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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre a formação 

continuada de professores de Língua Inglesa por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Esse programa é coordenado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e é uma 

das iniciativas criadas pelo Ministério da Educação para integrar a política nacional 

de formação de professores em nível superior. Diante disso, o trabalho buscará 

responder à seguinte pergunta: Em que medida o PIBID favorece ou não a formação 

continuada de professores de Língua Inglesa de uma cidade do interior do Estado de 

Goiás? Vale ressaltar que um dos objetivos do programa é possibilitar uma relação 

entre a teoria e a prática desde a formação inicial até a formação continuada dos 

professores. Para alcançar os objetivos propostos, o presente trabalho apresenta 

como geral: Compreender o papel do PIBID na formação continuada dos 

professores de LI. Este trabalho é um estudo de caso com abordagem qualitativa, 

tendo como instrumento de pesquisa questionários que buscaram caracterizar o 

perfil de quatro professoras, duas ligadas à educação básica (professoras 

supervisoras) e duas, ao ensino superior (professoras coordenadoras), bem como a 

participação delas no programa a fim de identificar a importância do PIBID para a 

formação continuada. O trabalho foi fundamentado com base nas considerações de 

Freire (1987), Kuenzer (1982), Lima (2001), Veiga (1998), Libâneo (2007), Dias 

(2009), Fávero (1992), Severino (2007), dentre outros. Desse modo, é relevante 

compreender a importância do PIBID, já que ele possibilita uma relação entre teoria 

e prática desde a formação inicial dos acadêmicos. Tal relação é importante para 

auxiliar um conhecimento técnico e prático, além de proporcionar uma formação 

continuada para os professores envolvidos no processo.  

 

Palavras-chave: PIBID. Formação Continuada. Protagonismo, Teoria e Prática. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to conduct a study on the continuing education of English - 

speaking teachers through the Institutional Program of Teaching Initiation - PIBID. 

This program is coordinated by CAPES - Coordination for the Improvement of Higher 

Education Personnel - and is one of the initiatives created by the Ministry of 

Education to integrate the national policy of teacher training at the higher level. 

Therefore, the research will seek to answer the following question: To what extent 

does the PIBID favor or not the continuing education of English Language teachers in 

a city in the interior of the state of Goiás? As one of the objectives of the program is 

to enable a relationship between theory and practice from initial training to continuing 

teacher training. In order to reach the proposed objectives, the present work has as 

general: To understand the role of PIBID in the continuous formation of ESL 

teachers. This work is a case study with a qualitative approach, having as a research 

instrument questionnaires that sought to characterize the profile of four teachers, two 

linked to basic education (supervisors) and two to higher education (coordinating 

teachers), as well as their participation in the program in order to identify the 

importance of PIBID for continuing education. The work was based on the 

considerations of Freire (1987), Kuenzer (1982), Lima (2001), Veiga (1998), Libâneo 

(2007), Dias (2009), Fávero (1992) and Severino (2007). others. In this way, it is 

relevant to understand the importance of the PIBID program, since it allows a 

relationship between theory and practice from the initial formation of the academics. 

Such a relationship is important to support a technical and practical knowledge, as 

well as to provide continuous training for teachers involved in the process. 

 

Keywords: PIBID. Continuing Education. Protagonism. Theory and practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho, intitulado “O Protagonismo do Professor de Língua Inglesa por 

Meio da Experiência com o PIBID”, apresenta como objeto de estudo a formação 

continuada de professores de Língua Inglesa (LI) por meio do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID.  Para tanto, no decorrer do trabalho, 

pretende-se responder à seguinte questão: Em que medida o PIBID favorece ou não 

a formação continuada de professores de Língua Inglesa de uma cidade do interior 

do Estado de Goiás? 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) trata-se de 

uma política pública que busca valorizar a formação inicial e continuada de 

professores, relacionando o ensino superior com a educação básica, a fim de uma 

formação e educação de qualidade, pautada em princípios de igualdade, criticidade, 

autonomia e reflexão.  

O desejo de pesquisar essa temática se deu pelo fato de já ter conhecimento 

e ter participado do programa durante a graduação. Assim, acredita-se na 

pertinência em compreender a visão de outros educadores e como o presente 

programa pode influenciar e contribuir na formação dos professores. 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender o papel do PIBID na 

formação continuada dos professores de LI, e, como objetivos específicos, verificar o 

histórico da formação de professores no contexto brasileiro; observar o papel do 

professor protagonista em seu processo de formação continuada; refletir sobre os 

desafios e as possibilidades do PIBID, entre outros. Entende-se que é importante 

pesquisar esse tema, uma vez que a formação inicial e continuada do professor 

auxilia na sua prática pedagógica, de modo a permitir que ele seja capaz de transpor 

suas ações e pensamentos, pautados em práticas que compactuem com novos 

conhecimentos. O PIBID possibilita uma relação entre teoria e prática desde a 

formação inicial dos acadêmicos.  

Trata-se, portanto, de uma abordagem qualitativa, fundamentada, 

predominantemente, nas considerações de Freire (1987), Kuenzer (1982), Lima 
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(2001), Veiga (1998), Libâneo (2007), Dias (2009), Fávero (1992), Severino (2007), 

dentre outros que contribuíram para reflexão da formação continuada articulada ao 

processo de refletir a teoria e prática.  

Para este trabalho, foi realizado um estudo de caso com quatro professoras, 

sendo duas da educação básica (professoras supervisoras) e duas do ensino 

superior (professoras coordenadoras), com o intuito de caracterizar o perfil das 

participantes dentro da visão de cada uma. Como instrumento de pesquisa, foram 

utilizados questionários sobre a participação das professoras no programa a fim de 

identificar a importância do PIBID para a formação continuada. Além disso, também 

foram feitas entrevistas que as levaram a identificar em suas memórias o que 

registraram como melhorias no decorrer da participação no programa. 

No Capítulo 1, intitulado “Formação de professores”, foram discutidos a 

formação de professores no Brasil e os documentos que regem a educação. No 

mesmo capítulo, também foi abordada a importância da formação continuada no 

processo de ensino-aprendizagem e a importância de as universidades relacionarem 

a teoria e a prática desde o início da formação dos acadêmicos.  

O Capítulo 2, “PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica”, discutiu o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, uma ação do Ministério da Educação coordenado pela CAPES. Este 

programa integra a política nacional de formação de professores em nível superior, 

desse modo contribuindo para a valorização da docência em prol de uma educação 

de qualidade. Nesse capítulo, foi realizada uma caracterização do PIBID enquanto 

um programa coordenado pela CAPES, abordando um pouco da história da sua 

institucionalização, como também seus possíveis avanços e desafios, buscando 

analisar, além de seus objetivos definidos e sua sistematização, os motivos pelos 

quais foi criado e o público a que se destina.  

