 

 Auxilia no suporte e na desenvoltura das formas de ensinar; 
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 Auxilia no conhecimento de meios para se estabelecer uma 

aprendizagem significativa do alunado. 

Que relações você 

identifica ao comparar o 

Pibid com o Estágio 

Supervisionado? 

 

Nem todos os sujeitos participantes do Pibid tiveram a oportunidade de 

experienciar o Estágio, mas os que já tiveram dizem que: 

 Ambos são formas de aproximar os graduandos ao convívio escolar e 

profissional através do desenvolvimento de atividades e projetos 

educativos, diagnosticando as deficiências da escola e relacionando 

esses aspectos com o ensino e a aprendizagem; 

 O Pibid proporciona mais flexibilidade no desenvolvimento de 

atividades educacionais, já o estágio segue uma estrutura pré-definida 

que acaba trazendo um caráter rígido para a atuação do licenciando; 

 No estágio identificam-se dificuldades presentes no processo 

educacional, podendo propor ações que venham a sanar essas 

dificuldades. Já o Pibid amplia esse processo, de forma direcionada 

pelo coordenador do programa, trazendo discussões sobre a realidade 

educacional que vão além da sala de aula, preparando os licenciandos 

para atingir tantos os objetivos ligados aos conteúdos específicos, 

quanto de formação humana, crítica e moral; 

 O Pibid proporciona mais liberdade e flexibilidade de atuação na 

escola devido à ausência do professor regente em várias atividades 

desenvolvidas pelo grupo. 

 

Vocês foram bem 

recebidos pela equipe 

gestora da escola 

parceira? Notaram 

alguma tensão ou algum 

receio por parte deles? 

Comentem a respeito. 

 

Todos os sujeitos responderam que foram bem recebidos pela equipe 

escolar, entretanto, alguns afirmaram que vez ou outra notaram certa 

resistência e desconfiança por parte dos próprios professores supervisores 

e gestores da escola, mas nada que chegasse a comprometer a execução 

de suas atividades. Segundo eles, isso acontecia pelo fato de a equipe 

escolar não conhecer o real papel dos BID na escola. Dessa forma, foi 

necessário esclarecer os objetivos do Pibid na escola e como se dava a 

presença dos BID nesse meio escolar. Com o tempo, os servidores da 

escola mostraram-se excelentes anfitriões, pois perceberam que a 

participação dos BID é construtiva, o que acarreta em resultados positivos 

para a aprendizagem matemática dos alunos. 

Elenque pontos positivos 

e/ou negativos na relação 

estabelecida entre BID e 

Professor supervisor 

 

Pontos positivos: 

 A convivência com a professora supervisora permite observar e 

analisar sua prática pedagógica, podendo, assim, apropriar-se dessa 

prática ou encontrar seus erros e aprimorá-la; 

 Suporte por parte da professora supervisora, que, por já possuir vasta 

experiência profissional na área da docência, auxilia na elaboração de 

atividades educacionais, dá dicas e orientações; 

 Possibilita a troca de saberes que enriquece ambas as partes, os BID 

contribuem com novas ideias, projetos e métodos atualizados de 

ensino-aprendizagem, enquanto o professor supervisor contribui com 

experiência de sala de aula, experiência pedagógica e experiência de 

gestão. 

 

Pontos negativos: 

 Ao conviver com a professora supervisora e suas práticas docentes, os 

licenciandos podem arraigar “vícios” ou metodologias impróprias do 

professor, como, por exemplo, trabalhar o conteúdo de forma 

sistemática através de aulas tradicionais e expositivas, deixando de 

lado metodologias que envolvam materiais manuseáveis ou jogos 
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educacionais; 

 A professora, em alguns momentos, se sente ameaçada com a 

presença dos BID, pois acredita que eles estão ali para avaliar sua 

prática de sala de aula. Da mesma forma, os bolsistas se sentem 

pressionados na presença da professora supervisora, pois acreditam 

que ela está ali para criticar sua rasa experiência profissional; 

 A professora supervisora, algumas vezes, interrompe as explicações 

de conteúdos propostas pelos BID em regência, o que atrapalha a 

execução das atividades, pois faz com que os alunos fiquem confusos 

e percam a linha de raciocínio; 

 Desconfiança por parte da professora supervisora acerca da eficiência 

e relevância de algumas das atividades propostas pelos BID. 

Como se dá a atuação da 

coordenadora de área do 

subprojeto? Quais foram 

os impactos das ações 

propostas por ela para sua 

formação como futuro 

professor? 

 

Todos os sujeitos disseram que a coordenadora atua diretamente nas 

atividades desenvolvidas no Pibid através de reuniões semanais, 

auxiliando na elaboração, no planejamento e na organização de material 

para o desenvolvimento das atividades na escola parceira. 

Segundo eles, os impactos das ações propostas pela coordenadora para a 

formação dos licenciandos se configuraram em: 

 Incentivo e motivação para os BID fazerem o seu melhor, preparando-

os para uma boa formação enquanto profissional; 

 Uma base teórica de qualidade que contribui para a formação do 

licenciando; 

 Estímulo ao lado investigativo do licenciando, incentivando-o à 

participação de eventos, apresentação de trabalhos e desenvolvimento 

de produções científicas; 

 Orientação, visão ampla sobre o campo de conhecimento da 

Matemática, elucidação sobre linhas de pesquisa, mobilização de 

recursos para facilitar a performance acadêmica dos BID; 

 Reflexões sobre as práticas pedagógicas, aprimorando-as sempre que 

possível; 

Como era a sua 

percepção da escola 

pública antes de ingressar 

no Pibid? E agora, como 

você a percebe? Levando 

em consideração que 

você não tivesse 

participado do Pibid, 

considera que essa 

percepção seria a mesma? 

 

Percepção da escola pública antes de ingressar ao Pibid: 

 Visão de aluno: rasa, superficial, os professores eram os vilões, faziam 

pouco caso do processo de ensino-aprendizagem; 

 Faltava motivação por parte dos professores para ensinar os conteúdos 

de forma eficiente. Tais professores utilizavam apenas aulas 

tradicionais e expositivas; 

 O papel do professor é ensinar e o papel do aluno é aprender. O 

professor sempre consegue alcançar os objetivos propostos no 

planejamento para determinada aula, nada dá errado. 

 

Percepção da escola pública depois de ingressar ao Pibid. 

 A relação com os discentes, docentes e a equipe gestora muda a 

percepção da escola. Os licenciandos encaram a escola como um 

ambiente construído por uma ação conjunta em prol da promoção de 

conhecimento; 

 Nota-se que existem muitos professores que reproduzem uma 

formação de educação acrítica; 

 A maioria dos alunos aprende e se interessa mais pelas aulas quando 

se utilizam metodologias de ensino diferenciadas e inovadoras; 

 Percepção das dificuldades da escola pública: alunos desinteressados, 

falta de disciplina, falta de comprometimento de aprendizagem por 

parte dos alunos, infraestrutura precária das escolas; 
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 Visão crítica a respeito do sistema de educação: o governo não dá 

subsídios e incentivos suficientes para se ter uma educação de 

qualidade; salas de aula superlotadas; grade curricular estanque, com 

conteúdos prescritivos que devem ser seguidos à risca em determinado 

período de tempo, sem respeitar o tempo didático dos alunos; baixo 

rendimento por parte dos alunos devido às políticas de não 

reprovação; desvalorização da carreira, faixa salarial precária. 

 Incompatibilidade de leis e diretrizes propostas nos documentos 

oficiais da educação com a realidade do ambiente escolar. 

Com o desenrolar de suas 

atividades no Pibid, você 

identificou a existência de 

recursos que podem 

auxiliar o professor de 

matemática em suas 

aulas? 

 

 Materiais manuseáveis, jogos, vídeos, softwares educativos como 

metodologia de ensino e fixação; 

 Metodologias dinâmicas de ensino-aprendizado em detrimento das 

metodologias conteudistas; 

 Tendência interdisciplinar como forma de articular o campo da 

matemática com outros campos; 

 Tendência matemática da resolução de problemas. 

 

Segundo os sujeitos, os professores conhecem esses recursos, entretanto, 

não os aplicam em sala, por diversos motivos: 

 Falta de tempo para o planejamento de aulas nesse viés; 

 Por não achar relevante algumas dessas metodologias; 

 Por conhecer esses recursos apenas de forma superficial, sem muito 

embasamento teórico, impossibilitando de aplicá-las. 

Você acredita que a sua 

participação no programa 

contribui para a formação 

continuada do professor 

supervisor? Por quê? 

 

Todos os sujeitos responderam que sim, pois: 

 Ocorre uma parceria entre a experiência de sala do professor e a 

inovação, a energia e as iniciativas educacionais e motivacionais do 

licenciando; 

 O licenciando traz da universidade possibilidades, novidades, teorias, 

tendências matemáticas, tecnologias e metodologias de ensino-

aprendizado atualizadas, possibilitando que o professor supervisor 

tenha acesso a esse conhecimento e renove suas práticas pedagógicas. 

Em sua opinião, o Pibid 

incentiva o bolsista a 

atuar no ensino básico 

após sua formação 

acadêmica? Por quê? 

 

Há sujeitos que acreditam que o Pibid incentiva e há sujeitos que não. Os 

que acreditam tem essa opinião devido ao programa possibilitar aos 

licenciandos a oportunidade de estar em contato direto com a escola, a 

sala de aula e os alunos, acarretando em uma experiência profissional e 

conhecimento de “chão de sala”. Através desse contato, eles podem 

experimentar várias metodologias de ensino-aprendizado inovadoras e, 

em consequência disso, despertar o interesse dos alunos, acarretando em 

uma forma prazerosa de ensinar. 

Já os sujeitos que acreditam que o Pibid não incentiva o bolsista a atuar 

no ensino básico possuem essa opinião pelo fato de o programa mostrar a 

realidade do ensino brasileiro. Através do programa, os BID se deparam 

com questões ligadas à infraestrutura precária das escolas, à 

desvalorização da carreira, à baixa remuneração, à pressão por parte das 

secretarias de ensino para que o currículo seja seguido à risca, ao baixo 

prestígio social, à culpabilização direcionada ao professor pelo fracasso 

da aprendizagem do aluno, às grandes jornadas de trabalho, aos diferentes 

papéis sociais que o professor deve assumir em sala, à falta de interesse 

dos alunos, às políticas de não reprovação, etc. 

Assim, por um lado, o Pibid incentiva o magistério por oferecer subsídios 

para que o licenciando se insira em um ambiente de formação profissional 
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articulado à formação acadêmica, contudo, os desmotiva ao mostrar a 

verdadeira face das escolas públicas e da profissão de docente. 

Com o desenrolar das 

atividades desenvolvidas 

no Pibid, quais foram os 

benefícios e contribuições 

que o programa trouxe 

para seu desenvolvimento 

pessoal, social, 

acadêmico e profissional? 

 

 Pessoais e sociais: trabalham aspectos da personalidade que envolve 

os problemas de relacionamento, timidez, inibição, imaturidade, 

irresponsabilidade, exposição de ideias, intolerância para se trabalhar 

em grupo, baixa capacidade de se comunicar (oratória, dicção, 

emprego da voz); 

 Acadêmicos: aprimoramento da escrita e da leitura (o que auxiliou na 

construção de relatórios, projetos, sequências didáticas, artigos, TCC) 

e aquisição de novos saberes e teorias que não são vistos nas 

disciplinas pedagógico-didáticas do curso. 

 Profissionais: construção da identidade do “ser” professor; 

conhecimento da carreira profissional; aquisição de experiência de 

“chão de sala”; conhecimento de políticas públicas educacionais; 

possibilidade de colocar as teorias e as metodologias em prática e 

observar a relevância de cada uma, quais dão certo e quais precisam 

de aprimoramento; contribui para a desenvoltura e atuação em sala de 

aula. 

Nesse momento, peço 

para que você reflita 

sobre seus colegas de 

grupo, os professores 

supervisores, o 

coordenador, a escola 

parceira, os alunos da 

escola, enfim, sobre o 

programa como um todo 

e responda: quais sãos os 

limites, as dificuldades ou 

as lacunas enfrentadas no 

Pibid? 

 

 O convívio com os professores supervisores pode interferir de forma 

negativa na formação do licenciando, trazendo um “engessamento” de 

práticas tradicionalistas, positivistas ou inadequadas de ensino-

aprendizagem; 

 Falta de conhecimento e informação por parte dos professores, 

diretores, supervisores e cooperadores das escolas sobre qual a 

verdadeira função do Pibid; 

 Sobrecarga depositada nos bolsistas pela escola parceira e professor 

supervisor, fazendo com que, algumas vezes, os bolsistas tenham que 

realizar atividades na escola que não são de sua alçada (exemplo: 

catalogar livro na biblioteca); 

 Professores supervisores que não possuem disponibilidade ou 

interesse de orientar e acompanhar as atividades dos licenciandos; 

 Infraestrutura da escola que, muita vezes, não permite que alguns 

projetos sejam desenvolvidos com eficiência (exemplo: falta de 

laboratório de informática ou laboratório com computadores 

depreciados ou inutilizáveis); 

 Pibid como uma estratégia do governo de mão de obra barata, 

inserindo licenciados nas escolas como um suporte ou auxílio ao 

professor regente e, em contrapartida, fazendo um investimento baixo 

através de uma bolsa de R$ 400,00 para que esse bolsista exerça um 

trabalho que, na verdade, deveria ser de um professor de apoio. 

 Bolsas que estão sofrendo cortes; 

 A falta de flexibilidade de alguns professores supervisores em suas 

aulas, fazendo com que os projetos e atividades desenvolvidas pelos 

bolsistas sejam realizadas no contra turno para que não ocupe a aula, o 

espaço ou o tempo do professor supervisor. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base nas respostas dadas aos questionários. 
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4.2 Análise dos dados 

 

Para realizar a análise de forma a compreender a realidade investigada, utilizamos a 

técnica de triangulação dos dados, articulando os questionários respondidos pelos estudantes 

bolsistas com documentos oficiais que normatizam o Pibid e as informações coletadas por 

meio da observação direta do pesquisador no ambiente natural de imersão do subprojeto 

Pibid-Matemática do IF Goiano, Campus Urutaí. Além disso, utilizamos referenciais 

bibliográficos que discutem o campo da Educação com vistas a fundamentar nossas 

discussões.  

Diferentemente do tópico anterior, em que apresentamos os dados de forma 

sistematizada, aqui, para análise, preferimos usar fragmentos das falas dos estudantes 

bolsistas na íntegra, da forma como constam dos questionários. No intuito de conferir 

anonimato e diferenciar as falas desses sujeitos, atribuímos uma codificação (S1, S2, S3... 

S8), conforme pode ser constatado no texto de análise. 

 

4.2.1 Saberes docentes: a formação e a construção do professor por meio do Pibid 

 

Devido a uma linha de pensamento positivista estabelecida no Brasil na década de 

1930, a formação docente se configurou como uma formação bacharelesca, acrescida de 

algumas poucas disciplinas educacionais. Essa formação se alicerçou em uma visão linear, 

simplista, reprodutiva, mecânica e fragmentada, concebida pela herança da filosofia 

newtoniano-cartesiana. Essa linha de pensamento gerou a falsa premissa de que quem tem 

domínio de determinado conhecimento automaticamente sabe ensiná-lo.  

 

Só recentemente, os professores universitários começaram a se conscientizar de que 

a docência, como a pesquisa e o exercício de qualquer profissão, exige capacitação 

própria e específica. O exercício docente no ensino superior exige competências 

específicas, que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de 

mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo, 

além de outras competências próprias. (MASETTO, 1998, p. 11). 

 

Diante do exposto, a universidade se viu pressionada a acompanhar os estudos 

inferidos pelos especialistas em educação, bem como as demandas provindas da sociedade do 

conhecimento, da informação e da tecnologia e assim, nos anos 1990, o sistema educacional 

brasileiro foi palco de uma transição de paradigmas formativos. Tornou-se necessário 
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repensar o currículo de formação docente, criando um lócus específico para esse tipo de 

formação em nível superior, as licenciaturas. 

À vista disso, o novo paradigma educacional pleiteava uma nova concepção de 

educação, de professor e de aluno. Segundo Pimenta (1996, p. 23), 

 

A finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, multimídia e 

globalizadora é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos científicos e 

tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los 

com sabedoria. O que implica analisá-los, confrontá-los, contextualizá-los.  

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Freire (1996) atenta para um tipo de educação que 

concebe o processo de ensino-aprendizagem como instrumento de emancipação humana e que 

busca, assim, superar a fragmentação do conhecimento, visando à sedimentação da educação 

em suas dimensões políticas, sociais, históricas e culturais, reaproximando essas partes 

desintegradas em seus aspectos de totalidade; cidadania; ética; criticidade; reconhecimento; 

aceitação do saber do educando, entre outras.   

A LDB n. 9.394/1996, na seção IV, artigo 35, define que a educação básica tem como 

finalidade, 

 

[...] 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

 

Com base no exposto, tornou-se necessário que os cursos de formação de professores 

passassem por uma (re)estruturação que possibilitasse aos discentes uma formação 

profissional que lhes conferisse conhecimentos necessários para que pudessem atender as 

exigências reclamadas pela complexidade da profissão. Assim, surgiram vários 

questionamentos: que tipo de professor é necessário para exercer a docência na educação 

básica? Que saberes esse professor precisa construir para atender as demandas educacionais 

de crianças, jovens e adultos? 

Para Pimenta (1996, p. 6), espera-se que esse professor 

 

[...] mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários à 

compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva neles (licenciandos) 

a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem e 
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transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de 

construção de suas identidades como professores. 

 

Para a autora, os saberes-fazeres são frutos de habilidades, valores, atitudes e 

conhecimentos desenvolvidos pelos licenciandos por meio de um processo de humanização de 

sujeitos historicamente situados, ou seja, a partir das necessidades e desafios que emergem do 

próprio cotidiano escolar. Nesse sentido, o curso de licenciatura precisa propiciar, aos futuros 

docentes, oportunidades de construírem a formação, considerando sua vivência e contexto, 

para que cada um possa construir seus saberes de forma única, mas, ao mesmo tempo, 

coletiva.  

Por intermédio dos saberes-fazeres, os futuros professores dão margem ao 

desenvolvimento do processo de construção de sua identidade como professor e, 

consequentemente, dão abertura para uma rede de relações que articula a significação social 

da profissão à profissionalidade e ao profissionalismo construídos em sua formação inicial. 

Sendo assim, estudiosos do campo da educação começaram a discutir, pesquisar e 

identificar quais seriam esses saberes necessários para uma formação integral dos professores. 

A maioria deles chegou à conclusão de que os professores atuam com saberes provindos do 

campo experiencial, do campo pedagógico-didático, do campo científico específico e do 

campo político.  

Destarte, por meio do exercício teórico de compreender os saberes docentes 

fundamentais para a formação do professor de Matemática e como o espaço criado pelo Pibid 

contribui para a construção desses saberes, elegemos quatro categorias de análise: saberes do 

campo experiencial, saberes do campo científico-específico, saberes do campo pedagógico-

didático e saberes do campo político.  

Tais categorias emergiram do discurso sistematizado no Quadro 1 (apresentado no 

tópico anterior), fundamentadas nos estudos feitos por Freire (1996), no que se refere aos 

saberes do campo político; Pimenta (1996), no que tange aos saberes do campo experiencial, 

científico-específico e pedagógico-didático; Masetto (1998), no que diz respeito aos saberes 

do campo científico-específico e político; e Gonçalves e Gonçalves (1998), que fazem estudos 

referentes aos saberes do campo pedagógico-didático.  

No Quadro 2, sistematizamos as categorias e os tópicos de análise referentes a cada 

uma delas, com vistas a compreender a atuação dos sujeitos envolvidos com o Pibid e a 

construção dos saberes inerentes ao trabalho docente. 
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Quadro 2 – Categorias de análise 

Categorias de análise Tópicos de análise 

Campo experiencial 

 

 Saber tácito 

 Cotidiano escolar  

 Experiência para a formação profissional 

Campo científico-específico 

 

 Saberes disciplinares 

 Exercício profissional 

 Especialização/qualificação 

 Estudos acadêmicos 

 Socialização de conhecimento 

Campo pedagógico-didático 

 

 Saberes científicos articulados aos saberes escolares 

 Relação teoria-prática 

 Relação professor-aluno-conhecimento 

 Aspectos metodológicos 

Campo político 

 

 Saberes da cidadania (moral, ética, política) 

 Situações sociais 

 Exercício consciente da profissão 

 Interesse humano/interesse de mercado 

 Criticidade/politicidade 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor, com base nos referenciais teóricos e nos dados da pesquisa. 

 

A seguir, discutimos cada categoria, fazendo emergir, na discussão, os tópicos 

elencados. Nosso intento é compreender de que forma o espaço criado pelo Pibid contribui 

para a construção dos saberes na formação do professor de matemática. Para isso, 

investigamos o grupo de alunos bolsistas que compõem o subprojeto Pibid-Matemática do 

Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, com vistas a apreender suas percepções acerca do 

programa. 

 

Categoria 1: saberes relacionados ao campo experiencial 

 

No que diz respeito aos saberes do campo experiencial, Pimenta (1996) afirma que 

ele ocorre em três estágios. Primeiramente, seria todo aquele saber tácito, acumulado por 

qualquer indivíduo no decorrer de sua vivência dentro dos muros de uma escola. O aluno, 

antes mesmo de cursar determinada licenciatura, já carrega uma visão ontológica sobre o que 

vem a ser o professor e o papel social da escola. Na mesma medida, já em um segundo 

estágio, ao se deparar com a formação inicial docente, esse aluno, agora licenciando, entra em 

contato com o cotidiano escolar com uma visão mais ampla, embasada em referenciais 

teóricos, e, a partir daí, produz conhecimento e experiências acadêmicas por meio de um 
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processo permanente de reflexão sobre a sua prática supervisionada e sobre as teorias da 

educação. Nesse momento, começa a desenvolver e construir sua experiência profissional 

concreta, chegando ao terceiro estágio, no qual deixa de lado aquela visão simplista do “ser 

professor” que possuía quando era apenas aluno, substituindo-a por uma visão carregada de 

identidade e autonomia. 

Dessa forma, compreende-se que o saber do campo experiencial é derivado de 

experiências docentes socialmente acumuladas, de mudanças históricas da profissão e do 

próprio exercício profissional. Além disso, esse saber contribui para o desenvolvimento 

pessoal do indivíduo, pois desenvolve faculdades interpessoais e intrapessoais. Sendo assim, 

desenvolve-se no contato com a sala de aula, com os alunos, com os outros professores, com 

os gestores, bem como no desenvolvimento de atividades, palestras, cursos, monitorias, 

oficinas educacionais, jogos, materiais didáticos, planejamentos, regência de aulas, etc.  

Ao investigar o grupo do Pibid-Matemática do IF Goiano Urutaí, observamos que a 

maioria dos BID inseridos no programa ainda não possui uma imagem consolidada da escola 

pública como espaço de atuação profissional. Enxergam a escola básica e seus professores 

com os olhos de alunos, egressos desse sistema, mas não se identificam como professores 

(futuros). Dessa maneira, são conduzidos pelo Pibid a experienciar esse primeiro contato com 

a escola, na perspectiva de um processo contínuo de construção de suas identidades como 

professores. “Para o que os saberes da experiência não bastam.” (PIMENTA, 1977, p. 43). 

Para compreender a cultura escolar, os BID participam de estudos orientados pela 

coordenadora de área, a fim de conhecer e discutir sobre os documentos oficiais que regem a 

educação brasileira. Além disso, realizam levantamentos acerca da infraestrutura da escola 

parceira e desempenham atividades de observação das aulas dos professores supervisores, 

com vistas a apreender a rotina escolar e realizar diagnósticos sobre o índice de aprendizagem 

dos alunos. Os sujeitos S1 e S6 nos dão indícios de como recolhem dados para esse 

diagnóstico, veja: 

 

S1: Através do Pibid nós conhecemos a escola num todo. Participamos de reuniões, vamos à secretaria 

para coletar dados para o diagnóstico, temos contato com todo o corpo docente. 

S6: Fazemos coleta de dados das escolas conveniadas, focados na atualização dos dados já obtidos 

anteriormente, como índice de matriculados, aprovados e desistentes, desenvolvendo um lado 

investigativo para entender a situação do ensino e facilitar no desenvolvimento de iniciativas que 

atinjam a área que a escola necessita. 

 

Quando o sujeito S1 diz que através do Pibid os alunos bolsistas conhecem a escola 

num todo, entendemos que as ações desenvolvidas no programa possibilitam a construção de 
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uma visão holística
6
 sobre a realidade educacional. Além disso, o depoimento de S6 permite 

inferir que há envolvimento dos BID com a pesquisa no trabalho docente. Essas primeiras 

aproximações com a pesquisa, com foco em investigar a escola, a sala de aula e os alunos, 

diagnosticando as falhas no intuito de desenvolver estratégias para auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem, levam o licenciando a conhecer seu ambiente profissional e a ampliar, 

por meio da prática e da teoria, a compreensão da escola pública, superando sua visão 

simplista de aluno, transformando-a em uma visão de professor. 

Observamos esse processo de mudança de paradigmas do saber tácito (visão de aluno) 

para o saber profissional (visão de professor) no discurso de um dos sujeitos participantes: 

 

S6: Para mim, o Pibid possibilitou conhecer melhor o que é “ser professor”, através da oportunidade de 

estar dentro de um ambiente escolar, o que possibilitou entender a dinâmica da escola, tanto em sala de 

aula quanto na parte de gestão [...]. Dessa forma, o programa me ajudou a entender melhor quais são as 

minhas facilidades na área e quais as possibilidades que se tem ao fazer uma graduação em licenciatura 

em Matemática [...], pois ele mostra que ser professor não é simplesmente pegar um conteúdo, montar 

uma aula – quadro e giz – e aplicá-la em sala de aula (essa é uma visão que temos como aluno e que 

muitas vezes não é modificada na graduação). Então ele te apresenta melhor à profissão. Também 

facilita a prática em sala, contribuindo para a desenvoltura das aulas e com os alunos. 
 

Fica evidente, no discurso supracitado, que S6 obteve experiências construtivas por 

meio do Pibid, o que colaborou para a construção de sua identidade profissional, conforme 

demonstrado pela expressão “conhecer melhor o que é ser professor”. Sendo assim, por meio 

do contato direto com o ambiente escolar, o licenciando encontra subsídios que podem 

transformar suas concepções acerca do trabalho docente, corroborando para sua formação 

acadêmica e profissional. 

Segundo a Portaria n. 096, de 18 de julho de 2013, uma das atribuições do Pibid é 

“[...] 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”. Compreendemos, logo, que a referida Portaria 

impulsiona o desenvolvimento dos saberes do campo experiencial, estimulando a apreensão 

do trabalho docente por parte do licenciando, conforme verificado no ambiente real de 

formação inicial dos participantes desta pesquisa.  

Nesse contexto de mudanças de paradigmas de visão de aluno para uma visão de 

professor, compreendemos que as atividades desenvolvidas pelos BID, em especial aquelas 

que envolvem participações em eventos, reuniões e planejamentos pedagógicos, como dispõe 

a Portaria Capes n. 096/2013, em seu artigo 6°, “IV – participação nas atividades de 

                                                           
6
  Visão ampla que compreende o todo e as partes como dimensões interdependentes de uma mesma realidade.  
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planejamento do projeto pedagógico da escola, bem como participação nas reuniões 

pedagógicas”, configuram experiências relevantes para a formação inicial. Sobre esse fato, os 

sujeitos S2 e S8 relatam:  

 

S2: Durante minha permanência no Pibid pude participar não somente de regência de sala de aula, como 

também de observação das aulas, trabalhos pedagógicos, conselhos de classe, planejamento coletivo e 

participação em eventos ocorridos na escola (feira de ciências e festa junina). 

 

S8: Tive participação em conselhos de classe e dia coletivo – contato direto com professores, 

coordenadores e secretários da Instituição. Tive o conhecimento de como são planejadas as atividades 

que serão aplicadas na escola e também pude observar as discussões sobre cada turma na visão de cada 

professor, os problemas de cada turma e possíveis soluções. 

 

Esses momentos dos quais o licenciando participa na função de expectador/ouvinte 

servem para que ele conheça o funcionamento e a dinâmica escolar. Desse modo, os BID 

podem compreender que o planejamento educacional é um dos temas mais complexos do 

processo de gestão e organização educacional. Ele ocorre em diferentes níveis, desde os 

sistemas de ensino, passando pelas unidades educativas, até o trabalho do professor no 

cotidiano da sala de aula. 

O planejamento da escola, em uma perspectiva democrática, pauta-se pelo princípio da 

busca de unidade entre teoria e prática e se institui como momento privilegiado de tomada de 

decisões acerca das finalidades da educação básica, concretizando-se com a elaboração de seu 

Projeto Político Pedagógico.   

Esse planejamento, no âmbito da unidade escolar, caracteriza-se como meio, por 

excelência, do exercício do trabalho pedagógico de forma coletiva, ou seja, incorpora o 

princípio da participação. Consideramos que uma das formas de internalizar a gestão 

democrática são as práticas participativas desde a formação inicial dos licenciandos, 

superando a fragmentação e a burocracia que tem historicamente acompanhado o trabalho 

docente. 

O planejamento de ensino pode vir a ser um elemento integrador entre a escola e o 

contexto social. Em virtude disso, é fundamental que ele se paute em alguns elementos: no 

estudo real da escola em relação ao contexto, o que demanda a caracterização do universo 

sociocultural dos estudantes e no conhecimento dos interesses e das necessidades dos 

educandos, para os quais a ação pedagógica está sendo planejada (LOPES, 1992). 

Além disso, o Pibid oportuniza a esses licenciandos momentos de interação com a 

comunidade científica, por meio de congressos e palestras. O sujeito S6 elenca alguns desses 

eventos: 
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S6: Workshop sobre a escrita de textos acadêmicos; Participação do II Encontro de Matemática e 

Educação Matemática – EMEM; Participação de Gincanas e Olimpíadas Internas; Organização e 

participação da Mostra de Profissões do IF Goiano – Campus Urutaí; Participação do II Seminário 

Institucional do Pibid IF Goiano e I Fórum de Educação Inclusiva do NAPNE, no Campus Ceres; II 

Workshop Luso-Brasileiro de Ciências do IF Goiano e I Seminário Institucional Pibid do IF Goiano; VI 

Simpósio de Matemática e Matemática Industrial – SIMMI; VII Bienal da Sociedade Brasileira de 

Matemática. 

 

A maioria desses eventos abre espaço para que os participantes apresentem suas 

pesquisas ou relatos de experiências, tornando-se, assim, ambiente propício para a troca de 

conhecimento, a compreensão de outras realidades e debates de diferentes concepções acerca 

do campo da Educação. É o momento oportuno para a divulgação de estudos de um grupo 

seleto de pesquisadores e esse fato tende a despertar, no licenciando, o senso crítico e 

investigador, transformando suas experiências e percepções em novas aprendizagens. 

Esse tipo de experiência permite ao licenciando mais envolvimento com a pesquisa, 

possibilitando o conhecimento atualizado de temáticas que estão sendo discutidas no meio 

científico e acadêmico, além de criar oportunidade para que ele estabeleça contato com 

profissionais envolvidos nas mais diversas áreas do campo da Educação.  

Outra característica provinda do saber do campo experiencial que nos chama a atenção 

está relacionada aos atributos interpessoais e intrapessoais que o licenciando desenvolve ao 

realizar suas atividades no Pibid. Muitos dos sujeitos investigados evidenciaram uma notória 

evolução na escrita, na leitura, na oratória, nas relações com o grupo e no amadurecimento de 

ideias. Acompanhemos a fala de alguns desses sujeitos: 

 

S2: Como desenvolvimento pessoal e social, o Pibid me ensinou a trabalhar mais em grupo [...] me 

deixou menos inibida. Como desenvolvimento acadêmico, cito principalmente a melhora na escrita, 

devido ao relatório mensal entregue a coordenadora e o conhecimento teórico provindo dos textos, 

livros e artigos que líamos no Pibid, o que proporcionou uma facilidade maior no desenvolvimento do 

relatório de estágio e TCC.  