O Capítulo 3, “Relação teoria e prática: Análise de dados”, apresentou um 

estudo de caso no qual foi feita uma pesquisa com questionários destinados aos 

professores que participaram do programa: professoras coordenadoras e 

supervisoras. O estudo contou com essas duas vertentes para que fosse possível 

compreender a visão de cada uma dentro do programa, para, assim, identificar e 

relatar a importância do PIBID para a formação continuada. 

Diante disso, este trabalho foi construído a partir do subprojeto PIBID, do qual 

participei como professora em formação. O subprojeto PIBID foi parte integrante do 
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projeto institucional da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Para este trabalho, 

foi realizada uma pesquisa com duas supervisoras que são professoras de Inglês da 

escola-parceira e que atuaram no subprojeto durante o seu tempo de execução, e 

também com duas coordenadoras que são docentes da UEG.  

Por fim, este trabalho apresentou uma sequência didática já aplicada durante 

as aulas do PIBID em 2012. Nessa sequência didática foi trabalhado o gênero 

Cartão Postal de uma forma reflexiva para que os alunos pudessem conhecer esse 

meio de comunicação utilizado há anos, e que hoje já não se encontra facilmente. A 

partir dessa sequência, para o produto educacional são apresentadas as 

considerações das participantes da pesquisa a respeito da ressignificação do 

conteúdo trabalhado. 
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CAPÍTULO I - FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Nos últimos 20 anos, a formação de professores tem sido muito discutida no 

Brasil. Para que a aprendizagem escolar seja uma prática verdadeiramente 

significativa e que colabore na formação crítica e reflexiva dos educandos, torna-se 

importante a intervenção de professores com um preparo amplo e humano e com 

domínio dos conhecimentos. Para Dewey, é um “processo de reconstrução e 

reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o 

sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências 

futuras”. (DEWEY, 1959, p.8). 

Desse modo, torna-se importante discutir sobre essa temática, uma vez que a 

formação inicial e continuada do professor auxilia na sua prática pedagógica, na qual 

o mesmo consegue transpor suas ações e pensamentos, pautados em práticas que 

compactuem com novos conhecimentos.  

 

1.1. Histórico – Formação de Professores 

 

A formação de professores é um processo amplo que requer passos lentos, 

pois tem início na graduação e continua durante toda a vida docente, sendo assim, é 

um processo que nunca tem fim. Desse modo, torna-se importante compreender o 

histórico da formação de professores ao longo dos séculos. 

No século XVII, houve um marco importante para a formação de professores, 

preconizado por Comenius, com o primeiro estabelecimento de ensino destinado à 

formação de professores, com o nome de Seminários dos Mestres e que São João 

Batista de La Salle teria instituído em 1684. Somente após a Revolução Francesa, 

no século XIX, teve a exposição do problema da instrução popular.  

A partir daí inicia o processo de criação das Escolas Normais, com a função 

de preparar os professores. E assim, a educação continuada foi ganhando modelos 

diversificados, cursos diferentes e diversas modalidades. Sua verdadeira função é 

abrir novos caminhos e horizontes para o processo educativo, para que, dessa 

forma, o professor seja capaz de aperfeiçoar e refletir sobre a sua prática educativa. 

Antes de tratar sobre a formação continuada de professores, é importante observar, 
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nem que seja de forma breve, a história da formação de professores para a 

educação básica.  

A formação de professores emerge logo após o período de independência do 

País, ou seja, em 1822, quando se inicia o processo da organização da instrução 

popular, uma vez que há a necessidade de envolver todas as classes, 

principalmente as menos favorecidas. De acordo com Saviani (2009), teve seis 

períodos na história da formação de professores no Brasil:  

1. De 1827 a 1890 – período que se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas 

de Primeiras Letras; assim, os professores eram obrigados a se instruir no 

método do ensino mútuo, conhecido como ensaios intermitentes de formação 

de professores. 

2. De 1890 a 1932 – período de expansão do padrão das Escolas Normais, e, 

assim, com a reforma paulista, cria-se a escola-modelo. 

3. De 1932 a 1939 – ocorre a organização dos Institutos de Educação, com seus 

maiores marcos em 1932, pelo Anísio Teixeira, no Distrito Federal, e em 

1933, pelo Fernando de Azevedo, em São Paulo. 

4. De 1939 a 1971 – são organizados e implantados cursos de Pedagogia e de 

Licenciatura consolidados do modelo das Escolas Normais. 

5. De 1971 a 1996 – as Escolas Normais são substituídas pelas Habilitações 

Específicas de Magistério. 

6. De 1996 a 2006 – construído um novo perfil para o curso de Pedagogia, 

criados Institutos Superiores de Educação e Escolas Normais Superiores. 

 

A partir do século XIX, houve a necessidade de universalizar a instrução, para 

que o ensino conseguisse atingir boa parte da população, gerando mão de obra 

qualificada. Assim, foi preciso fazer a organização dos sistemas nacionais de ensino, 

que apresentavam um grande número de escolas organizadas seguindo um mesmo 

padrão.  

Nesse período, não havia um grande número de educadores formados e 

capacitados para assumir a docência. Assim, o governo sanciona as escolas 

normais, um modelo de formação em grande escala para apenas atender o mercado 

de trabalho. As escolas normais estavam ligadas à concepção positivista, que, 

segundo Lacerda (2004), é uma das doutrinas filosóficas vinculadas ao iluminismo, 

que tem sua origem em Condorcet, sendo uma ciência baseada na matemática 
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social de Michael Lowy, porém o positivismo tornou-se uma escola filosófica com 

Augusto Comte. 

Dentre dessa concepção, os conhecimentos específicos e pedagógicos eram 

ensinados isoladamente e a racionalidade formal era privilegiada para uma prática 

mecanicista e empírica, devido à formação aligeirada que ocorreu nos centros de 

ensino.  

O método ministrado era o que seleciona e organiza os conteúdos 

descontextualizados, desvinculados da prática e dos problemas sociais, ou seja, 

conteúdos neutros e imparciais. Nesse caso, os professores eram formados por 

meio desse ensinamento, e tornavam-se os únicos detentores do saber, tendo seus 

alunos como subordinados. 

Entre os anos de 1930 e 1988, a demanda por escolarização passa a ser uma 

reivindicação da classe trabalhadora, que começa a ver a educação como condição 

de sobrevivência, já que a escola passa a ser condição de acesso ao mercado de 

trabalho (Pimenta, 1992). A partir dessas reivindicações da população por escolas, 

passa a ser nítido o impulsionamento da profissionalização dos professores 

formados pelas Escolas Normais (Brzezinski, 1996), ou seja, a obrigatoriedade pela 

formação continuada desses professores, que foi desenvolvida em massa e por este 

motivo não podia ser considerada de qualidade. 

Para tanto, a profissionalização dos professores foi instituída por meio de um 

decreto, com a criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras para ser um 

dos principais institutos a compor a Universidade Brasileira, com o objetivo de 

promover investigação e a formação de professores para o exercício do ensino 

secundário e normal. No início, a faculdade não teve muito sucesso, pois não foi 

considerada obrigatória e, como afirma a autora Brzezinski (1996), porque a 

preocupação do momento era a formação de professores para a admissão na 

carreira com a obrigatoriedade do grau de licenciado para o exercício da profissão. 

Então, em 1939, a faculdade foi instituída com uma seção que tratava da formação 

de professores, porém, pela sua desordem, como instalações precárias e 

professores não habilitados, se tornou, por meio de um decreto, apenas Faculdade 

de Filosofia.  

Uma profunda mudança no sistema educacional só pôde ser visualizada a 

partir da década de 1990, com reformas educacionais para todos os níveis e 

modalidades de educação e ensino, a fim de dar andamento ao processo de 
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reestruturação da formação do cidadão produtivo, conforme as organizações 

internacionais exigem. Em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 

publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que apresenta algumas 

recomendações à formação de professores. Rodrigues (2005) destaca essas 

recomendações:  

 

1. Revisão e implantação do currículo do curso de formação de 
professores para as quatro primeiras séries do 1º grau; 

2. Revalorização da prática de ensino; 
3. Reformulação dos cursos de Pedagogia visando à formação de 

professores alfabetizadores e o desenvolvimento de pesquisa e novos 
métodos e técnicas pedagógicas para o ensino fundamental; 

4. Reestruturação dos cursos de formação de professores (licenciaturas e 
curso de Pedagogia);  

5. Descentralização dos cursos de licenciatura, de modo que cada instituto 
ou faculdade ofereça formação pedagógica; 

6. Extinção dos atuais cursos de habilitação em magistério;  
7. Criação de poucas e boas escolas normais superiores para a formação 

e o aperfeiçoamento de professores dos cursos de licenciatura; 
8. Estruturação de planos de carreira, com mecanismos de progressão 

funcional vinculados tanto à qualificação quanto ao desempenho em 
sala de aula e incentivos salariais à permanência em regência de 
classe.  (RODRIGUES, 2005, p. 58) 

 

A partir daí, pode-se perceber uma possibilidade de formação pedagógica 

para qualquer graduado ou bacharel que queira atuar na educação. Desse modo, 

fica de acordo com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando afirma 

que a formação de professores para atuar na educação básica deve ser em nível 

superior. O artigo 62 da LDBEN 9.394/96 regulamenta o curso de licenciatura, de 

graduação plena em universidades ou institutos que oferecem ensino superior de 

educação, admitido como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

A partir da criação das licenciaturas, havia uma preocupação com o preparo 

dos docentes para a escola secundária, como já visto anteriormente.  Foi, então, 

constituída uma fórmula de “3 + 1” para exemplificar a composição do curso de 

licenciatura. Essa fórmula dizia que as disciplinas pedagógicas tinham duração de 

um ano, sendo assim, eram aplicadas após três anos, período em que eram 

oferecidas as disciplinas de conteúdo. 

Assim, havia “a ideia de que a academia era a produtora de conhecimentos 

sobre o ensino e o professor era um simples consumidor e aplicador dessas teorias” 

(VIEIRA-ABRAHÃO 2004, p. 132). Então, esse profissional precisava desse conjunto 
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de disciplinas, tanto científicas quanto pedagógicas, para tê-las como base para a 

sua ação. 

Ao passar dos anos, com as reformulações do sistema educacional, esse 

modelo recebeu muitas críticas, pois os currículos de formação de professores 

baseados nessa forma de ensino eram inadequados à realidade da prática dos 

professores. Assim, os conhecimentos teóricos não eram suficientes para lhes dar 

desenvoltura para aprimorá-los na prática, porque a prática do professor no contexto 

escolar não se restringe somente a aplicar conhecimentos teóricos. 

É claro que ainda há universidades que não superaram totalmente esse 

modelo de ensino, pois, em suas grades curriculares, há muitas disciplinas de 

conteúdo específico que preexistem às disciplinas de conteúdo pedagógico e, de 

certa forma, não se articulam, ou se articulam pouquíssimo.  

Há também um modelo alternativo para a formação de professores que vem 

ganhando cada vez mais espaço entre as universidades, que é o chamado modelo 

da racionalidade prática. Nesse, o professor torna-se autônomo, por refletir, tomar 

decisões e criar a sua ação pedagógica, uma vez que entende a sua prática como 

complexa, singular, instável e carregada de incertezas e conflitos. Esse modelo 

alternativo começou a ganhar espaço entre os estudiosos da formação de 

professores à medida que se percebeu que o “professor não podia mais ser visto 

como alguém que implementava ideias de outros e sim como um profissional com 

autonomia” (VIEIRA-ABRAHÃO, 2004, p. 171 – 172). Ou seja, era preciso ter uma 

formação mais contextualizada, que não tivesse domínio em técnicas. A partir daí, a 

educação de professores começou a ser relevante para os estudos. (VIEIRA-

ABRAHÃO, 2004).  

 Nessa nova concepção de formação, os professores não são mais treinados 

para atingir comportamentos desejados, mas, sim, como portadores de uma rica 

história de vida (VIEIRA-ABRAHÃO, 2004), que vai se construindo por meio de suas 

experiências, visto que as novas propostas curriculares visam romper com o modelo 

anterior. Por isso, torna-se importante que o contato dos alunos de curso de 

licenciatura com a prática docente seja desde o início da formação, o estágio, o 

programa PIBID ou outros tipos de programas que se relacionam à prática dentro do 

ambiente escolar. 

É importante frisar que esse modelo não propõe que haja o rompimento com 

o modelo que prioriza a teoria em detrimento da prática, a fim de supervalorizar a 
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prática e minimizar o papel da formação teórica. Da mesma forma que não basta ter 

o domínio dos conteúdos, também não basta ter o domínio do pedagógico para ser 

um bom professor, mas, sim, pensar que os conhecimentos teóricos ganham novos 

significados diante da realidade escolar. Por isso, esse modelo propõe a reflexão do 

professor, para que o mesmo possa julgar qual teoria é mais pertinente para cada 

momento. 

Referente a esses modelos, com base em Contreras (2002), compreende 

essa nova concepção da autonomia de professores não como valor humano, mas, 

sim, como um problema específico do trabalho educativo, que mostrará o essencial 

para o desenvolvimento das qualidades da prática educativa. Logo, trata, de três 

concepções: o especialista técnico, o profissional reflexivo e o intelectual crítico. 