 

S3: O programa me preparou para entrar em uma sala de aula e me fez ter mais responsabilidades. 

 

S6: O Pibid contribuiu de forma significativa para minha desenvoltura no que diz respeito aos 

planejamentos e postura em sala de aula. 

 

Sendo assim, compreendemos que, por meio das vivências do cotidiano escolar, os 

licenciados que tem o Pibid como ambiente de formação docente contemplam as atribuições 

dispostas no artigo 7º, inciso IV, da Portaria n. 096/2013 sobre “[...] aspectos relacionados à 

ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e à capacidade comunicativa, 

oral e escrita, como elementos centrais da formação dos professores”, e no artigo 13, inciso 
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III, quanto “[...] a estratégia a ser adotada para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da língua 

portuguesa, incluindo leitura, escrita e fala”, como pode ser observado nas colocações dos 

sujeitos investigados (S2, S3, S6) em relação ao desempenho pessoal e profissional, fazendo 

referência ao desenvolvimento de suas capacidades ligadas à escrita, argumentação e postura 

profissional.   

Por fim, mais uma característica que emerge das respostas do grupo investigado e se 

articula com os saberes do campo experiencial refere-se à reflexão dos BID sobre a prática 

docente, pois, segundo Freire (1996, p. 39), “[é] pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Confiramos os depoimentos: 

 

S3: Temos como base experiências passadas que tiveram bons resultados, pois, assim, não corremos 

risco de desenvolver atividades ruins. 

 

S7: O Pibid me proporciona a possibilidade de aprender e testar ideias, trocar experiências e pensar em 

grupo. 

 

S8: As práticas que desenvolvi durante a participação no Pibid me ajudarão quando for lecionar, pois 

poderei utilizar as atividades elaboras e também ter ideias de outras... 

 

S1: No Pibid que aprendi a modificar as teorias para aplicá-las em sala de aula e obter êxito. 

 

Os sujeitos S3, S7 e S8 imprimem um discurso que nos leva a associar suas falas ao 

que compreendemos ser essencial ao futuro professor, a prática reflexiva. Tais sujeitos testam 

hipóteses, discutem estratégias, recorrem a experiências anteriores e trocam conhecimentos no 

intuito de perceber o que deu certo e merece prosseguimento e o que não deu certo e merece 

ser descartado. Sobre essa questão, Freire (2001, p. 39) adverte: “[...] o importante é que a 

reflexão seja um instrumento dinamizador entre teoria e prática”. Para o autor, não basta 

pensar e refletir, é preciso que a reflexão leve o profissional a uma ação transformadora, 

fazendo-o pensar sobre os seus desejos, suas vontades e suas histórias. 

O que mais nos chama a atenção é o fato de esses sujeitos fazerem uma reflexão sobre 

a prática não individualmente, mas no coletivo. Entendemos que tornar-se um profissional 

reflexivo significa estar atento a todos os aspectos da prática, o que só pode ser feito em 

equipe, uma vez que a reflexão na e sobre a ação podem conduzir a uma aprendizagem 

limitada se forem feitas pelo professor isoladamente (ALARCÃO, 2007). A prática reflexiva, 

segundo Zeichner (1993, p. 21), pode ser pensada “como a vinda à superfície das teorias 

práticas do professor, para a análise crítica e discussão”, o que implica não só a reflexão do 

professor sozinho sobre sua sala de aula, mas também uma reflexão conjunta de professores 

“tanto virada para dentro, para sua própria prática, como para fora, para as condições sociais 
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nas quais se situa essa prática” (p. 25), tendo em vista mudanças institucionais e sociais. 

Compreendemos, assim, que atividades dessa natureza podem propiciar um rico aprendizado 

a esses futuros professores, pois, através desse tipo de experiência, percebem que o exercício 

de reflexão contribui para o seu pensar e fazer docente. 

O sujeito S1, ao dizer que aprendeu a modificar as teorias para aplicá-las em sala de 

aula e obter êxito, evidencia uma prática reflexiva, na qual ele vai além, compreende que “a 

evolução da teoria corresponde à evolução da prática, que ocorre sempre ligada à evolução da 

teoria” (RAYS, 1996, p. 36), rumo à reestruturação das formas de pensar e agir na educação. 

Demonstra o surgimento de um conhecimento novo, provindo da articulação entre teoria e 

prática e assistido pelo passado, que transforma a experiência e o conhecimento teórico já 

criado em concepções coerentes com a realidade vivida, respeitando os contextos escolares e 

as peculiaridades do momento. A esse movimento de transformação, imbuído de teorias e 

práticas, damos o nome de práxis.  

Desse modo, finalizamos nossa discussão acerca das possibilidades vivenciadas no 

Pibid como forma de contribuição para a articulação da formação docente com os saberes do 

campo experiencial. Entendemos, assim, que o programa proporciona oportunidades variadas 

que promovem e favorecem o desenvolvimento de saberes do campo experiencial, 

contribuindo sobremaneira para a formação inicial do professor. 

 

Categoria 2: saberes relacionados ao campo científico-específico 

 

Os saberes do campo científico-específico são oriundos de conhecimentos básicos, 

teóricos, técnicos, tecnológicos e instrumentais, direcionados para determinada área. O 

professor não é simplesmente professor, ele é “professor de” e é nesse panorama que se 

encontra o conhecimento específico, seja ele de história, geografia, matemática, física, 

biologia, artes, química, etc. 

Para Masetto (1998), os saberes de caráter científico são adquiridos pelos professores, 

em sua maioria, por meio de disciplinas bacharelescas durante sua formação inicial e, 

também, em alguns anos de exercício profissional. O autor chama a atenção, entretanto, para a 

necessidade de constante atualização desses conhecimentos específicos por meio de 

participações em cursos de aperfeiçoamento, especializações, congressos, simpósios, 

intercâmbios e palestras. Tais participações possibilitam ao professor a renovação de 

conhecimentos científicos e o domínio de conteúdos específicos, vinculando-os a situações 

sociais de forma crítica e contextualizada. Além disso, cria condições e estímulos para a 
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produção científica do próprio professor, que, ao se envolver de forma integral com a tarefa 

de educar, torna-se um colaborador para o processo de ensino, pesquisa e extensão.  

Dito isso, entendemos ser oportuno discutir sobre a formação do professor como 

pesquisador. De acordo com Demo (2006), a pesquisa é fundamental na formação, pois está 

na raiz da consciência crítica questionadora, desperta a curiosidade, provoca inquietude, 

desejo de descoberta, construção e criação do saber. Para o autor, ela se configura como um 

instrumento emancipatório, uma vez que contribui para a construção de um sujeito social 

competente e organizado, que, por sua pesquisa, produz conhecimento e alternativas para a 

superação de situações-problemas observadas no cotidiano.  

 

O “professor” (com aspas), para tornar-se PROFESSOR (sem aspas e com 

maiúsculas), carece de investir-se da atitude de pesquisador e, para tanto, perseguir 

estratégias adequadas. Sobretudo, deve fazer parte da sua condição profissional sem 

mais, para desfazer o fardo do reles “ensinador”. (DEMO, 2006, p. 85, grifos do 

autor). 

 

Logo, é importante que o professor, por meio de suas práticas docentes, não seja 

encarado como mero executor de propostas e prescrições determinadas por outros, destituído 

de conteúdo próprio. Dessa forma, compreendemos que é imprescindível impregnar a 

formação docente com estratégias de pesquisa e que essa pesquisa seja entendida como um 

diálogo com a realidade, possibilitando ao licenciando construir uma postura investigativa, 

tornando-se um futuro professor-pesquisador, dotado de pensamento crítico-reflexivo,de 

autonomia profissional, pessoal e também social.   

Concordamos com Masetto (1998) quando se refere à pesquisa como um dos 

instrumentos de desenvolvimento do campo específico do saber, afinal, por intermédio dela, o 

professor tem a oportunidade de explorar aspectos teóricos e práticos de determinada área do 

conhecimento científico e, por conseguinte, reorganizar seu próprio conhecimento, 

reconstruindo-o e dando-lhe novo significado. 

No contexto do Pibid, esses saberes são explorados por meio das ações e projetos que 

os BID desenvolvem na escola parceira. No caso desta dissertação, todos os projetos e ações 

são voltados para o processo de ensino-aprendizagem do campo da Matemática. Sendo assim, 

os BID buscam abordagens e metodologias diferenciadas para mobilizar o interesse dos 

alunos pelo estudo dessa disciplina que é recebida pelos alunos, na maioria das vezes, de 

forma negativa. Observemos as falas dos sujeitos a respeito do desenvolvimento dessas 

atividades: 
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S3: Com o Pibid, pude perceber que é possível aprender matemática de uma forma dinâmica, menos 

conteudista, e isso até chama mais a atenção do aluno.  

 

S1: Constantemente aplicamos jogos e trabalhamos com materiais manuseáveis com os alunos, pois 

acreditamos que essa metodologia é bastante eficaz quando se trata de reforçar e até mesmo inserir 

conceitos matemáticos [...] Sempre levamos para o colégio metodologias diferenciadas e novas 

tecnologias associadas a matemática, coisas que só pessoas que estão renovando suas técnicas dia a dia, 

esta apto a desenvolver. 

 

S8: A matemática não é aquela disciplina bicho de “sete cabeças”, ela pode ser divertida quando é 

trabalhada com jogos, materiais manuseáveis. É possível aprender de um jeito mais prazeroso. 

 

Observamos que os jogos e materiais manuseáveis são ferramentas bastante utilizadas 

na prática pedagógica dos BID. Esse tipo de metodologia é importante, pois rompe com o 

ensino tradicionalista, que vem sendo reproduzido nas salas de aula desde a década de 70, 

entretanto, chamamos a atenção para o seu uso de forma cautelosa. O professor precisa 

compreender que jogos e materiais manuseáveis são apenas recursos de apoio e que não 

podem, na mesma medida, serem exaltados e nem banalizados. Sendo assim, ele precisa estar 

ciente de seus reais objetivos pedagógicos e, ao mesmo tempo, preparado para construir 

estratégias educacionais e intervenções que façam com que esse recurso seja utilizado para 

um único fim: a aprendizagem e a discussão de conteúdos matemáticos.  

Destacamos, a seguir, alguns trechos da Portaria Capes 096/2013, que fazem menção 

ao uso de recursos didáticos, pelo Pibid, como forma de desenvolver atividades educativas de 

caráter inovador e criativo. 

 

VIII – desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias didático 

pedagógicas e instrumentos educacionais, incluindo o uso de tecnologias 

educacionais e diferentes recursos didáticos;  

XI – desenvolvimento de ações que estimulem a inovação, a ética profissional, a 

criatividade, a inventividade e a interação dos pares. (BRASIL, 2013, artigo 6º, 

incisos VIII e XI, grifos nossos). 
 

Salientamos, que a introdução de recursos alternativos e inovadores – como os jogos e 

materiais manuseáveis destacados nas falas dos sujeitos S1 e S8 – por si só não garantem a 

aprendizagem. Tais recursos, para se tornarem válidos, devem possibilitar ao aluno a 

construção de conceitos matemáticos a partir do concreto (FIORENTINI; MIORIM, 1996). 

Em outras palavras, explorar apenas os aspectos lúdicos e estéticos de determinado jogo não 

auxilia na construção do saber matemático. Isso posto, o professor, na condição de mediador 

do conhecimento, necessita de formação específica para lidar com esses recursos (GRANDO, 

2000).  
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Compreendemos que os licenciandos que fazem parte do Pibid-Matemática do IF 

Goiano Urutaí estão passando por um processo formativo que lhes dá embasamento teórico 

para a utilização desses recursos metodológicos, conforme demonstra o excerto a seguir: 

 

S8: Para a elaboração das atividades como oficinas pedagógicas, é essencial a busca por referenciais 

teóricos que possam auxiliar na escolha das atividades e organizar como elas serão aplicadas. Trabalhos 

como o de GRANDO, por exemplo, me ajudaram em relação à utilização de jogos na sala de aula e a 

importância de se trabalhar esses jogos de forma correta e não o “jogo pelo jogo”, sendo essencial a 

aplicação de atividades após o jogo, para que o aluno compreenda a relação que existe entre ele e a 

matemática. 

 

Chamamos a atenção para o fato de que o sujeito S8, em certo momento, faz 

referência a Regina Célia Grando, uma pesquisadora que realiza estudos sobre o uso de jogos 

e materiais manuseáveis em sala de aula. Esse fato permite inferir que ele possui algum 

conhecimento na área abordada e apresenta, em seu discurso, argumentações bem 

estruturadas. Compreendemos, assim, que as atividades desenvolvidas no Pibid têm sua 

parcela de contribuição no que tange ao desenvolvimento de habilidades com o uso de jogos, 

visto que fica explícito, no discurso de S8, que o grupo se preocupa em fundamentar tais 

atividades e ações, buscando por referenciais teóricos apropriados. Tal postura é de grande 

importância para o processo formativo desses licenciandos, pois, para utilizar metodologias 

alternativas de ensino-aprendizagem, é necessária uma formação que instigue o licenciando a 

buscar conhecimento nos referenciais teóricos, a fim de minimizar equívocos ou 

complicações na construção do processo de uso dos recursos metodológicos. 

Em seu relato, S8 explica que o aluno da escola pública deve compreender a relação 

existente entre o jogo e o conteúdo matemático. Ao analisar seu discurso, apreendemos que os 

saberes do campo científico específico emergem das práticas metodológicas dos BID, uma 

vez que, por meio da manipulação dos jogos e também de materiais didáticos, os conteúdos da 

área da matemática vão sendo explorados e construídos tanto pelos licenciandos quanto pelos 

alunos da escola pública.  

A fala de S6 também retrata essa situação: 

 

S6: Ao longo da minha participação no programa consegui trabalhar alguns recursos que auxiliaram as 

aulas, trabalhando com origami no ensino da geometria, com resolução de problemas, materiais 

didáticos como jogos (Jogo da Senha no Ensino de Combinatória, Calcplus
7
 no ensino das operações, 

                                                           
7
  Calcplus é um jogo de tabuleiro que explora conceitos matemáticos relacionados à adição, subtração, 

multiplicação, divisão e ao cálculo mental. 
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Bingo da tabuada para o ensino da multiplicação, corrida do resto no ensino de divisões, mancala
8
 e 

outros). 

 

Notamos que conteúdos voltados para as operações básicas, geometria, análise 

combinatória, raciocínio lógico e cálculo mental são alguns dos muitos campos de 

conhecimento explorados pelos BID em suas atividades pedagógicas. Sendo assim, 

reafirmamos que essas atividades contribuem sobremaneira para a construção dos saberes do 

campo científico específico dos licenciandos, na mesma medida em que desenvolvem o 

interesse e a motivação dos alunos da escola parceira pela área de Matemática. 

Além de jogos e materiais manipuláveis, os BID desenvolvem atividades matemáticas 

por meio de aulas expositivas e dialogadas. No contra turno, desenvolvem projetos de 

monitoria, aulas de reforço e preparatório para o ENEM e vestibulares. Observemos a fala de 

alguns dos sujeitos quando foram questionados sobre essas ações: 

 

S1: Sempre trabalhamos com o reforço. O projeto foi criado pela supervisora do colégio, que nos 

convidou a ajudá-la. Ocorria uma vez por semana com duração de uma hora e o objetivo era revisar os 

conteúdos vistos pelos alunos durante a semana em sala de aula [...] O Pré-vestmat tinha como objetivo 

preparar os alunos para o vestibular. Era feito uma vez por semana com os alunos do terceiro ano. 

Preparávamos questões de vestibulares da região a fim de preparar os alunos para o mesmo. 

 

S6: Trabalhamos com resoluções de problemas como preparativo para o ENEM, além de tentar suprir 

algumas dificuldades apresentadas pelos alunos, se faz importante para os bolsistas por estarem a par 

dessa avaliação e como a mesma aborda os conteúdos matemáticos. 

 

S8: É importante ter aulas em outros turnos para que os alunos possam tirar suas dúvidas e revisar os 

conteúdos aplicados durante as aulas normais. 