 

1.1.1. O especialista técnico 
 

A pedagogia tecnicista surge no Brasil durante a década de 60, com base nos 

“baixos índices de satisfação da demanda escolar em relação ao total da produção e 

pelos altos índices de evasão e repetência” (KUNZER; MACHADO, 1982, p.29). 

Segundo a autora, a escola tecnicista surge como fruto de uma sociedade marcada 

pelo capitalismo, que busca apenas qualificar o aluno para o mercado de trabalho. A 

escola tecnicista tem como objetivo o controle rígido, a formação de mão de obra 

para o mercado de trabalho, o conhecimento mecânico, repetitivo, enfim, métodos 

de produção. Segundo Kuenzer (1982, p.31): 

 

Esta teoria surge tendo como preocupação central o controle do processo 
produtivo, necessidade gerada pelo desenvolvimento capitalista, que, 
introduzindo novas relações de produção a partir da compra e venda de força 
de trabalho, transfere o controle realizado internamente pelo produtor a uma 
instância superior a ele: a da gerência. 

 

De acordo com Schön (1983), o modelo da racionalidade técnica foi o 

dominante que existiu sobre como atuam os profissionais na prática. A ideia básica 

desse modelo é que a prática profissional consiste na solução instrumental de 

problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico. Quando se 

fala em solução instrumental, fala-se em suposição de aplicação de técnicas e 

procedimentos que conseguem efeitos ou resultados desejados. 
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Os professores que seguem este modelo de exercício técnico não levam em 

consideração as análises além da compreensão deles, ou seja, análises que 

causam conflitos entre os fins do ensino e as consequências da dinâmica da sala de 

aula. Desse modo, o professor tecnicista apenas se restringe a transmitir os 

conteúdos “conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo em termos de 

resultados da aprendizagem; o aluno recebe, aprende e fixa as informações” 

(LUCKESI, 2003, p. 62). 

Contreras (2002, p. 91) entende “a prática profissional como um caso 

particular de qualquer ocupação ou ação racional, portanto, o que diferencia as 

profissões é a forma com que a solução de problemas é abordada, isto é, os meios 

de que se dispõe para isso”. Por meio dessa perspectiva, Schön (1983) identificou 

no conhecimento profissional três componentes essenciais: 

 

o Ciência ou disciplina básica, a prática se apoia e se desenvolve. 
o Ciência aplicada ou de engenharia, deriva a maioria dos procedimentos 
cotidianos de diagnóstico e de solução de problemas. 
o Habilidade e atitude, se relacionam com a atuação concreta a serviço do 
cliente, utilizando para isso os dois componentes anteriores da ciência 
básica e aplicada. 

 

Contreras ressalta três características que afetam o desempenho do 

profissional:  

Em primeiro, a relação entre a prática e o conhecimento é hierárquica, as 
habilidades práticas são necessárias para a realização de técnicas que se 
fundamentam nas contribuições que a ciência básica realiza. Em segundo, 
define a ciência aplicada como formulação de regras tecnológicas que 
estabelecem procedimentos de atuação que podem gerar resultados 
desejados. Em terceiro, a elaboração do conhecimento técnico é possível 
na medida em que se considera que os fins que se pretendem são fixos e 
bem definidos. (CONTRERAS, 2002, p. 91-92) 

 

Como profissionais, o reconhecimento que os professores possuem relaciona-

se com o domínio técnico demonstrado na solução de problemas, ou seja, no 

conhecimento dos procedimentos adequados de ensino e em sua aplicação 

inteligente. Segundo Contreras (2002, p. 96), então, “o professor, como profissional, 

compreende que sua ação consiste na aplicação de decisões técnicas”. 

Esse modelo tem como princípios a formação tecnicista e a racionalidade 

técnica, e por isso utiliza os meios de aplicação de técnicas já elaboradas de teorias 

e conteúdos já existentes, com a finalidade de levar os alunos à compreensão 

daquele momento, ou a terem solução instrumental dos problemas. 
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Diante disso, o professor desse modelo, ao reconhecer o problema em que 

está inserido e ter claramente definidos os resultados que precisam ser alcançados, 

seleciona o que melhor adapta à situação e aplica. Por isso, viver a prática docente 

é saber enfrentar situações problemáticas. Os professores que entendem que seu 

trabalho consiste em aplicar habilidades para alcançar determinadas aprendizagens 

tendem a resistir à análise de circunstâncias que vai além da forma pela qual já 

compreenderam o trabalho.  

Conforme visto anteriormente, pode perceber que a grande falha do modelo 

de racionalidade técnica como concepção da atuação profissional é sua 

incapacidade para solucionar tudo o que é imprevisível, isto é, tudo que não pode 

ser interpretado como um processo de atuação segundo um sistema de raciocínio.  

Ao comparar o profissional tecnicista com o profissional reflexivo, observa-se 

que o profissional tecnicista se restringe apenas a passar comandos e estratégias 

para os educandos, com conhecimentos práticos e reduzidos, a fim de inseri-los no 

mercado de trabalho. E os educadores com essa tendência reflexiva partem do 

princípio de compreender e refletir sobre suas práticas, levando os seus alunos a 

refletirem sobre os conhecimentos. 

 

1.1.2. O profissional reflexivo 
 

Nos dias atuais, a sociedade exige profissionais reflexivos que saibam refletir 

sobre a sua prática, que podem mudar ou melhorar a fim de uma educação de 

qualidade e que atentam a todos os objetivos do processo educativo. Segundo 

Alarcão: 

  

Os professores desempenham um importante papel na produção e 
estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma forma 
situada, na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico 
[...] e a sua aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação entre a 
pessoa do professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a 
sociedade em geral. Desta forma, têm um papel ativo na educação e não 
um papel meramente técnico que se reduza à execução de normas e 
receitas ou à aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade 
profissional (2005, p. 176). 
 

Com base na afirmação do autor, o profissional reflexivo não é apenas um 

reprodutor de conhecimento, mas é aquele que produz conhecimento, juntamente 

com os seus alunos, refletindo a cada dia sobre o seu agir. Assim, “os professores 

têm de ser agentes ativos do seu próprio desenvolvimento e do funcionamento das 
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escolas como organização ao serviço do grande projeto social que é a formação dos 

educandos” (ALARCÃO, 2005, p. 177). 

O professor reflexivo diz respeito àquele que baseia sua prática pedagógica 

nos acontecimentos do dia a dia e nos conhecimentos de seus alunos por meio da 

reflexão. Nesse contexto, o professor não vê o aluno como uma tábula rasa, mas 

como parte integrante do processo.  