 

De acordo com o exposto, evidenciamos que os BID estão, de fato, inseridos nas salas 

de aula e em atividades de docência. Por meio dessas atividades, começam a desenvolver o 

exercício profissional, adquirem experiências e constroem saberes específicos da área da 

Matemática, pois, para a regência de uma aula, seja ela de reforço, de monitoria ou 

preparatório para o ENEM, é necessário planejamento e estudo dos conteúdos matemáticos a 

serem ministrados. É justamente durante este estudo e planejamento que os BID agregam 

conhecimentos do campo científico específico à sua formação. Eles reconhecem a relevância 

do papel da regência, conforme pode ser observado a seguir: 

 

S4: A regência é importante tanto para a nossa formação, como também para nosso desenvolvimento, 

aprendizagem e experiência. 

                                                           
8
  Mancala é uma família de jogos de tabuleiro jogada ao redor do mundo, algumas vezes chamada de jogos de 

semeadura ou jogos de contagem e captura, que vêm das regras gerais. Os jogos dessa família mais 

conhecidos no mundo ocidental são o Oware, Kalah, Sungka, Omweso e Bao. Jogos de mancala possuem um 

papel importante em muitas sociedades africanas e asiáticas, comparável ao do Xadrez no Ocidente. 
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S2:As aulas de reforço nos dão liberdade de regência, onde decidimos como trabalhar determinado 

conteúdo. 

 

Essas afirmações revelam que o Pibid contribui para a construção de saberes 

relacionados ao campo científico-específico, em particular, aqueles voltados para o campo da 

Matemática, pois é na dinâmica ensino-aprendizagem que se estabelecem as tensões 

principais no processo de apropriação do conhecimento sistematizado, objetivo maior da 

escola. 

Partindo dessa ideia, observamos que “o trabalho docente é a atividade que dá unidade 

à dinâmica ensino-aprendizagem pelo processo de mediação entre o conhecimento a ser 

aprendido e a ação de apropriação desse conhecimento” (LOPES, 1996, p. 107). Nesse 

sentido, consideramos que os BID se apropriam da regência para tomarem consciência do 

desafio de transformar a prática pedagógica em um espaço de interação em que ocorra a 

participação e a troca de conhecimento entre professores e alunos, por meio do 

questionamento, das dúvidas, da curiosidade. Isso pode sinalizar novos caminhos de 

construção do conhecimento matemático. 

 

Categoria 3: saberes relacionados ao campo pedagógico-didático 

 

No que se refere aos saberes do campo pedagógico-didático, entendemos que, mais 

do que dominar o saber de determinada área, é necessário compreender que esse mesmo saber 

não pode ser encarado de forma simplista quando se trata do processo de ensino-

aprendizagem. Assim, o saber, de forma geral, por se tratar de um movimento complexo de 

manifestação da consciência, está vinculado a várias dimensões: saber o quê (conteúdo), saber 

onde (contexto), saber para quê (finalidade) e saber como (metodologia). Segundo Pimenta 

(1996), poucos professores se perguntam qual a diferença entre conhecimento e informação, 

qual o significado que determinados conhecimentos têm para si próprios e qual o significado 

desses conhecimentos na sociedade contemporânea, na vida das crianças e dos jovens. 

 

Conhecimento não se reduz à informação. Esta é um primeiro estágio daquele. 

Conhecer implica em um segundo estágio, o de trabalhar com as informações 

classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O terceiro estágio tem a ver 

com a inteligência, a consciência ou sabedoria. Inteligência tem a ver com a arte de 

vincular conhecimento de maneira útil e pertinente, isto é, de produzir novas formas 

de progresso e desenvolvimento; consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, 

capacidade de produzir novas formas de existência, de humanização. (PIMENTA, 

1996, p. 78). 
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É neste cenário que os saberes pedagógico-didáticos operam. Cabe ao professor, por 

meio do campo da pedagogia e da didática, desenvolver a capacidade de relacionar o 

conhecimento científico específico com o contexto dos alunos, as condições da escola, o 

momento histórico, as demandas sociais e buscar, por meio desses filtros, construir um saber 

escolar que considere todos esses aspectos para que, assim, possa trabalhar o conhecimento 

matemático com os alunos de forma a atingir os resultados esperados, a aprendizagem. 

O saber do campo pedagógico-didático é imprescindível para a prática docente, afinal, 

é ele que diferencia o bacharel do licenciado. Ainda, é ele que direciona os processos de 

ensino-aprendizagem, que compreende a relação teoria-prática, professor-currículo, professor-

aluno, aluno-aluno, professor-escola, aluno-escola.  

Para Gonçalves e Gonçalves (1998, p. 109), no campo do saber pedagógico-didático 

se incluem 

 

[...] todas as formas de que lança mão o professor para transformar um conteúdo 

específico em aprendizagem, como analogias, demonstrações, experimentações, 

explicações, exemplos, contra-exemplos, representações, inclusive a sequenciação 

que dá aos conteúdos e a ordenação de um mesmo assunto em diferentes tópicos. 

 

Sendo assim, entendemos que ter conhecimento específico é diferente de saber como 

fazer uso dele nas esferas escolares e sociais. Esse tipo de habilidade e relação apenas o 

conhecimento pedagógico-didático pode proporcionar. Logo, esses saberes (pedagógico-

didático e científico-específico) precisam caminhar juntos no exercício da profissão de 

professor, assim como os outros saberes apresentados neste texto.  

Ao mesmo tempo em que o saber do campo pedagógico-didático é indispensável para 

o exercício da profissão docente, é, também, um dos campos de saberes que representa grande 

carência dentre os conhecimentos da maioria dos professores. Segundo Masetto (1998), isso 

ocorre pelo fato de que, em alguns casos, os professores, em sua formação inicial, não tiveram 

a oportunidade de entrar em contato com esse campo do saber e, em outros casos, encaram 

esse saber como algo supérfluo ou desnecessário para a atividade de ensino.  

Essa situação se agrava quando tratamos da formação inicial de professores da área de 

ciências exatas. Compreendemos que esse fato se deve ao processo de reprodução da 

formação dos próprios formadores de professores, que, por conta do status da área científica 

ligada ao campo das exatas nos anos 1960/1970, são produtos de uma cultura tecnicista, 

bacharelesca e de desvalorização da área pedagógica (SAVIANI, 2009).  



96 

 

No que se refere ao Pibid, devido ao fato de o programa estabelecer relação entre 

Universidade e Escola, os licenciandos que participam dessa proposta são instigados a refletir, 

de forma individual e coletiva, sobre sua postura enquanto futuros professores. Essa reflexão é 

realizada desde o estudo dos referenciais atinentes às teorias de ensino-aprendizagem até o 

desenvolvimento efetivo de metodologias em sala de aula. Vejamos as falas de alguns sujeitos 

que explicitam questões que convergem para a construção de saberes ligados ao campo 

pedagógico-didático: 

 

S6: É necessário buscar referenciais para a construção de atividades, buscando conhecer melhor o 

mundo pedagógico e as possibilidades de auxiliar no aprendizado significativo por meio do nosso 

trabalho. Dessa forma, usam-se referenciais para conhecer melhor a situação da educação no Brasil 

(Região), quais são as tendências educacionais, por exemplo. Além de ampliar nossas formas de 

desenvolver práticas mais objetivas que contribuam para nossa formação como educador.  

 

S5: Todos os referenciais que buscamos nos servem como suporte para uma melhor desenvoltura e nos 

ajudam também a desenvolver novas formas metodológicas de ensino.  

 

S4: São os referenciais que nos possibilitam aprender novos meios de ensinar, de comunicar, de 

escrever. 

 

Como explicitado nos discursos de S6, S5 e S4, o Pibid cria um ambiente que 

promove a articulação entre teoria e prática por meio de projetos educacionais, inserindo os 

estudantes bolsistas em uma formação que tem como princípio a busca por referenciais 

teóricos como forma de fundamentar as ações desenvolvidas no programa. O sujeito S7 deixa 

explícita essa afirmativa: 

 

S7: Para aumentar as chances de conseguir propor algo, devemos ter um excelente embasamento teórico 

para justificarmos. Tal embasamento vem da teoria, e muitas vezes, de exemplos vivenciados nas 

práticas dentro do Pibid ou da troca de experiências. 

 

O que nos chama a atenção na fala desse sujeito é sua compreensão da necessidade de 

articular a teoria e a prática docente com as experiências vivenciadas no programa. 

Compreendemos que a realidade vivenciada no Pibid vai ao encontro dos objetivos propostos 

pelo programa, a saber: “[...] contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura” (BRASL, 2013). 

Nessa conjuntura, observamos que os sujeitos que compõem o grupo do Pibid-

Matemática do IF Goiano Urutaí preocupam-se com a qualidade de suas ações, pois, na 

maioria de seus discursos, percebemos a relevância que eles atribuem ao embasamento teórico 

para o desenvolvimento de suas atividades na escola pública.  
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Imbuídos de teoria, os BID partem para a ação, pois é aí que se produzem saberes 

pedagógicos, confrontando-os e reelaborando-os. Acompanhe: 

 

S6: Com o Pibid, os graduandos tem a oportunidade de experimentar, ou seja, eles podem conhecer e 

testar diversas metodologias, atividades ou recursos, tudo a fim de promover ao aluno, o conhecimento.  

 

Nesse cenário, mais uma vez é possível perceber que o Pibid possibilita ao licenciando 

a oportunidade de construir saberes docentes bem alicerçados, pois tais saberes são 

construídos no próprio ambiente escolar, com base nos problemas que a prática coloca, 

explicitando a interdependência entre teoria e prática. Mais do que isso, os BID acabam por 

construir, também, saberes do campo profissional, pois, ao entrar em contato com a escola, 

professores e alunos têm a oportunidade de conhecer a profissão docente e de fazer parte do 

processo de ensino-aprendizagem. É possível perceber esse fato no trecho da fala de S6, que 

diz: “[...] tudo a fim de promover ao aluno, o conhecimento”. 

Com base nessa fala, procuramos compreender a metodologia utilizada pelo grupo 

Pibid-Matemática no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da escola pública e como 

esse fato abre espaço para que os licenciandos tenham a oportunidade de experimentar, 

conhecer e testar situações didáticas. O sujeito S4 nos dá indícios dessa dinâmica: 

 

S4: Programamos oficinas que possam ajudar os alunos a compreender melhor o conteúdo estudado. É 

feita uma lista dos alunos interessados em participar e que podem ir no contra turno. Organizamos as 

salas de aula na escola conveniada e aplicamos, aos alunos, a atividade programada. Dessa forma, 

conhecemos os alunos e suas dificuldades. Esse contato é de extrema importância, pois nos faz pensar 

como professores e em como podemos planejar as aulas. 

 

Segundo Malafaia et al. (2015), o Pibid possibilita a integração do licenciando ao 

campo de ação profissional docente, estimulando o desenvolvimento de abordagens de ensino 

que podem ser favoráveis a sua atuação futura como professor da Educação Básica.  

Na Portaria Capes n. 096/2013 é possível encontrar atribuições que se articulam com o 

discurso dos sujeitos S4, S5, S6 e S7. Para isso, recorremos ao artigo 4º, inciso IV, do referido 

documento, o qual expressa que é objetivo do Pibid: 

 

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. 
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Essa proposta de os alunos bolsistas conhecerem a escola, na perspectiva de futuros 

professores, atribui ao programa uma reputação de agente promissor, possibilitando o 

rompimento de velhas dicotomias e lacunas presentes na formação e no exercício docente. 

Observamos essas deficiências na fala do sujeito S4 a seguir: 

 

S4: Estudei em escola pública e sempre percebi que faltava impulso para certos conteúdos, os 

professores sempre estavam ali apegados a aulas teóricas no quadro negro, eles não trabalhavam com 

atividades diferenciadas como os jogos. Hoje vejo que muito dos alunos aprendem e se sentem mais 

empolgados em aprender quando se tem algo diferente que lhes desperta a curiosidade.  

 

O sujeito S4 apresenta as lacunas encontradas no ensino tradicional da Matemática e 

deixa explícita a pertinência da utilização de metodologias alternativas como forma de 

mobilizar o interesse e a aprendizagem no aluno. Por meio desse fato, buscamos compreender 

de que forma o Pibid contribuiu para que esse sujeito construísse esse discurso no que tange 

ao processo de formação de sua prática docente. Nesse sentido, refletimos sobre as ações do 

grupo
9
 na escola de rede pública de ensino e, a seguir, apresentamos as percepções de alguns 

dos sujeitos que fizeram parte das atividades desenvolvidas. Veja: 

 

S6: Participamos da aplicação de avaliações externas (ADA
10

 e OBMEP
11

). Essa foi uma experiência 

que possibilitou averiguar o funcionamento dessas avaliações externas e como a escola se comporta na 

mesma, além de possibilitar entender como elas podem contribuir para os alunos, a escola e o ensino-

aprendizagem. 

 

S1: A importância de realizar o projeto Reforço foi que constatamos que colocar os alunos para fazer 

exercícios de maneira mecânica não funciona. Os alunos não aprendem dessa maneira. Aprendemos a 

variar a metodologia e colocar os alunos como sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

S8: Com a aplicação de oficinas conhecemos a importância de se trabalhar o conteúdo em sala de aula 

de maneira lúdica, que faz com que os alunos se interessem pela disciplina de matemática gerando uma 

aprendizagem significativa.  

 

Isso posto, compreendemos que o programa faz jus ao objetivo já mencionado 

anteriormente, visto que, ao analisar as falas dos sujeitos investigados, notamos que o grupo 

que compõe o subprojeto de Matemática do IF Goiano Campus Urutaí vivencia situações 

formativas no cotidiano da escola parceira e essa atmosfera de experimentação certamente 

                                                           
9
  As ações desenvolvidas pelo grupo de bolsistas do subprojeto Pibid-Matemática do IF Goiano Urutaí se 

encontram descritas no capítulo 3. 
10

  Avaliação diagnóstica proposta pela Secretaria da Educação do Estado de Goiás, que tem como objetivo 

detectar, nos alunos, o grau de dificuldade de aprendizagem com vistas a elaborar um plano de ação para que 

elas sejam sanadas.  
11

  A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto criado para estimular o 

estudo da Matemática entre alunos e professores de todo o país. Promovida pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) e pelo Ministério da Educação (MEC), é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática 

Pura e Aplicada (IMPA) com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). 
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contribui para a aquisição de saberes do campo pedagógico-didático, sobretudo no que tange à 

utilização de recursos metodológicos de ensino-aprendizagem. 

Em seguida, questionamos os alunos bolsistas sobre a importância da Coordenação de 

Área nesse processo de formação. Confira os discursos sobre essa questão: 

 

S6: A Coordenadora de Área é responsável por encaminhar os bolsistas em suas atividades, orientando 

os caminhos e promovendo ideias e debates do que propomos. É através dessa figura que aprendemos 

como buscar referenciais e desenvolver práticas, já que a mesma estimula a formação. Logo, impacta na 

minha formação de diversas formas, desde como me portar como profissional, como investigar uma 

prática, como trabalhar novas ideias pedagógicas e mesmo estimulando um lado investigativo do 

pesquisador. 

 

S7: A Coordenadora cuida para que os alunos ampliem sua visão sobre a matemática, propõe caminhos, 

materiais, linhas de pesquisa e coloca sua experiência como educadora a serviço dos alunos. Além 

disso, mobiliza recursos para facilitar a vida acadêmica dos pibidianos.
12

 Os temas trabalhados no Pibid 

diversas vezes serviram de referência para os meus planos de aula, propostas de ações, inclusive em 

matérias como linguagem artística.  

 

S2: A Coordenadora nos ajudava a refletir sobre as atividades realizadas no processo de ação-reflexão-

ação, fazia o contato dos bolsistas com o professor supervisor, orientava as atividades a serem 

realizadas, indicava o material teórico de acordo com as atividades. 

 

S5: A Coordenadora de área é de suma importância para nossa aprendizagem, pois todas as ações 

desenvolvidas nos auxiliam como futuros profissionais e nos incentivam a seguir este caminho. 

 

S8: A Coordenadora atua diretamente nas atividades desenvolvidas do Pibid, ajudando durante a 

elaboração, organização de material e aplicação das atividades. As leituras, por exemplo, contribuíram 

muito para minha formação, pois, para desenvolver as atividades, primeiramente é importante ter uma 

base teórica para conhecer melhor o assunto a ser tratado. 