 

Produzir a vida do professor implica em valorizar, como conteúdos de sua 
formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre 
suas experiências compartilhadas. Nesse sentido, entende que a teoria 
fornece pistas e chaves de leitura, mas o que o adulto retém está ligado a 
sua experiência. Mas isto não significa ficar ao nível dos saberes 
individuais. A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de 
saberes: saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria 
especializada, saberes de uma militância pedagógica (PIMENTA, 1997, 
p.13). 
 

De acordo com a autora, a formação do docente vai muito além do saber 

científico, pois está ligada a uma prática reflexiva que envolve vários saberes 

construindo a identidade do educador. Corroborando com a ideia do autor acima, “a 

reflexão sobre o seu ensino é o primeiro passo para quebrar o ato de rotina, 

possibilitar a análise de opções múltiplas para cada situação e reforçar a sua 

autonomia face ao pensamento dominante de uma dada realidade” (ALARCÃO, 

2005, p. 82-83). 

Schön (1983) também considera que a atuação do profissional não se limita à 

aplicação de técnicas, assim, desenvolve a ideia do profissional reflexivo para 

examinar o modo como os profissionais enfrentam as situações que não são 

resolvidas por técnicas e regras, ou seja, aquelas atividades que são desenvolvidas 

em situações duvidosas, instáveis e que possuem conflitos de valor. Então, procura 

nas atividades que são realizadas de forma espontânea pela vida diária, 

diferenciando-as entre conhecimento na ação e reflexão na ação. Nas palavras de 

Contreras (2002, p.106-107), 

 

nossa prática cotidiana está normalmente assentada em um conhecimento 
tácito, implícito, sobre o qual não exercemos um controle específico. Há 
uma série de ações que realizamos espontaneamente sem parar para 
pensarmos nelas antes de fazê-las. São compreensões das coisas ou 
competências que interiorizamos de tal forma que seria difícil descrever o 
conhecimento que implicitamente revelam essas ações. Muitas vezes nem 
sequer somos conscientes de tê-las aprendido, simplesmente nos 
descobrimos fazendo-as. 
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Nessa situação, o profissional não consegue explicar o porquê chegou à 

decisão, pois o conhecimento não antecipa a ação, mas está na ação. Sendo assim, 

o conhecimento não aplica a ação, mas está nela, ou seja, é um conhecimento na 

ação. Analisando de outra forma, há momentos em que os profissionais são 

surpreendidos do habitual, assim, refletem sobre o que fazem.  

Para Schön (1983), isso é reflexão na ação. Essa reflexão precisa ser um 

exercício contínuo para aprender a lidar com situações de incerteza e de conflitos. 

Nesse contexto, a formação que o professor tem nesse modelo pode ser 

considerada uma autoformação, já que é necessário fazer uma reelaboração dos 

saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas vivenciadas nos 

contextos escolares, isto é, uma reflexão sobre a ação. 

A ideia de reflexão na ação adota características próprias na prática 

profissional. Uma delas é a que supõe um elemento de repetição, pois um 

profissional é alguém que enfrenta repetidamente situações ou casos de sua 

especialidade. Essa repetição de situações ou casos faz com que o profissional crie 

expectativas, imagens e técnicas que o ajudam no momento de tomar decisões, ou 

seja, ele “aprende o que buscar e como responder ao que encontra” (CONTRERAS, 

2002, p.107)  

Essa reflexão propõe ao professor que busque novos caminhos e maturidade 

para o conhecimento profissional, pois “a noção de reflexão é vista como a busca 

para compreender como o professor aprende sua profissão, tendo como base a sua 

própria experiência” (SILVA, 2010, p. 4). Isto é, nesse modelo o professor se baseia 

pelos princípios de analisar a prática, de ser investigador, de seguir a racionalidade 

prática. Assim não reconhece os contextos e os pressupostos que agem 

implicitamente e, desse modo, reflete na ação individual e coletiva e reflete sobre a 

ação, com o objetivo de obter resoluções dos problemas educativos que podem ser 

mudados de imediato. 

Portanto, esse novo modelo foi muito importante para o ensino e formação 

dos professores no quesito reflexão. Os educadores são profissionais que devem 

desempenhar um papel ativo e reflexivo na construção de suas metodologias de 

ensino. 

 

1.1.3. O intelectual crítico 
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O intelectual crítico é o educador que aprende e reflete a respeito de sua 

prática. O docente possui a função de guia reflexivo, aquele que orienta e indica o 

caminho para que o conhecimento aconteça na sala de aula, instruindo os alunos a 

refletirem a respeito do meio em que vivem (Gimeno Sacristán, 1999). 

De acordo com Sacristán, o educador crítico é aquele que reflete sobre a 

sua prática diária, assumindo uma prática reflexiva e crítica.  Assim, Sacristán (1999, 

p. 73) afirma que “a prática educativa é o produto final a partir do qual os 

profissionais adquirem o conhecimento prático que eles poderão aperfeiçoar”. O 

educador que se baseia em um conhecimento científico rompe com o senso comum 

e parte para um conhecimento crítico.  

A busca por uma nova concepção que oriente a reflexão do professor 

mostrou-se necessária pela “fraqueza ou insuficiência de argumentação do 

profissional reflexivo” (CONTRERAS, 2002, p. 134), ou seja, chegou um tempo em 

que os professores se sentiram obrigados a 

 

tornar problemáticos os pressupostos por meio dos quais se sustentam os 
discursos e valores que legitimam as práticas sociais e acadêmicas, 
valendo-se do conhecimento crítico do qual são portadores, com o objetivo 
de construir um ensino dirigido à formação de cidadãos críticos e ativos 
(CONTRERAS, 2002, p. 158). 

 

Sendo assim, por meio dessa concepção, os professores são reconhecidos 

como transformadores, pois assumem o papel de desenvolver um conhecimento 

crítico que ajuda na transformação social. Assim, são capacitados a fazer o aluno 

pensar e agir criticamente.  

O professor precisa entender que o seu papel como intelectual crítico requer 

atitude e empenho para que elabore atividades voltadas para a autonomia do aluno, 

isto é, atividades que questionem e investiguem a realidade do aluno; o professor 

precisa instruir os alunos a assumir riscos e torná-los capazes de refletirem 

criticamente sobre suas vidas.  

O professor desse modelo se baseia nos princípios de formação teórica, da 

ética e política, é transformador social, busca a mediação crítica sobre as práticas, 

analisa as condições sociais e históricas, problematizando o seu próprio caráter 

político por meio do processo de transformação, o que possibilita a interpretação das 

formas de domínio aos grupos, e perpassa a relação sala de aula, escola e 

sociedade, com o objetivo de reconstruir e explicar essas formas. 
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A proposta de reflexão crítica desse modelo permite aos professores elaborar 

críticas de seu trabalho, bem como da linguagem utilizada para identificar suas 

falhas e possibilitar, com o ensino crítico, a construção de uma sociedade mais 

democrática e mais justa, ou seja, essa reflexão crítica não é apenas fazer uma 

meditação sobre a sua prática, mas, sim, analisá-la e questioná-la.  

Logo, “refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na 

história da situação, participar de uma atividade social e ter uma determinada 

postura diante dos problemas” (KEMMIS, 1987, apud CONTRERAS, 2002, p. 163). 

Diante disso, o professor intelectual crítico não aceita a prática reflexiva como ela é, 

mas analisa qual a melhor forma de vincular ação com a relação social a ser 

trabalhada, a fim de realizar uma construção social em seu alunado. 

Entende-se que o professor que reflete na ação, sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação, de acordo com as teorias de Schön (1995), busca compreender 

suas ações pedagógicas, se tornando pesquisador de suas próprias práticas, 

objetivando alcançar bons resultados para o desenvolvimento de uma prática de 

ensino bem-sucedida. Dessa forma, estimulados por esta ideia de prática reflexiva, o 

subprojeto do PIBID estudado neste trabalho aborda justamente essa reflexão com 

seus participantes. 

As três concepções apresentadas acima, que são: o especialista técnico: a 

ação do profissional na solução instrumental de problemas relacionando os 

conhecimentos técnico e teórico; o profissional reflexivo: a formação do professor 

pautada na autoformação, confrontando suas experiências para construção da sua 

prática; e a última concepção, o intelectual crítico: que representa na educação a 

dimensão do trabalho docente e sua importância no processo de ensino. 

Para a sociedade, “esse novo sistema exigirá, necessariamente, e cada vez 

mais, o aparecimento de tecnologias que garantam a eficiência das comunicações, 

bem como a redução de seus custos” (SANTOS, 1992, p. 34). Devido às diversas 

transformações da sociedade, foram necessárias mudanças no cenário educativo, 

principalmente na formação de professores. Assim, cada concepção foi substituindo 

a outra, em busca de uma formação ampla e significativa para o educador.   

 

1.2 Formação Continuada de Professores  
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A formação continuada é compreendida como forma de aprofundamento e 

cooperação para o avanço no ensino. Deve romper com a racionalidade técnica que 

ainda existe na cultura pedagógica e tornar o professor um profissional gerador de 

conhecimentos e que não só os reproduza.  

Formação esta que promove reflexão sobre as novas atribuições do trabalho 

docente com relações colaborativas de seus integrantes, de modo que ultrapasse os 

limites da sala de aula e muros da escola para promover relacionamento próximo 

entre comunidade escolar e famílias, que, juntos, multiplicam esforços para a 

melhoria da qualidade do ensino (NAITO, 2006).  

Gatti (2008) apresenta algumas atividades que podem ser consideradas como 

formação continuada, tais como horas de trabalho em conjunto na escola, reuniões 

pedagógicas, participação na gestão da escola, congressos, seminários e cursos 

oferecidos pelas secretarias de Educação, entre outras. A Secretaria de Educação, 

Cultura e Esportes do Estado de Goiás vem ofertando, assiduamente, aos 

professores da rede estadual de ensino cursos de aperfeiçoamento, sendo 

oferecidos a diversas áreas da educação.  

A Lei Complementar do Estado de Goiás nº 26, de 28 de dezembro de 1998, 

em seu artigo 95, assegura que: “O poder público garantirá aos profissionais da 

educação condições e incentivos à formação continuada do seu quadro em efetivo 

exercício, sem prejuízo do previsto no artigo 91 desta lei.” 

Essas políticas de formação continuada são processos garantidos em lei, 

para que os professores estejam sempre capacitados para atender os alunos e 

contribuindo com os dados da educação do Estado.  

Em 1990, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96, que tem 

os seus princípios vinculados a uma educação igualitária, gratuita, de qualidade e 

que valorize os profissionais da educação.  Com a promulgação da mesma, iniciou-

se o processo de reconhecer as falhas da formação inicial, e então surgiu a 

necessidade de que os professores tivessem uma formação continuada, em nível de 

pós-graduação.  

Assim, as leis educacionais cogitam que a formação do professor não deve 

ser finalizada apenas na graduação, mas que a formação continuada dá bases para 

a construção de um ensino significativo e de qualidade para os educandos. Dessa 

maneira, a formação continuada valoriza os vários espaços formativos com os quais 
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os professores convivem e que podem ser utilizados para refletir sobre esta nova 

concepção. 

Pode-se considerar que o século XX trouxe uma intensa ação de criação de 

políticas educativas voltadas para a formação continuada de professores. Em vários 

discursos nas últimas décadas, tem se destacado bastante a preocupação com a 

formação continuada, e as pesquisas são focadas, principalmente, nos profissionais 

do magistério. Vários autores tentam explicar a importância da formação continuada 

dos professores, promovendo questões referentes à educação no Brasil e 

considerando as melhorias nesse processo (GATI, 2008; DIAS, 2009; SOUZA, 2006; 

CARVALHO, 2005). 

O contexto atual exige que o professor tenha diferentes habilidades, e essa 

nova realidade da sociedade cobra a qualificação dos professores. Assim, a 

formação continuada não poderia mais ser concebida por meio de cursos, palestras, 

seminários de conhecimentos ou somente de técnicas, mas, sim, com trabalho de 

reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal e profissional, isto é, interação mútua (CANDAU, 1996).  

Compreende-se que o professor precisa ter novos modos de pensar, agir, 

interagir, e tudo isso traz a necessidade de se atualizar e de se manter em processo 

de formação contínuo; a formação inicial passa a ser somente um marco na 

trajetória do crescimento profissional e pessoal. Freire (1996) afirma isto no 

momento em que leva a refletir de que os seres são formados e reformados 

constantemente, isto é, são “seres inacabados”. Assim, a formação continuada deve 

ser assumida como uma ação constante, pois a cada dia são reafirmadas 

convicções ou reformuladas teorias, que são questionadas e validadas na prática 

profissional (SANTOS, 2016). 

São vários os motivos já citados que tornam importante a formação 

continuada. A escola precisa ser um espaço onde as pessoas desenvolvem perfis 

necessários para viver na sociedade atual, isto é, para se ter um ensino de 

qualidade, é imprescindível que se invista na qualificação da formação dos 

professores. Até por que a própria atuação do docente cobra uma sólida formação, 

que não seja construída somente por conteúdos científicos próprios da disciplina, 

mas que seja relacionada aos aspectos didáticos que caracterizam a docência 

(ZABALZA, 2006 apud SANTOS, 2016). 
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A formação continuada amplia o conhecimento, levando os alunos a 

refletirem, compreenderem e encontrarem solução para os problemas que emergem 

o cenário educativo a todo o momento. Com isso, o papel do professor na sociedade 

atual tem sido questionado, por ser de grande necessidade que haja uma formação 

de um profissional que seja capaz de enfrentar suas adversidades.  