 

S4: A Coordenadora atua muito bem, nos ensina, nos desperta à curiosidade, nos orienta e faz com que 

participemos de eventos, apresentando trabalho, e com belas apresentações de trabalhos.  

 

De acordo com a Portaria n. 096, artigo 41, são atribuições do Coordenador de Área:  

 

II – elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades previstas no subprojeto;  

[...] 

IV – orientar a atuação dos bolsistas de iniciação à docência conjuntamente com os 

supervisores das escolas;  

[...] 

XV – elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares que 

valorizem a intersetorialidade e a conexão dos conhecimentos presentes da educação 

básica. 

 

A fala dos sujeitos (S6, S7, S2, S5, S8, S4) denota a participação efetiva da 

coordenação de área no processo formativo dos BID. A orientação realizada pela coordenação 

de área é de fundamental importância para o grupo que compõe o subprojeto Pibid-

                                                           
12

  Termo utilizado pelo grupo para se referir aos alunos bolsistas (BID). 
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Matemática do IF Goiano Urutaí, pois traz visibilidade, credibilidade, direcionamento e 

segurança para as atividades desenvolvidas e propostas pelos BID. 

Dando continuidade à discussão, entre outros aspectos, destacamos a capacidade do 

Pibid em fazer a articulação entre Universidade e Escola. Uma das dimensões que fortalece 

esse processo é a relação estabelecida entre alunos bolsistas e professores supervisores. De 

acordo com a Portaria Capes n. 096/2013, artigo 4°, inciso V, é objetivo do Pibid “[...] 

incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como co-

formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 

inicial para o magistério”. 

Sendo assim, questionamos os alunos bolsistas sobre a importância dos professores 

supervisores em sua formação. O sujeito S8 nos relatou alguns dos benefícios dessa 

convivência:  

 

S8: O contato com o professor supervisor contribui positivamente para a formação, pois ele transmite as 

experiências que teve durante sua vida como professor: estratégias que deram ou não certo, 

acontecimentos, atitudes e comportamento dos alunos. 

 

Compreendemos, com base nesse discurso, que o objetivo explicitado no artigo 4º da 

Portaria Capes n. 096/2013 é, de fato, efetivado na prática. Todavia, de acordo com nossas 

análises, esse processo de coformação estabelecido pelos professores supervisores alcança 

contribuições ainda maiores. A partir do momento em que o Pibid gera uma via de mão dupla 

entre professores supervisores e alunos bolsistas, todos os sujeitos envolvidos no processo se 

encontram em formação, pois, da mesma forma que os professores supervisores auxiliam na 

formação dos alunos bolsistas, o inverso também ocorre. Nessa perspectiva, acompanhe a fala 

de alguns dos sujeitos sobre essas questões: 

 

S5: A relação que é estabelecida com os professores nos ajuda a melhorar nossos conhecimentos para 

uma melhor desenvoltura dentro de sala, pois sempre há uma troca de informações e experiências. 

 

S7: Ocorre uma parceria entre a experiência do professor supervisor e a inovação e energia do 

graduando. Uma soma perfeita para facilitar a aprendizagem. 

 

De acordo com esses discursos, o que ocorre, na verdade, é uma reciprocidade 

formativa, uma permuta de saberes de duas classes de indivíduos que ocupam posições e 

lugares distintos. De um lado, temos o professor supervisor, com sua larga experiência 

profissional, que sustenta o lócus da Escola Pública, e, do outro, o aluno bolsista, com seu 
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conhecimento teórico atualizado e sustentado pelo coordenador de área no lócus da 

Universidade.  

Posto isso, procuramos saber quais as percepções dos alunos bolsistas acerca das 

contribuições que eles oferecem aos professores supervisores ao estabelecer essa estreita 

relação de coformação. Confira as respostas: 

 

S6: Acredito que o programa influencia na formação do professor supervisor, as iniciativas 

educacionais desenvolvidas pelos bolsistas podem contribuir no que diz respeito a apresentar um mundo 

novo para o professor supervisor, por exemplo, no uso de alguma metodologia diferenciada (jogos, 

oficinas, materiais didáticos) que ao ser desenvolvida pelo bolsista apresente resultados na 

aprendizagem dos alunos desse professor. Pode despertar um novo olhar dele para a metodologia, 

muitas vezes afastando-o do tradicionalismo da aula quadro e giz. Claro que para o professor do ensino 

básico não é comum desviar-se desse tipo de aula, porém pode agregar a elas alguma tática (tendências 

do ensino matemático, como resolução de problemas, etnomatemática, modelagem, história da 

matemática) que motive os alunos ao aprendizado. Ou mesmo muitas vezes só pelo fato de os bolsistas 

mostrarem a possibilidade de existir formas diferenciadas de se concretizar a aprendizagem.   

 

S8: Eu acho que as atividades que foram aplicadas podem ter servido de motivação para o professor 

supervisor, pois ele viu que apesar de ser um trabalho que exige mais tempo para elaboração e 

aplicação, tem resultados satisfatórios quanto à aprendizagem dos alunos.  

 

S2: Através das novidades que levamos e apresentamos ao professor, ele sentia a necessidade de 

atualizar seus conhecimentos, que às vezes já tem muito tempo de formação. Já teve caso de a 

professora supervisora nos pedir um curso sobre um programa de informática, Geogebra
13

 para trabalhar 

a geometria. 

 

Diante do exposto, inferimos que Pibid consegue ultrapassar os objetivos inicialmente 

propostos pelo programa, afinal, é uma proposta que foi concebida no intuito de promover a 

formação inicial de professores. Todavia, compreendemos que o programa configura-se, 

também, como um componente de formação continuada para os professores supervisores que 

se encontram na escola pública, onde são desenvolvidos os subprojetos. Segundo Jardilino e 

Oliveri (2014, p. 65),  

 

A maioria dos professores que participa do Programa o percebe como uma 

oportunidade de promoção da formação continuada, pois, ao mesmo tempo em que 

se posicionam como formadores, contribuindo para a formação dos licenciandos, 

podem assumir-se como formandos, quando entram em contato, em momentos de 

troca de conhecimentos e experiências pedagógicas, com os saberes que os 

licenciados estão construindo na universidade. 

 

Esse tipo de formação contemplada pelo programa, que é palco de aprendizado da 

docência, seja ela inicial ou continuada, contribui para a valorização do magistério, trazendo 

qualidade à formação e a profissionalização da classe do professorado. 

                                                           
13

  Software capaz de realizar cálculos de álgebra/geometria e que possibilita a construção de gráficos. 
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Fazemos um alerta, entretanto, para o fato de que, embora o Pibid auxilie na 

construção de nexos e relações educacionais formativas, o grupo que atua no programa deve 

ter cautela em relação aos objetivos e às finalidades de suas ações na escola parceira, bem 

como um olhar vigilante no que confere a suas posturas e práticas pedagógicas. O que 

queremos dizer é que, ao adentrar ao campo profissional do professor supervisor na escola 

parceira, os BID devem conceber o ambiente como um laboratório de experimentação, ou 

seja, como um espaço de formação de práticas pedagógicas e metodológicas reflexivas, e não 

como mera reprodução das práticas do professor supervisor. Alguns BID retratam essa 

situação em suas falas, vejamos: 

 

S2: Ao conviver com as práticas docentes do professor supervisor podemos aderir a “vícios” ou 

metodologias “impróprias”, trabalhando o conteúdo apenas de forma sistemática no quadro negro, 

deixando de lado materiais manuseáveis ou jogos, o que, na nossa formação, é um tema bastante 

abordado e incentivado.  

 

S8: Os jogos e materiais manuseáveis são recursos que podem auxiliar o professor durante suas aulas de 

matemática e são importantes, pois os alunos sentem mais interesse pela aula. O professor supervisor já 

conhecia, mas não utilizava em sala de aula, pois acredito que o tempo seja muito curto para isso e 

atividades diferenciadas exigem um tempo maior para serem executadas. 

 

S5: Há várias maneiras de se trabalhar com matemática de uma forma bem mais divertida, que 

incentivam os alunos a gostarem bem mais da matemática, os recursos podem ser adquiridos em formas 

de jogos e brincadeiras, mas na maioria das vezes estes recursos não são utilizados em sala de aula, pois 

muitos professores consideram esses métodos perda de tempo e acabam utilizando os métodos 

tradicionais. 

 

Esse processo de reflexão crítica, observada na fala desses sujeitos, é de suma 

importância para a formação dos BID e precisa ser construído nos momentos de discussões 

em grupo. O ato de refletir sobre o contexto da escola, as más condições de trabalho, as 

intensas jornadas de trabalho, a falta de infraestrutura das escolas, as práticas pedagógicas 

vigentes e as atividades educacionais realizadas desenvolvem, no licenciando, o pensamento 

crítico e oportuniza que o grupo discuta a situação e encontre as falhas ou lacunas do 

processo. Essa postura possibilita a [re]elaboração, a modificação ou o abandono de 

concepções e metodologias, otimizando o ensino e a aprendizagem.  

De modo análogo, pelo fato de as atividades e projetos educacionais do Pibid serem 

realizados na escola em uma ação de parceria entre licenciandos e professores supervisores, 

pode acontecer, em alguns casos, de os licenciandos identificarem falhas nas metodologias de 

ensino do professor supervisor ou vice-versa. Compreendemos que essa situação não deve ser 

encarada de forma negativa, afinal, sinalizar os erros faz parte de um processo que contribui 

para a melhoria da prática docente, pois, quando o sujeito toma consciência de suas falhas e 
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limitações, é possível trabalhar na busca por estratégias de possíveis correções e 

ressignificações de sua prática.  

Segundo Libâneo (2002, p. 4), 

 

[...] muitos professores não sabem como ajudar o aluno a, através de uma atividade, 

elaborar de forma consciente e independente o conhecimento. Em outras palavras, as 

atividades que organiza para os alunos não os levam a uma atividade mental, não 

levam os alunos a adquirirem métodos de pensamento, habilidades e capacidades 

mentais para poderem lidar de forma independente e criativa com os conhecimentos 

que vão assimilando. 

 

Para o autor, alguns professores seguem uma linha tradicional de ensino e utilizam 

métodos de memorização e repetição. Nesse viés, buscamos refletir sobre a formação inicial 

docente atual e a formação dos professores já em exercício. É fato que os BID se encontram 

em uma posição privilegiada ao estar em constante contato com as metodologias de ensino na 

Universidade e com as teorias estudadas por eles, que são atualizadas e recorrentes. Já o 

professor supervisor, pelo fato de fazer parte de uma geração de professores que teve uma 

formação no passado, podem (ou não) trazer consigo, concepções, metodologias e práticas 

pedagógicas obsoletas. 

Nesse cenário, é essencial que o professor busque por atualizações de suas teorias, 

práticas e metodologias para que acompanhe as novas demandas educacionais, tornando-se 

capaz de contribuir para a aprendizagem significativa de seu alunado.  

Por fim, compreendemos que expor apenas as percepções dos alunos bolsistas acerca 

da relação BID-Professor supervisor não é suficiente. Desse modo, com vistas a conhecer a 

outra face da moeda, entramos em contato com as professoras supervisoras, que fizeram ou 

fazem parte do subprojeto Pibid-Matemática do IF Goiano, Campus Urutaí, e pedimos que 

elas fizessem um relato de experiência sobre sua atuação no programa e uma delas se 

disponibilizou a nos enviar o seu relato. Acompanhemos:  

 

Relato de experiência de uma professora supervisora: Primeiramente o que me chamou a atenção no 

Pibid foi a remuneração, depois a possibilidade de melhorar os resultados. Na medida em que convivia 

com os alunos pibidianos eu me sentia parte da Instituição, pois ficava inteirada do cotidiano e também 

por participar de algumas reuniões na instituição [formadora]. Foram muitas as atividades 

desenvolvidas por nós, dentre elas as oficinas e as aulas de reforço. As oficinas contribuíram para a 

aprendizagem da Matemática de uma forma mais lúdica, proporcionado maior compreensão dos 

conteúdos do 1º ano do ensino médio, propiciando um ensino diferenciado, com instruções simples e 

uso de materiais de fácil acesso. Ao confeccionar materiais manipuláveis utilizando os sólidos, 

dobraduras, etc., conduzimos os alunos a realizarem descobertas, além de adquirirem conceitos 

necessários para a continuação de seus estudos. As aulas de reforço contribuíram de forma positiva para 

o ensino da matemática, mais precisamente descritores abaixo da média, abrindo assim um caminho 

para futuras intervenções pedagógicas voltadas para minimizar as deficiências [de aprendizagem dos 

alunos]. Quando ofereci uma oficina aos alunos bolsistas sobre a utilização e manuseio do diário de 
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classe precisei fazer leituras extras, bem como, toda vez antes de sugerir atividades sempre recorria aos 

PCNs e outras leituras sobre a prática pedagógica e até o livro didático. Os alunos pibidianos passaram 

a fazer parte do cotidiano escolar, até porque iam toda semana. Tínhamos uma boa relação e “ELES” 

me auxiliavam sempre, além de trazer metodologias diferenciadas para o cotidiano escolar. Os recursos 

eram conhecidos, mas nunca usados por mim. A partir do momento que eles usaram, fez com que eu 

começasse também a utilizar de material para ministrar as aulas. Na medida em que disponibilizei 

turmas no contra turno para o reforço semanalmente, fez com que os bolsistas vivenciassem o dia a dia 

da escola e possibilitou a eles o confronto entre teoria e prática. O Pibid, ao meu olhar de professora, 

oportunizou maior crescimento e percepção dos alunos pibidianos. As atividades desenvolvidas e a 

metodologia usada cumpriram com o objetivo de minimizar o pré-conceito que as licenciaturas não 

preparam o aluno para a sala de aula e também serviu para desmistificar a disciplina matemática como 

“matéria difícil”, “difícil de ensinar”, “ninguém aprende” e ver que a aprendizagem pode ser lúdica. Em 

síntese acredito que o prazer que eu tenho de ser professora tenha despertado o interesse dos alunos 

pibidianos pela licenciatura. Além disso, o Pibid fez com que eu repensasse a minha prática pedagógica, 

e compreendesse que é possível inovar mesmo com a precariedade de recursos e falta de tempo. 

 

Com esse relato, percebemos que o professor supervisor exerce um papel fundamental 

no processo de construção dos saberes docentes necessários à formação dos BID, pois esse 

docente viabiliza a interação dos BID com o ambiente escolar de ensino básico público, 

mediando práticas pedagógicas propostas pelo grupo de bolsistas. Em contrapartida, os BID 

possibilitam a interação do professor supervisor com a Universidade, por meio das atividades 

desenvolvidas no lócus de formação de ensino superior.  

De acordo com Corrêa e Batista (2013), através dessa interação entre BID e 

professores supervisores ocorre uma troca de experiências e diálogos, contribuindo para um 

processo de ensino-aprendizado significativo e contextualizado dos saberes docentes, 

estabelecendo o devido suporte para que os alunos bolsistas possam construir sua identidade 

profissional no próprio ambiente de trabalho e para que os professores supervisores atualizem 

seus conhecimentos pedagógicos.  

No relato de experiência da professora supervisora vinculada ao subprojeto Pibid-

Matemática é possível perceber esse fato, no qual o professor supervisor também ocupa uma 

posição de aprendiz, sofrendo influências do meio acadêmico. Tais influências possibilitam 

uma renovação de suas metodologias de ensino, visto que, a todo o momento, o professor 

supervisor é instigado a buscar conhecimentos teóricos e a trabalhar com metodologias 

inovadoras propostas pelo grupo. 

Com esse relato de experiência, finalizamos a discussão referente às possibilidades do 

Pibid na construção dos saberes do campo pedagógico-didático. Concebemos o programa 

como parte integradora no processo de formação inicial docente, além disso, entendemos que 

ele contribui, também, para a formação continuada gestada pela constante atualização de 

conhecimento dos professores supervisores. 
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Categoria 4: saberes relacionados ao campo político 

 

O professor, concebido como um ser social – que se encontra em um processo 

histórico e dialético e que tem participação direta na formação de outras pessoas e na 

construção de sua cultura –, não pode deixar de lado o caráter político de sua profissão. De 

acordo com Masetto (1998, p. 23), “[o] professor, ao entrar na sala de aula para ensinar uma 

disciplina não deixa de ser um cidadão, alguém que faz parte de um povo, de uma nação”. 