 

[...] as novas realidades do mundo contemporâneo estão exigindo 
inovações didático-pedagógicas que propiciem melhor cumprimento dos 
objetivos da escola por meio do ensino aprendizagem. [...] é preciso evitar a 
tentação dos professores de imaginar um “ensino fácil”, por meio dessas 
ideias banalizadas de ensino pelo concreto, ensino a partir da experiência 
da criança, uso de sucata etc., tomados como grandes inovações. Tornar o 
professor construtor de seu processo de trabalho implica que ele avalie 
judiciosamente sua prática a partir da reflexão em cima de seu trabalho, 
com base na teoria (LIBÂNEO, 2007, p. 204). 

 

Desse modo, a formação continuada se torna cada vez mais importante, pelo 

compromisso desses profissionais com a atuação consciente frente aos novos 

desafios. O diálogo entre a universidade e a escola é importante nesse momento, 

por trazer oportunidades de reflexões necessárias e por permitir novos olhares que 

aproximam esses contextos diferentes, fazendo com que a troca de experiências 

possibilite o direcionamento dos olhares para a qualificação da educação. 

A partir dos posicionamentos dos autores em relação à formação continuada, 

pode-se entender que o PIBID fortalece essa articulação entre teoria e prática e vem 

contribuindo para a excelência da formação e qualificação dos professores que 

atuam no projeto, pois proporciona a esses professores a oportunidade de 

qualificação profissional para atuarem como orientadores e coformadores dos 

futuros colegas. 
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CAPÍTULO 2 - PIBID – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO 

A DOCÊNCIA 

 

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

programa do Ministério da Educação coordenado pela CAPES que integra a política 

nacional de formação de professores em nível superior, desse modo contribuindo 

para a valorização da docência em prol de uma educação de qualidade. No presente 

capítulo, será realizada uma caracterização do PIBID enquanto um programa 

coordenado pela CAPES, abordando um pouco da história da sua 

institucionalização, como também de seus possíveis avanços e desafios, buscando 

compreender além de seus objetivos definidos, isto é, como é organizado, a que 

público se destina e a motivação da criação do PIBID. 

Desse modo, serão destacados também alguns sentidos que podem ser 

construídos a partir dos aspectos do programa: iniciação à docência, incentivo à 

docência, engajamento com pesquisas, desdobramentos na educação básica e 

deslocamentos na relação entre escola e universidade. Ao fim do capítulo, será 

problematizado o papel do PIBID na formação continuada dos professores da 

educação básica. 

 

2.1. PIBID: histórico, avanços e desafios 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, designado como 

PIBID, é orientado e coordenado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), tendo como princípio apoiar e incentivar a iniciação e 

aperfeiçoamento à docência.  

O PIBID foi criado por meio de um movimento coletivo entre o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), a Secretaria de Educação Superior (SESu), a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), todos com o único intuito de 

promover e ampliar a formação no Ensino Superior no Brasil.  

O Decreto nº 6.755/2009, que apresenta uma política de formação de 

professores da educação básica no Brasil, parte do princípio e do objetivo de nortear 

a formação docente como o compromisso do Estado para com a educação em todos 
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os níveis, etapas e modalidades, em regime de colaboração entre União, Estado e 

Municípios e também atribui à CAPES a responsabilidade de coordenar o 

aperfeiçoamento pessoal do ensino superior. No 10º artigo, fica definido que: 

 

[...] a CAPES incentivará a formação de profissionais do magistério para 
atuar na educação básica, mediante fomento a programas de iniciação à 
docência e concessão de bolsas a estudantes matriculados em cursos de 
licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior 
(BRASIL, 2009). 

 

Sendo assim, o programa de iniciação docente, intitulado PIBID, incentiva a 

docência e oferta bolsas para pesquisa para discentes matriculados em cursos de 

graduação do ensino superior.  

O PIBID surge dentro desse contexto de valorização da formação inicial de 

futuros professores, e parte dos princípios de: 

 

[...] os jovens reconhecerem a relevância social da carreira docente; 
promover a articulação-prática e a integração entre escolas e instituições 
formadoras; e contribuir para elevar a qualidade dos cursos de formação 
de educadores e o desempenho das escolas nas avaliações nacionais e, 
consequentemente, seu IDEB (BRASIL, 2010). 

 

O presente programa, diferente dos outros programas, oferece bolsas de 

pesquisa não apenas para os discentes do ensino superior, mas para os professores 

das escolas campo, auxiliando também no processo de formação continuada. Os 

professores das escolas acompanham as atividades dos bolsistas, auxiliando no 

processo de formação dos discentes, podendo também ampliar os seus 

conhecimentos. 

A CAPES, no ano de 2007, sofre alterações em suas atribuições e passa a 

desempenhar também o papel de induzir e fomentar a formação universitária e 

continuada dos docentes da educação básica. Com isso, prevê a valorização da 

docência em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Com a alteração nas suas atribuições, houve o lançamento do primeiro edital 

do PIBID, em ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da SESu, da 

CAPES e do FNDE. Neste primeiro edital, foram priorizadas as áreas de Física, 

Química, Biologia e Matemática para o ensino médio e as instituições federais de 

educação superior. 
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Em 2009, com a publicação da Portaria CAPES nº 122/2009 (CAPES, 2018), 

o programa foi instituído exclusivamente pela CAPES, assim, passou a atender toda 

a educação básica e sofreu alteração em sua metodologia. A partir de 2013, o 

programa passou a ser disponível a todas as modalidades de licenciatura ofertadas 

por instituições de educação superior pública e privada com e sem fins lucrativos, 

incluindo também as áreas da educação escolar indígena e do campo.  O MEC, em 

seu portal, ressalta que:  

 

O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 
presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, 
quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede 
pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas 
de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação 
entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os 
sistemas estaduais e municipais. A intenção do programa é unir as 
secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades 
públicas, a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em que o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da 
média nacional, de 4,4. Entre as propostas do PIBID está o incentivo à 
carreira do magistério (BRASIL, 2018).  