Sobre essa questão, Freire (1996, p. 99) também se posiciona: “[m]inha presença de professor, 

que não pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença em si 

política”. Concordamos que o caráter político é inerente ao ser humano, pois é social e, ao 

mesmo tempo, transformador da sociedade, é um ser comprometido e responsável pelo seu 

momento histórico e pela comunidade da qual faz parte. Compreendemos também que o 

professor não deixa de ser político ao ser professor, alguns podem até querer omitir essa 

postura politizada em nome de uma ciência neutra e imparcial, entretanto, Masetto (1998) 

observa que essa é uma maneira ingênua de encarar a profissão e, como profissional da 

docência, não poderá deixar de sê-lo, mesmo que este fosse seu intento.  

Os saberes do campo político possibilitam o desenvolvimento do futuro professor em 

variados aspectos voltados para a cidadania
14

, a civilidade
15

, o civismo
16

 e a civilização.
17

 

Esses aspectos são de suma importância para a formação pessoal e social do indivíduo, visto 

que lhe proporcionam uma visão crítica sobre o que se passa na sociedade, fora dos muros da 

escola, para sua transformação, evolução e mudanças. Mais do que isso, proporciona a esse 

professor aportes teóricos e práticos de como agir com seus alunos, de forma a abrir espaço 

para discussões e debates sobre determinadas situações sociais que se encontram dentro e fora 

da esfera curricular formal. 

A instituição de ensino, que possui um papel social de caráter educador, portanto, não 

pode ficar alheia ao que ocorre na esfera social. Sendo assim, é necessário que o professor 

tenha acesso a uma formação inicial imbuída de criticidade e autonomia de pensamento, para 

que possa desenvolver, com seus futuros alunos, uma formação de caráter político.  

Segundo Vasconcelos (1996, p. 32),  

                                                           
14

  Condição de cidadão, ou seja, de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que 

lhe permitem participar da vida política. 
15

  Faz referência à moral e à ética de cada cidadão. 
16

  Faz referência aos deveres do cidadão. Significa não apenas se submeter à lei, que é o mínimo que se poderia 

exigir, mas, também, zelar por sua elaboração, aplicação e proteção. 
17

  Empregada no sentido de polidez, boas maneiras ou boa educação, se refere ao relacionamento entre 

indivíduos. 
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Não se trata, é óbvio, de utilizar-se o espaço educativo para o exercício da política 

partidária, mas trata-se, isto sim, de voltar o discurso pedagógico para a realidade 

virtual do momento histórico que o cerca, tornando a aprendizagem significativa 

para o educando e possibilitando ao professor o exercício consciente, comprometido 

e responsável de sua profissão. 

 

Sendo assim, a formação dos saberes do campo político possibilita o debate sobre 

questões relacionadas ao desemprego, a (não) qualificação de mão de obra, as demandas de 

mercado, a violência, a saúde pública, o preconceito racial, a xenofobia, a economia, as crises, 

as guerras, as lutas de poder, enfim, discutir sobre a sociedade em suas particularidades e 

totalidades.  

Mais do que isso, essa formação permite desvelar os elementos ideológicos inerentes 

ao sistema educativo. Propicia também, acima de tudo, que o professor exerça de forma 

consciente os ofícios de sua profissão, isso porque, na maioria das vezes, tem-se a ideia de 

que o saber do campo político só pode ser compreendido em contextos extraescolares, e, na 

verdade, ele está, também, intrinsecamente associado ao próprio fazer docente em seus 

saberes do campo específico, experiencial e pedagógico-didático. Para Masetto (1998, p. 24), 

“[c]onhecer a história da ciência, como se formou, suas utilizações durante a história dos 

homens e suas possíveis aplicações hoje, são modos de educar politicamente os cidadãos”. 

O ato educativo desenvolvido nas escolas e universidades tem papéis claramente 

definidos segundo interesses de um grupo que, devido a parâmetros e ideologias 

determinadas, constroem uma estrutura educacional a ser seguida pelos sujeitos que nela 

atuam. Entretanto, segundo Vasconcelos (1996, p. 32),  

 

[...] não se pode admitir que o professor, sujeito dessa ação, aliene-se dessa 

realidade, ignorando-a ou encarando-a de modo superficial, ingênuo e, por isto 

mesmo, servido, de modo inquestionável, a interesses que nem ele mesmo se 

preocupa em conhecer.  

 

Logo, não existe neutralidade na educação. A neutralidade é, antes de tudo, um 

discurso ideológico de grupos hegemônicos. É indiscutível o papel da Escola Básica e da 

Universidade como instituições formadoras de opinião que exercem grande influência no 

meio social, entretanto, as classes dominantes parecem promover um discurso contrário, no 

qual a ciência é neutra, imparcial.  

Para Freire (1996, p. 98), “[...] nunca precisou o professor progressista estar tão 

advertido quanto hoje em face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a 

neutralidade da educação”. Por isso, conceber o professor, independente do nível de atuação, 
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como um profissional da educação, que ensina a seus alunos de forma neutra, sem articulação 

do conhecimento científico com as questões sociais, é, no mínimo, descaso com a formação 

humana do professor e do aluno.  

A relação professor-aluno, é, antes de mais nada, uma relação social que exige ética. 

De acordo com Freire (2009, p. 32), “[a] necessária promoção da ingenuidade à criticidade 

não pode ou não deve ser feita a distância de uma rigorosa formação ética” e, sendo assim, a 

prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza, pois a 

todo o momento os sujeitos estão valorando, comparando, intervindo, escolhendo, decidindo, 

rompendo e, para isso, é necessária uma ética como caráter formador (FREIRE, 2009). No 

nosso entendimento, a ética começa no desterro da ingenuidade e da imparcialidade, no 

desvelamento dos interesses e no não negligenciar das influências políticas. 

Para delinear o debate, trazemos a fala de dois sujeitos que levantam questões a 

respeito da atual condição do sistema do ensino público, quando foram questionados sobre 

sua percepção da escola pública antes de integrarem o grupo Pibid-Matemática e o que mudou 

após ingressarem no programa. Confiramos as respostas: 

 

S8: Antes a minha percepção era apenas da escola pública como um local de aprendizagem. Após ter 

contato com a escola pública vejo as dificuldades que ela enfrenta, os alunos muito desinteressados, 

falta de disciplina, o que prejudica muito a educação deles. A maioria desses alunos estão na escola por 

obrigação e não tem comprometimento nenhum com a aprendizagem das disciplinas, o que prejudica os 

poucos alunos que realmente tem interesse na aprendizagem. A estrutura da escola pública também é 

muito ruim, salas quentes, ventiladores estragados, carteiras em más condições, tais fatores prejudicam 

de alguma forma a aprendizagem dos alunos. Após a participação no projeto pude ter essa visão mais 

ampla da escola pública que jamais poderia ter sem esse contato direto com ela.  

 

S1: A visão que eu tinha sobre a escola pública era de aluna. Para mim os professores eram os vilões, 

faziam pouco caso, ajudavam alunos que não estavam nem aí pra matéria. Um caos! Através do Pibid 

pude conhecer a escola pelo lado do docente, e, a meu ver, o governo não faz questão de uma educação 

de qualidade. Lotam as salas de alunos sem a infraestrutura adequada. O professor tem que passar todo 

o conteúdo proposto sem levar em conta a aprendizagem dos alunos; os alunos desinteressados que só 

perturbam sua aula, não prestam atenção e não fazem nada e mesmo assim passam na sua matéria 

porque o governo não admite reprovação; sem falar que o salário é uma vergonha, tem que trabalhar 60 

horas por semana para ganhar um pouco melhor. A visão já era ruim e ficou pior. 

 

Os sujeitos S8 e S1 evidenciam a precariedade das escolas públicas, a ausência de 

valores nas salas de aula – no desrespeito dos alunos –, as más condições de trabalho e a falta 

de comprometimento do governo para com o sistema de ensino. Porém, o que mais nos 

chamou a atenção na fala desses sujeitos refere-se ao momento em que S1 menciona uma das 

políticas educacionais instauradas no sistema público: a não reprovação dos alunos.  

Inferimos que S1 apropria-se da política de não reprovação ou aprovação automática 

como uma abordagem que tem como único fundamento a seguinte resultante: se o aluno 
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aprendeu o conteúdo proposto para determinada série, obtém progressão; se não aprendeu, 

obtém também. Analisando o discurso de S1, percebe-se que esse sujeito mostra indícios de 

ser contra essa postura por parte das instituições de ensino devido ao fato de os alunos 

desinteressados e indisciplinados conquistarem a progressão sem esforço.  

Aprofundando nessa temática e trazendo a discussão para um viés crítico, 

compreendemos que reprovar não é a solução, pois o fracasso escolar é um dos fatores 

responsáveis pelos maiores índices de evasão dos alunos das séries de nível básico. Em 

contrapartida, aprovar tais alunos sem a aprendizagem efetiva dos conteúdos propostos 

tampouco é a solução, pois o risco de se chegar ao fim do nível básico de educação na 

condição de analfabeto funcional é muito grande. 

Então o que fazer? É fato que o aluno deve ter a garantia de aprender e, para isso, o 

sistema educacional deve funcionar de forma a acompanhar, avaliar e corrigir as falhas no 

processo de ensino-aprendizagem. Contudo, o fracasso da aprendizagem não é 

responsabilidade apenas de quem aprende, e, ao adotar a reprovação como único recurso de 

reparo, caímos no erro de nos reportar a apenas uma das vias do processo de ensino-

aprendizagem, isto é, aquela que remete somente ao aluno.  

O aluno não pode ser encarado como o único responsável por seu fracasso escolar. 

Sendo assim, devemos nos apropriar de todas as condicionantes que interferem no processo 

de ensino-aprendizagem e, para isso, devemos levar em consideração quem ensina, quem 

aprende, o que está sendo ensinado, onde está sendo ensinado e para quê está sendo ensinado. 

Logo, nosso intento aqui não é discutir os argumentos de quem é contra ou a favor da 

aprovação automática, mas sim tentar trazer reflexões para que o leitor, e também o sujeito 

S1, perceba que, ao tomar partido de determinado posicionamento político, devemos levar em 

consideração todas as dimensões que influenciam a realidade analisada. No caso em questão, 

algumas das dimensões que interferem no desinteresse e fracasso escolar dos alunos seriam: 

problemas financeiros; famílias desestruturadas; escolas com salas superlotadas; alunos 

desmotivados que não compreendem a necessidade de determinados conteúdos; professores 

frustrados e sem tempo de planejar suas aulas; e, por fim, a própria desvalorização laboral.   

Desse modo, compreendemos que não basta fazermos juízos de valor de determinada 

realidade, é preciso nos desprender de nossas ingênuas percepções, buscando fazer um 

movimento de pensamento que contribua para o desvelamento dos variados fatores que 

implicam na realidade analisada. Essa atitude leva o indivíduo que questiona (e se posiciona) 

a um estado de criticidade e reflexão, contribuindo para sua independência, libertação e 

autonomia de pensamento. 
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Voltamos para a análise das falas de S1 e S8, compreendendo que as relações 

estabelecidas pelo Pibid, em virtude da antecipação da inserção desses futuros docentes nas 

esferas educativas, desvelam uma série de problemas referentes à realidade escolar. Nesse 

contexto, os BID passam a ter acesso ao dia a dia da profissão de professor e, 

consequentemente, conhecem as lacunas e as dificuldades enfrentadas nesse ofício. 

O primeiro contato com o cotidiano escolar e as primeiras experiências vivenciadas 

nesse ambiente se configuram como momentos bem delicados para o processo de formação 

do licenciando. Dependendo do tipo de situação a qual o licenciando é exposto nessa fase de 

experimentação e amadurecimento, o Pibid pode assumir papéis positivos ou negativos. 

Segundo Xavier, Mira e Romanowski (2015, p. 444), 

 

[...] pode-se inferir que o Pibid, ao antecipar a inserção do acadêmico na escola, 

carrega essa dupla possibilidade: ao mesmo tempo em que busca propiciar uma 

“assistência” mais adequada ao licenciando nesse processo de inserção, traz junto a 

possibilidade de antecipação do choque de realidade e o consequente abandono do 

curso já no seu início. 

 

Os primeiros anos de atuação docente são um período de tensões e aprendizagens 

intensivas. As experiências vivenciadas na fase de indução profissional, que é a etapa dos 

primeiros anos de exercício da profissão (NÓVOA, 2011) trazem reflexos para toda a vida 

profissional do indivíduo.  

A maioria dos professores, durante a sua formação inicial ou após sua conclusão, 

passa pelo processo de “choque de realidade”. Isso ocorre, dentre outras coisas, devido à 

dicotomia entre a teoria e a prática e a falta de preparo para lidar com os dilemas emergidos 

do ambiente escolar. Muitas teorias estudadas na Universidade não se aplicam à realidade das 

escolas públicas ou são insuficientes para dar suporte ao professor. Apreendemos isso na fala 

de um dos sujeitos: 

 

S2: A minha percepção de escola pública era o que nos é passado em teoria, onde o professor ensina e o 

aluno aprende [...] Após participar do Pibid percebi que não era assim, os desafios são grandes, quase 

nada é tão lindo como na teoria. Se eu não tivesse participado do Pibid, com certeza teria outra visão da 

escola pública.  

 

De fato, o sistema educacional brasileiro é precário e isso não é novidade e nem 

passível de questionamento, entretanto, analisando essa situação de forma promissora, o Pibid 

prepara o licenciando para a dura realidade que ele encontrará no meio escolar. Ao analisar o 

discurso de S1, compreendemos que o diferencial do licenciando que tem a possibilidade de 

conhecer o cotidiano escolar, ainda na fase de formação inicial por meio do Pibid, é o de 
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possuir determinado suporte formativo por parte da Universidade, do Coordenador de Área, 

dos professores supervisores e demais colegas. Esse suporte possibilita a criação de um 

ambiente de formação com diversas possibilidades para o questionamento, o estudo, a 

pesquisa, a criticidade, a reflexão e o desenvolvimento de estratégias e a tomada de decisões 

que auxiliem na solução dos problemas a serem enfrentados na profissão docente.  

Nessa perspectiva, deixamos clara nossa posição política sobre o desvelamento das 

mazelas encontradas na profissão de professor no período de sua formação inicial. Os 

licenciandos precisam estar cientes do real cenário que permeia a profissão que escolheram 

seguir como ofício, não no intento de abandoná-la, mas de transformá-la. Precisam conhecer a 

realidade para reconhecer seu papel na luta pela reestruturação do sistema educacional como 

forma de contribuir para a qualidade do ensino de seus futuros alunos, e, ao mesmo tempo, 

estar preparados para cobrar melhores condições de trabalho e de permanência em sua 

profissão.  

Precisamos de políticas educacionais que invistam na formação e na profissionalização 

docente, que fomentem projetos de iniciação científica para desenvolver o espírito crítico e 

investigador dos licenciandos. Precisamos de melhor infraestrutura em nossas escolas com 

vistas a criar um ambiente favorável ao processo de ensino-aprendizagem.  

Faz-se necessário debater sobre o tipo de conhecimento que nossos alunos da 

educação básica estão aprendendo nas salas de aula, pois mais importante do que preparar o 

aluno para o vestibular ou para o mercado de trabalho é dar-lhe condições para que tenha 

autonomia de pensamento para, primeiramente, escolher o curso para o qual quer prestar 

vestibular e a área na qual pretende ingressar no mercado de trabalho. O conhecimento 

aprendido nas escolas deve contribuir para a emancipação do aluno, e não para sua alienação.  

Reforçando o que foi dito no início deste tópico, é necessário desvelar as relações de 

poder e as intencionalidades dos grupos dominantes. Nossos alunos, sejam do ensino básico, 

sejam do superior, precisam ter conhecimento a respeito do sistema social do qual fazem 

parte. Não é ético continuar a reproduzir uma instrução escolar que deixe os cidadãos a deriva 

de sua realidade. Compreendemos que trabalhar para essas transformações no processo de 

ensino-aprendizagem é lutar por uma formação política dos sujeitos que nele atuam.     

Em suma, embora esta discussão seja pertinente e mereça uma análise mais cautelosa 

em razão da problemática apresentada, os dados coletados para esta pesquisa não nos 

permitem ir além do que apresentamos como discussão até aqui, visto que, ao analisar a fala 

dos sujeitos, não foi possível encontrar elementos concisos que remetam à construção de 

saberes do campo político no ambiente formativo oportunizado pelo Pibid. Todavia, os 
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sujeitos S1, S2 e S8, assim como outros, vivenciaram a realidade escolar e, através de seus 

discursos, inferimos que identificaram algumas lacunas na profissionalização docente. Cabe 

agora ao Pibid-Matemática desenvolver um trabalho, juntamente com esses sujeitos, que 

busque contribuir para as mudanças no status quo da educação. Pode parecer um trabalho 

árduo, mas, se for levado adiante, buscando parcerias com outros subprojetos Pibid, de outras 

áreas e instituições, em algum tempo esse processo ganharia força, voz e visibilidade entre as 

instituições formadoras, signatárias de políticas educacionais, gestores da educação e 

sindicatos, o que se constituiria em uma predisposição que facilitaria a melhoria das 

condições da profissão docente e a conscientização social sobre o valor e a importância dos 

profissionais da educação.  

O que precisamos é de professores críticos, unidos e questionadores para lutar por 

melhores condições de trabalho. Para isso, esse tipo de indivíduo precisa começar a 

desenvolver tais atributos em sua formação docente inicial, só assim teremos transformações 

sociais relevantes no meio educacional.  

 

4.2.2 Um convite à reflexão: interpretações e propostas  

 

Ao analisar o discurso dos alunos bolsistas, bem como outras fontes de dados desta 

investigação, fizemos algumas interpretações que não se limitam às categorias de análise, mas 

que merecem discussão. Compreendemos que essas categorias não foram construídas como 

proposta estanque de análise, configurando-se em uma camisa de força para este estudo. Pelo 

contrário, consideramos as categorias como eixos norteadores que trazem a possibilidade de 

eventualmente não serem capazes de resguardar todos os dados. Sendo assim, alguns fatos 

que não discutimos nos tópicos anteriores, mas que foram identificados em nossa análise, 

serão aqui explicitados.  

A primeira pergunta do questionário respondido pelos alunos bolsistas do subprojeto 

Pibid-Matemática do IF Goiano-Urutaí referia-se aos motivos pelos quais esses sujeitos 

ingressaram no programa. Dos oito sujeitos participantes, sete deles responderam que o 

motivo principal era a remuneração. Acompanhemos as falas desses sujeitos:  

 

S5: Os motivos pelos quais me fizeram ingressar no Pibid foi um pouco pela questão financeira, mas 

também pelo fato da experiência que terei em contato com a sala de aula. 

 

S3: A bolsa e a oportunidade de já poder ter contato com os alunos em sala de aula. 

 

S6: Inicialmente o Pibid seria um apoio financeiro, no qual possibilitaria uma continuidade de minha 

graduação, por ingressar no programa me encontraria com mais tempo para os estudos. 
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S1: O motivo que me levou a ingressar no Pibid foi a bolsa, pois o curso de Licenciatura em 

Matemática é um curso que exige muita dedicação do aluno e por esse motivo é difícil conciliar 

trabalho com a faculdade. 

 

S8: O principal motivo do meu interesse para o ingresso no programa foi à bolsa que é oferecida aos 

participantes, pois assim pude parar de trabalhar e me dedicar mais ao meu curso. 

 

S4: De início foi pela bolsa. 

 

S2: Seria hipocrisia dizer que o valor da bolsa não é um bom atrativo, mas a questão de currículo e 

horas complementares também chamou minha atenção. 

 

A bolsa de R$ 400,00, oferecida pelo Pibid aos alunos, certamente é um incentivo. 

Compreendemos, entretanto, que é necessário mobilizar esses licenciandos que procuram 

ingressar no subprojeto com esse interesse para outros aspectos e motivos que também são tão 

importantes quanto o financeiro. Ademais, como observado na fala de alguns, a experiência 

de sala de aula também foi alvo de interesses e esse fato já indica certa preocupação com a 

profissionalização. Todavia, um dos sujeitos mencionou outros aspectos, que se destacaram 

em meio ao discurso da maioria. Confiramos: 

 

S7: O motivo que me levou a ingressar no Pibid foi o respaldo e as possibilidades de orientação 

fornecidas pelos professores envolvidos no projeto para que possa realizar publicações científicas em 

diversas modalidades. Essas publicações são importantes para aumentar minhas chances de ingressar na 

pós-graduação em Instituições Públicas. 

 

O que nos chama a atenção na fala desse sujeito é uma maior preocupação com a 

construção de sua profissionalidade por meio da formação continuada. Sendo assim, 

compreendemos que é necessário que a Instituição, ao lançar editais para a seleção de novos 

integrantes, desperte esse olhar reflexivo nos licenciandos e supervisores, trabalhando outros 

aspectos significativos para a entrada e a permanência deles no programa. 

Na mesma medida, compreendemos que, para esses sujeitos, o dinheiro certamente se 

faz importante, afinal, recorrendo ao levantamento feito no capítulo 2 desta dissertação, que 

faz referência ao perfil do aluno do curso de Licenciatura em Matemática, notamos que a 

maioria dos que compõem a realidade investigada possui características socioeconômicas de 

baixa renda. Muitos precisam trabalhar no contra turno para custear os estudos, logo, é 

compreensível que eles procurem o Pibid como alternativa de financiamento de sua 

graduação.  

De acordo com a Portaria Capes n. 096/2013, artigo 2º, o Pibid tem por finalidade 

“[...] fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 

docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública 
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brasileira”. Nessa perspectiva, acreditamos que tal finalidade esteja sendo cumprida. O 

incentivo financeiro está contribuindo para a formação dos licenciandos que ingressam no 

programa, visto que muitos até suspendem suas jornadas de trabalho com vistas a se dedicar 

aos estudos.  

Contudo, o sujeito S4 evidencia uma lacuna presente no programa, visto que, de 

acordo com ele, “[...] a bolsa que apesar de ser pouca, nos ajuda, e às vezes sofre riscos de se 

esgotar”. Sendo assim, através de dados coletados por meio da observação direita, trouxemos 

um episódio que ocorreu com o grupo e que se faz propício para essa discussão. Segundo 

alguns sujeitos, certa vez eles foram a um evento científico em outra cidade que abordava a 

temática Formação de Professores. Esse evento ocorreu na primeira semana do mês e muitos 

foram contando com o recebimento da bolsa que, geralmente, está programado para o quinto 

dia útil do mês. Entretanto, o repasse da bolsa sofreu atrasos e, devido à falta de suporte 

financeiro, muitos desses alunos precisaram voltar para casa antes do término do evento.  

Essa questão é grave e merece a devida atenção por parte dos dirigentes do programa. 

A bolsa deve ser uma prioridade da União, afinal, como já mencionado, muitos desses alunos 

desistem de seus trabalhos assalariados para se dedicar aos estudos e depositam, no suporte 

financeiro oferecido pelo programa, a única fonte de sustento e manutenção social.    

Outro fator que nos chamou a atenção refere-se à tensão estabelecida entre alunos 

bolsistas e professores supervisores. Ao analisar os questionários dos alunos bolsistas, 

deparamo-nos com discursos que evidenciavam limites na relação estabelecida entre eles e os 

professores supervisores. Observemos: 

 

S8: Eu tive contato com duas supervisoras, a primeira não teve problema algum durante sua 

participação no Pibid. A segunda, nas primeiras reuniões, apresentou certo receio quanto à aplicação de 

oficinas envolvendo jogos, pareceu não confiar na capacidade de nós bolsistas, pelo fato de não 

conhecer nosso trabalho. A supervisora pensou que apenas aplicávamos jogos sem nenhuma 

fundamentação. 

 

S2: O que notei no início do trabalho no Pibid foi em um primeiro momento um receio do professor 

supervisor, como se estivéssemos ali para avaliar seu desempenho ou sua maneira de dar aula. Em 

outros momentos, notei um imposição, como se trabalhássemos para ele e da maneira dele, outro 

momento ainda se deu na desconfiança do nosso trabalho, como por exemplo insinuar que ao trabalhar 

jogos, estaríamos fazendo jogo pelo jogo, sem embasamento teórico e objetivo fixo, sendo que sempre 

que era aplicado um jogo, tinha um trabalho sério envolvendo o conteúdo e explorando o jogo, 

interligando o conteúdo e o lúdico. Porém, ao perceber que não seguiríamos suas ordens à risca, e que 

nosso trabalho era sério e teórico, adaptou-se as nossas atividades e passou a nos receber muito bem. 

 

Os sujeitos S8 e S2 relatam alguns dos problemas encontrados na convivência com os 

professores supervisores e mencionaram que tais professores, em alguns casos, não apoiavam 

suas metodologias e se sentiam julgados pelos alunos bolsistas. Compreendemos que a 
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relação entre os bolsistas (estudantes, supervisores, coordenadores de área) deve ser de 

parceria e união, não existe a condição de réu ou juiz nesse processo. Fomos buscar, nas 

dimensões da realidade investigada, os possíveis motivos que geraram essas tensões e 

descobrimos que os professores supervisores não participam das reuniões semanais realizadas 

pelo Coordenador de Área, juntamente com os alunos bolsistas, no Laboratório de 

Matemática do Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí. Nessas reuniões ocorrem estudos 

teóricos, discussões e planejamentos das atividades que serão direcionadas aos alunos da 

escola pública. Devido ao fato de eles estarem à margem da discussão feita nesses momentos 

de planejamento, possivelmente, quando do desenvolvimento das atividades na escola 

pública, podem ocorrer situações de desconfiança ou desacordo. 

Segundo a Portaria Capes n. 096/2013, artigo 6º, inciso IX, os subprojetos do Pibid 

devem ter como característica a “[...] elaboração de ações no espaço escolar a partir do 

diálogo e da articulação dos membros do programa, e destes com a comunidade”. Nesse 

sentindo, o artigo 42 da mesma portaria, inciso I, institui que são deveres do supervisor “[...] 

elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência”. 

Assim sendo, entendemos ser de extrema importância sua participação nas reuniões semanais, 

ação que certamente minimizaria as tensões causadas entre os alunos bolsistas e eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recentemente, o Pibid foi palco de intensas discussões e alvoroço no meio 

educacional. Houve, no primeiro semestre do ano de 2016, uma tentativa de reestruturação do 

programa, assim como de outras políticas públicas educacionais. Um dos intuitos dessa 

reestruturação converge para a necessidade de minimizar gastos, devido à atual conjuntura 

econômica do país e aos constantes cortes no orçamento referentes às pastas Educação, Saúde, 

Habitação, Segurança, dentre outras. 

Nesse cenário, em meio a conflitos políticos e econômicos, não é novidade que as 

políticas públicas educacionais sofram os reflexos da crise, afinal, a educação, no Brasil, se 

reestrutura de acordo com as demandas do mercado. Estudos feitos por Chauí (2003) nos 

mostram que a Universidade, a partir de 1990, passou por um processo de transição de 

instituição pública ligada ao Estado republicano para o de organização social pautada na 

lógica mercantil. Sendo assim, tornou-se uma Universidade operacional, meritocrática, de 

produtivismo e resultados, deixando de lado sua função social e cultural de construção do 

conhecimento, apropriação intelectual e reflexão. 

Portanto, ao reestruturar o Pibid para que atendesse às demandas de mercado, foi 

apresentada uma nova proposta para o direcionamento do programa, que, apresentada pelo 

MEC/Capes, configurava-se em uma nova portaria (Portaria n. 046/2016 – MEC/CAPES), 

que substituiria a Portaria Capes n. 096, instituída em 2013. Todavia, as atribuições dessa 

nova portaria implicavam em largos retrocessos para a formação inicial docente, prejudicando 

o avanço já conquistado pelo programa até então e rompendo com o princípio de continuidade 

do Pibid enquanto política de estado. 

Com isso, muitos movimentos de entidades e instituições educacionais, apoiados e 

direcionados pelo Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (ForPibid), se uniram no intuito de 

conscientizar a comunidade acadêmica de que a reestruturação pela qual o Pibid estava 

prestes a passar, e que pretendia ser instaurada no segundo semestre do ano de 2016, não era 

bem vista pelos sujeitos ligados a ele.  

Diante desse fato, a Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBNBIO) fez uma 

moção de repúdio à Portaria n. 046/2016, a qual sinalizava os retrocessos da nova proposta, a 

saber: 

 

 Descumpre o Edital 2014, com vigência até 2018; 



116 

 

 Desfaz os pactos já estabelecidos, e em andamento, entre as instituições 

formadoras (IES, Escolas, Secretarias de Educação) e o próprio Programa; 

 Limita-se a um trabalho de reforço escolar, privilegiando somente um grupo de 

disciplinas; 

 Limita a participação a significativa parcela dos estudantes de licenciatura, 

formando um seleto grupo de privilegiados; 

 Limita o trabalho de gestão com eficiência, na medida em que tanto os 

coordenadores institucionais assumem mais tarefas, quantos os supervisores 

acompanharão licenciandos em, no mínimo, três escolas além daquela à qual se 

vinculam como docentes efetivos; 

 Desloca e responsabiliza para as secretarias de educação a escolha dos 

supervisores, negligenciando os saberes e práticas acumuladas pelos sujeitos 

envolvidos no Programa; 

 Restringe a possibilidade de atuação de licenciandos de cursos específicos, a 

exemplo das Ciências Biológicas, nos 4º e 5º ano do Ensino Fundamental; 

 Limita as atividades a escolas determinas pela CAPES, diminuindo e cerceando 

a atuação do Programa na execução de sua proposta; (Regional 5/SBNBIO, 

2016). 

 

Diante do exposto, é possível perceber o quão grave seriam as consequências da 

reformulação do Pibid, caso prevalecesse a Portaria Capes n. 046/2016. Nessa mesma 

perspectiva de repúdio, o ForPibid promoveu, no primeiro semestre do ano de 2016, um 

intenso debate de interesses políticos e educacionais que buscava desvelar os prejuízos da 

famigerada portaria instauraria no âmbito do Pibid e, consequentemente, da formação inicial 

docente. Por fim, após um período de lutas de classe, a portaria n. 046, de 15 de abril de 2016, 

foi revogada.  

Queremos frisar a relevância do movimento feito pelo ForPibid, bem como pela 

Regional 5/SBENBio e outros da mesma natureza, afinal, não podemos deixar que esse 

programa seja desestruturado, visto que as ações desenvolvidas pelo Pibid estão produzindo 

resultados significativos para a formação de professores e para a melhoria da qualidade da 

escola pública. Compreendemos que alguns desses resultados puderam ser percebidos por 

meio deste estudo, cujo tema central evidencia a formação inicial de professores de 

Matemática e que teve como objetivo analisar e compreender as influências do ambiente 

oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na 

construção de saberes docentes. A intenção inicial seria realizar um percurso metodológico 

que se aproximasse do método materialista-histórico-dialético no desenvolvimento deste 

estudo. Reconhecemos, entretanto, as limitações das análises que explicitam que o 

pesquisador está passando por um processo de formação e de transição de paradigmas 

metodológicos, o que impossibilitou seguir fielmente o método, ainda que a pesquisa 

apresente alguns de seus elementos.  
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Por se tratar do estudo de um grupo específico de determinada instituição de Ensino 

Superior, o tipo de pesquisa escolhido foi o estudo de caso. Dessa forma, os sujeitos 

participantes foram os bolsistas do subprojeto Pibid-Matemática do Instituto Federal Goiano, 

Campus Urutaí. 

Como técnica de análise dos dados, utilizamos a triangulação de dados referente aos 

questionários respondidos pelos estudantes bolsistas, a Portaria Capes n. 096, de 18 de julho 

de 2013 (documento oficial que normatiza o Pibid) e informações coletadas por meio da 

observação direta do pesquisador no ambiente natural de imersão do subprojeto Pibid-

Matemática na instituição supracitada. 

Nosso intuito, com este estudo, foi responder aos seguintes questionamentos: o Pibid 

contribui para a formação inicial de professores de Matemática? Se sim, que tipos de saberes 

são construídos no ambiente oportunizado pelo programa e quais são seus limites 

institucionais e formativos? 

Por meio das análises dos dados, foi possível perceber o quão significativo é o espaço 

oportunizado pelo Pibid para a formação de professores de Matemática. Em relação às 

contribuições para essa formação, destacamos os seguintes elementos: 

 

 Aproximação das licenciaturas no contexto das escolas de ensino básico público: o BID 

tem a oportunidade de conhecer a realidade escolar de ensino básico público desde o início 

da sua formação inicial docente. Isso faz que com esse sujeito construa sua identidade 

profissional em contatos e trocas de experiências com os alunos e professores da escola. 

 Possibilidade de experimentar metodologias de ensino: o BID tem a oportunidade de testar, 

experimentar e modificar metodologias de ensino de caráter tradicional ou inovador. Sendo 

assim, o Pibid se transforma em um laboratório de metodologias de ensino-aprendizagem, 

pois, através do ambiente gerido pelo programa, o licenciado pode vivenciar experiências 

de novas de metodologias de ensino e, ao mesmo tempo, observar seus impactos na 

aprendizagem dos alunos. O maior benefício do programa é criar um ambiente formativo 

no qual os BID não precisam ter receio de errar, pois reconhecem que estão na condição de 

aprendizes e contam com o suporte dos professores supervisores e coordenadores de área 

no desenvolvimento de suas atividades. 

 Estimula o planejamento de ações: os BID são instigados o tempo todo a planejar e a 

fundamentar teoricamente suas ações. Com isso, constroem um rico conhecimento 

acadêmico e científico sobre o campo da educação, extremamente importante no momento 

de propor intervenções pedagógicas e na busca de soluções e estratégias de ensino-
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aprendizagem. Além disso, o planejamento das ações minimiza os riscos de situações 

embaraçosas no desenvolvimento das atividades propostas. 

 Articulação entre teoria e prática: por meio de leituras, debates, estudos, pesquisas, 

planejamentos, produção de materiais educacionais, regência de aulas, realização de 

oficinas, etc., o licenciando tem a oportunidade de estabelecer relações entre teoria e 

prática, contribuindo para o seu processo de formação inicial docente.  

 Melhoria no desempenho pessoal: a imersão do indivíduo no programa faz com que ele 

desenvolva habilidades de escrita, argumentação e oratória, contribuindo para o seu 

desenvolvimento pessoal e, consequentemente, refletindo em seu desenvolvimento social. 

O licenciando que participa do Pibid aprende a expor suas ideias e a respeitar a opinião do 

outro, aprende a trabalhar em equipe e desenvolve uma boa convivência em grupo.   

 Melhoria no desempenho acadêmico e de conteúdos matemáticos: por intermédio das 

ações propostas pelo grupo do subprojeto Pibid-Matemática, o licenciando se torna capaz 

de fazer articulações entre a prática docente e os conteúdos específicos do campo da 

matemática. Tais conteúdos emergem do desenvolvimento de atividades educacionais 

como oficinas pedagógicas, jogos, softwares matemáticos, monitorias, reforço, palestras, 

preparatórios para o ENEM e vestibulares. Sendo assim, o licenciando que tem o Pibid-

Matemática como ambiente de formação constrói um conhecimento do campo específico 

da Matemática e isso contribui para o exercício da docência e para a apropriação de uma 

cultura da classe de professores dessa disciplina.  

 Estímulo à formação continuada: a realização de pesquisas favorece o desenvolvimento da 

natureza crítica e metodológica pelos BID e, somado com as participações em eventos 

científicos, o Pibid se configura como um programa que estimula e subsidia a formação 

continuada dos licenciandos. Muitos programas de pós-graduação, em seus exames de 

admissão, o reconhecem como um programa relevante para a formação docente e, por 

conta disso, oferecem oportunidade para esses indivíduos que queiram ingressar na 

formação continuada.  

 

Em relação aos limites institucionais e formativos estabelecidos no ambiente 

constituído pelo Pibid, destacamos:  
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 O atraso no pagamento das bolsas financiadas pelo programa e a dificuldade de liberação 

de verba para o desenvolvimento das atividades propostas pelo grupo, o que prejudica a 

mobilização dos sujeitos na participação de projetos e eventos científicos.  

 A falta de infraestrutura das escolas de ensino básico público para a constituição de um 

espaço físico dedicado ao desenvolvimento de algumas atividades e de reuniões do grupo 

Pibid-Matemática. 

 Incompreensão, por parte dos servidores da escola de ensino básico público, sobre a função 

dos BID, acarretando conflitos de interesse, pois, muitas vezes, a escola encara esse 

estudante como suplente ou estagiário do professor regente.  

 Falta de comprometimento por parte de alguns alunos bolsistas e professores supervisores, 

configurando-se em empecilho para o desenvolvimento das atividades propostas.  

 Ausência de disponibilidade do professor supervisor em participar das reuniões e 

atividades formativas propostas pelo grupo Pibid-Matemática na IES, o que prejudica a 

tomada de decisões coletivas pelo grupo.  

 

Desse modo, concluímos que, embora o Pibid demonstre algumas fragilidades, 

contribui significativamente para a construção e o desenvolvimento de saberes para o 

exercício docente. Esses saberes são articulados e foram agrupados como categorias de 

análise deste estudo, tais como: saberes do campo experiencial, saberes do campo 

pedagógico-didático, saberes do campo científico-específico e saberes do campo político. 

Compreendemos que as categorias de análise referentes aos saberes do campo 

experiencial, pedagógico-didático e científico-específico foram contempladas pelo Pibid, 

afinal, através das ações desenvolvidas no programa, os sujeitos vivenciaram situações 

formativas no cotidiano da escola de ensino básico público e essa atmosfera de 

experimentação contribuiu para a aquisição de saberes docentes, sobretudo no que tange à 

utilização de recursos metodológicos de ensino-aprendizagem da Matemática.  

A categoria de análise referente aos saberes do campo político não foi totalmente 

contemplada, visto que notamos uma ausência de criticidade no discurso dos sujeitos 

investigados. Em contrapartida, devemos ter claro que, em tempos globalização e capitalismo 

exacerbado, um conjunto de ideologias hegemônicas neoliberais instalou-se na sociedade e, 

nesse sentido, é importante compreender que essa ausência de formação política configura-se 

em uma fragilidade presente na maioria dos cursos de formação inicial docente. Portanto, 
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cabe a esses cursos fazerem um movimento contra-hegemônico, que busque articular a ação 

pedagógica com o compromisso político, descartando a ação educativa de caráter neutra.  

Por fim, afirmamos que a inserção dos licenciandos nas escolas de ensino básico 

público contribui tanto para a formação inicial dos alunos bolsistas quanto para a formação 

continuada dos professores supervisores. Essa formação ocorre por meio da troca de 

conhecimentos, sugestões, concepções e experiências de ambos, por meio do trabalho em 

equipe e do auxílio mútuo; através das práticas pedagógicas e da experimentação de 

metodologias inovadoras propostas pelo grupo.  

Ademais, a relação estabelecida entre o Ensino Superior e a Educação Básica favorece 

a interação entre a equipe da escola de ensino básico da rede pública com a equipe da 

universidade, promovendo uma aproximação e uma articulação entre esses dois lócus de 

formação educacional, contribuindo para a abolição de velhas dicotomias e para o êxito das 

atividades desenvolvidas no Pibid.  

Portanto, fazemos um apelo aos dirigentes do programa: não corrompam esse espaço 

de formação docente tendo como respaldo as crises econômicas e políticas vivenciadas nos 

últimos anos. O Pibid já possui uma identidade formativa, não procurem reformulá-lo em 

meio ao retrocesso, transformem-no rumo ao progresso e à emancipação do homem.  

 

[...] não apenas imagino, mas sei quão difícil é a aplicação de uma política do 

desenvolvimento humano que, assim, privilegie fundamentalmente o homem e a 

mulher e não apenas o lucro. Mas sei também que, se pretendemos realmente 

superar a crise em que nos achamos, o caminho ético se impõe. Não creio em nada 

sem ele ou fora dele. Se, de um lado, não pode haver desenvolvimento sem lucro, 

este não pode ser, por outro, o objetivo do desenvolvimento, de que o fim último 

seria o gozo imoral do investidor. (FREIRE, 1996, p. 131). 
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Você está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa, que faz parte de um projeto de mestrado. Após ser 

esclarecido (a) sobre o estudo e os procedimentos nele envolvidos e, no caso de aceitar fazer parte da pesquisa, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

Título da Pesquisa: Entre a singularidade e complexidade da construção de saberes docentes na formação inicial de 

professores de Matemática no contexto do PIBID 

Pesquisador Responsável: IurySparctton Melchior de Abreu 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (64) 99223-3450 

 

Essa pesquisa faz parte de um projeto de mestrado que se iniciou em março de 2014 e tem previsão de 
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novembro de 2015, período das aulas presenciais do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. O objetivo desta 

pesquisa é compreender as influências do ambiente oportunizado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – Pibid na construção dos saberes para a formação inicial docente.Os resultados desta pesquisa contribuirão 

para a produção e socialização de conhecimento acerca das políticas públicas direcionadas a educação, mais 

especificamente aquelas voltadas á formação de professores de matemática e instigar a reflexão acerca da formação 

inicial e continuada. Por meio deste documento ficam garantidas a sua privacidade e a não divulgação de sua 

identidade pessoal. Para a devida realização do questionário, você terá total privacidade, podendo, se achar necessário, 

levar o questionário para um outro ambiente e respondê-lo quando julgar pertinente. Você só responderá as perguntas 

que quiser. Esta pesquisa não trará a você nenhuma forma de risco, prejuízo, despesa ou lesão, seja física ou 

psicológica. Entretanto, se o processo de aplicação do questionário lhe trouxer algum desconforto você poderá se 

retirar do mesmo sem prejuízo algum.  

 

Nome e Assinatura do pesquisador:   

IurySparctton Melchior de Abreu - _______________________________________________________ 

 

Consentimento da participação da pessoa como sujeito  

 

Eu,______________________________________________RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de matrícula 

________________________, abaixo assinado, concordo em participar da Pesquisa “Impactos do PIBID na Formação 

Inicial e Continuada dos professores de Matemática vinculados ao Instituto Federal Goiano, campus Urutaí.”, como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador IurySparctton Melchior de Abreu sobre este estudo, 

os procedimentos nele envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

Local e data ________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito em participar.  

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

 

Nome: _______________________________Assinatura: ____________________________ 

Nome: _______________________________Assinatura: ____________________________ 

 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/PRPI-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus 

Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: 

cep.prppg.ufg@gmail.com 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PIBID BOLSISTAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Pesquisador: IurySparctton Melchior de Abreu 

Orientadora: Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

E-mail para contato: sparctton@hotmail.com 

 

 

Olá, meu nome é Iury Sparctton, sou mestrando do 

Programa de Educação em Ciências e Matemática da UFG e estou fazendo uma pesquisa 

sobre os impactos do PIBID na formação inicial de professores de matemática. Gostaria da 

sua contribuição para informar alguns aspectos importantes da minha pesquisa. As 

informações recolhidas por meio deste questionário serão utilizadas para a escrita de uma 

dissertação e os respondentes não serão identificados. Você tem total liberdade para aceitar ou 

não participar desta pesquisa, o intuito é que sua participação ocorra de forma voluntária. 

As questões serão apenas um ponto de partida, sinta-se a vontade para falar o que 

pensa e da forma como pensa. Obrigado pela sua contribuição. 

 

Questionário PIBID – Bolsistas 

 

1. Quais foram os motivos que o levaram a ingressar no PIBID?  

2. O PIBID proporciona a você um contato direto com a escola pública e com seus 

servidores? De que maneira? 

3.O PIBID proporciona a você um contato com a sala de aula e alunos? De que forma 

isso acontece? Você considera esse contato importante? Por quê? 

4.Enumere as atividades que vocês já desenvolveram no PIBID e a importância delas.  

5.Vocês (bolsistas, supervisores, coordenador de área) costumam buscar referenciais 

teóricos para desenvolverem suas atividades no PIBID? Se sim, esses referenciais teóricos 

trouxeram algum benefício para a aprendizagem de vocês? Quais? 

6.Que relações você identifica ao comparar o PIBID com o Estágio Supervisionado? 

7. Vocês foram bem recebidos pela equipe gestora da escola parceira? Notaram 

alguma tensão ou algum receio por parte deles? Comente a respeito. 

8. Elenque pontos positivos e/ou negativos na relação estabelecida entre BID e 

Professor supervisor.   
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9. Como se dá a atuação da coordenadora de área do subprojeto? Quais foram os 

impactos das ações propostas por ela para sua formação como futuro professor? 

10.Como era a sua percepção da escola pública antes de se ingressar no PIBID? E 

agora, como você percebe a escola pública? Levando em consideração que você não tivesse 

participado do PIBID, considera que essa percepção seria a mesma?  

11.Com o desenrolar de suas atividades no PIBID, você identificou a existência de 

recursos que podem auxiliar o professor de matemática em suas aulas? Que recursos são 

esses? O professor supervisor conhecia esses recursos? Eles utilizam estes recursos em sala de 

aula? 

12. Você acredita que a sua participação no programa contribui para a formação 

continuada do professor supervisor? Por quê?  

13. Em sua opinião, o PIBID incentiva o bolsista a atuar no ensino básico após sua 

formação acadêmica? Por quê? 

 

14. Com o desenrolar das atividades desenvolvidas no PIBID, quais foram os 

benefícios e contribuições que o programa trouxe para seu desenvolvimento pessoal, 

acadêmico e social? 

15.Neste momento peço para que você reflita sobre seus colegas de grupo, sobre os 

professores supervisores, sobre o coordenador, sobre a escola parceira, sobre os alunos da 

escola, enfim, sobre o programa como um todo, e responda: Quais são os limites, dificuldades 

ou lacunas enfrentadas no PIBID?  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO – ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CAMPUS URUTAÍ 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Pesquisador: IurySparctton Melchior de Abreu 

Orientadora: Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

E-mail para contato: sparctton@hotmail.com 

 

 

Olá, meu nome é IurySparctton, sou mestrando do Programa de Educação em Ciências 

e Matemática da UFG e estou fazendo uma pesquisa sobre os impactos do PIBID na formação 

inicial de professores de matemática. Gostaria da sua contribuição para informar alguns 

aspectos importantes da minha pesquisa. As informações recolhidas por meio deste 

questionário serão utilizadas para a escrita de uma dissertação e os respondentes não serão 

identificados. Você tem total liberdade para aceitar ou não participar desta pesquisa, o intuito 

é que sua participação ocorra de forma voluntária. 

 

Questionário – Alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal Goiano, campus Ururtaí 

 

Idade: _________ anos                            Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

 

1. Reside em qual cidade? 

( ) Urutaí 

( )Pires do Rio 

( )Ipameri 

( )Outra. Qual? ______________________________________ 

 

2. Você é proveniente de: 

( ) Escola pública 

( )Escola particular 

( )Maior parte de escola pública 

( )Maior parte de escola particular 
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3. Qual é a escolaridade de seus pais? 

  Mãe             Pai 

( )Nenhuma escolaridade                       ( )Nenhuma escolaridade 

( )Ensino fundamental – primeira fase      ( )Ensino fundamental – primeira fase 

( )Ensino fundamental – segunda fase     ( )Ensino fundamental – segunda fase 

( )Ensino médio                                         ( )Ensino médio 

( )Ensino superior                                      ( )Ensino superior 

 

4. Você possui alguma profissão? ( )Sim ( ) Não 

 

5. Qual foi a principal razão que o levou a optar pela licenciatura em matemática? 

( ) Porque quero ser professor de matemática 

( )Porque gosto de matemática, mas não pretendo ser professor 

( )Outra. Qual? 

6. Você pretende fazer outro curso de graduação? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual? __________________ 
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ANEXO A – PORTARIA N. 096, DE 18 DE JULHO DE 2013 
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