 

O PIBID almeja criar vínculos e relações entre universidade e escola pública, 

podendo articular o conhecimento (ação- reflexão- ação) para uma formação inicial 

de qualidade e também como forma de uma formação continuada para os 

professores. As normas do PIBID foram instituídas pela Portaria CAPES nº 

260/2010. Em seu anexo, pode observar os seis objetivos designados ao programa: 

 

a) Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação 
Básica; 

b) Contribuir para a valorização do magistério; 
c) Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre a Educação Superior e a 
Educação Básica; 

d) 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; 

e) Incentivar escolas públicas de Educação Básica, mobilizando seus 
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

f) Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura. (CAPES, 2010, p. 3) 
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Os seis objetivos designados ao programa buscam incentivar a formação dos 

acadêmicos em nível superior, elevando, desse modo, o nível de formação dos 

docentes e relacionando a teoria e a prática.  

O programa torna-se uma formação continuada aos professores da educação 

básica, auxiliando de certa forma na reflexão de sua prática educativa, a fim de 

compreender a importância de uma aprendizagem que leve os alunos a uma 

formação crítica, reflexiva, autônoma e humana, contribuindo para uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

No ano de 2013, o programa passou a abranger também as licenciaturas. A 

portaria anterior foi revogada, passando a vigorar a Portaria CAPES nº 096/2013, 

que estabelece o regulamento do programa. Todos os seis objetivos foram 

mantidos, porém houve o acréscimo de um sétimo item: 

 

g) Contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura 
escolar do magistério, por meio da apropriação e da reflexão sobre 
instrumentos e peculiaridades do trabalho docente. (CAPES, 2018, p. 2) 

 

Com o acréscimo do sétimo objetivo, o programa passa a contribuir aos 

docentes de licenciatura uma vivência no âmbito educacional da educação básica, o 

que pode refletir sobre a prática docente e as metodologias de ensino que auxiliam 

no processo educacional. 

Compreende-se, então, que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), conforme nota da página do Ministério da Educação (MEC), é 

destinado à docência e aos alunos de cursos presenciais que se dedicam ao estágio 

nas escolas públicas e esses, quando graduados, devem se comprometer com o 

exercício da docência, também, na rede pública. Apresenta como um de seus 

objetivos antecipar o vínculo entre os futuros docentes e as salas de aula da rede 

pública. Essa iniciativa promove a articulação entre os discentes do ensino superior 

e as salas de aula da rede pública. 

Para que o programa aconteça de forma efetiva, é de suma importância a 

ligação entre universidade e escola, pois os projetos devem ter a contribuição de 

todos os envolvidos no processo (docentes universitários – acadêmicos das IES – 

professores da educação básica). No artigo 3º entende-se que: 

 

Os projetos apoiados no âmbito do PIBID são propostos por instituições de 
ensino superior (IES) e desenvolvidos por estudantes de cursos de 
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licenciatura sob a supervisão de professores de educação básica e 
orientação de professores das IES. (CAPES, 2010, p. 3) 
 

Vê-se que uma das preocupações do programa é a união das secretarias 

estaduais e municipais de educação e das universidades públicas, com o intuito de 

causar a melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) esteja abaixo da média nacional, de 

4,4. Por isso, entre as propostas do PIBID encontra-se o incentivo à carreira do 

magistério nas áreas da educação básica com maior carência de professores com 

formação específica: Ciência e Matemática, de 5ª à 8ª séries do ensino fundamental, 

Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino médio. 

O programa apresenta objetivos que afirmam o PIBID como um programa de 

formação. Desse modo, está longe de ser apenas uma bolsa para licenciatura. A 

partir dos objetivos, vê-se a importância da junção das ações e dos saberes de seus 

principais agentes: professor em formação universitária, professor da escola e o 

professor da universidade; todos recebem as bolsas do programa1, com papéis de 

destaque no processo de formação docente. 

Diante disso, pode-se afirmar que, para o projeto aprovado, a Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) concede cinco modalidades 

de bolsa aos participantes do projeto institucional, que são pagas diretamente aos 

bolsistas por meio de crédito bancário. Além disso, há também um recurso financeiro 

que é liberado para o projeto a fim de custear despesas essenciais, como, por 

exemplo, aquisição de material de consumo.  

A primeira modalidade apresentada é a Iniciação à Docência, que é 

designada aos estudantes de licenciatura. A segunda modalidade de bolsa é a de 

Supervisão, que são para os professores de escolas públicas de educação básica 

que supervisionam os bolsistas da licenciatura. A terceira modalidade de bolsa é a 

de Coordenação de Área, que são designadas aos professores da licenciatura que 

coordenam os subprojetos. A quarta e quinta bolsas são para coordenadores de 

gestão de processos educacionais e coordenação institucional. 

Com as alterações feitas na metodologia do programa para o edital de 2013, 

isto é, a partir desse ano, instituições federais e estaduais de ensino superior, além 

                                                           
1 Em 2009, as bolsas tinham os valores mensais de R$ 350 para professor em formação universitária; 
R$ 600 para professor da escola; e R$ 1.200 para professor da universidade. A partir de 2010, houve 
um acréscimo nos valores das bolsas, que passaram a ser respectivamente: R$ 400, R$ 765 e R$ 
1.400 mensais. 
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de institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com cursos de licenciatura 

que apresentem avaliação satisfatória no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), podem apresentar propostas de projetos de iniciação à 

docência. Os estabelecimentos devem ter firmado convênio ou acordo de 

cooperação com as redes de educação básica pública dos municípios e dos 

Estados, prevendo a participação dos bolsistas do PIBID em atividades nas escolas 

públicas. 

Mediante essa modificação, houve um crescimento expressivo no alcance do 

PIBID, entre os anos de 2009 e 2014. Em 20092, foi concedido um total de 3.088 

bolsas; já em 20143, foram 90.254 bolsas. Esperava-se que em 2014 o alcance 

fosse de 100.000 bolsas, porém, houve limites orçamentários impostos pela área 

econômica, o que não permitiu que a meta fosse atingida (BRASIL, 2015). 

Portanto, o PIBID pode ser definido como uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação 

básica. Dessa forma, esse programa concede bolsas a alunos de licenciatura 

participantes de projetos desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) 

em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino.  

O foco dos projetos é a inserção de estudantes no contexto das escolas 

públicas durante a sua formação acadêmica, para que possam desenvolver 

atividades didático-pedagógicas, sob a orientação de um docente da licenciatura e 

de um professor da escola. Contudo, o PIBID movimenta todos os envolvidos no 

processo universidade e educação básica, no qual tem como parte principal a 

iniciação à docência, pois o processo começa na formação do professor, auxiliando 

em sua prática pedagógica.  

 

2.1.1. Iniciação à docência 
 

O PIBID vai muito além de um simples programa de bolsas. O programa 

procura incentivar a pesquisa e o aprimoramento de docentes para a educação 

básica, uma vez que tenta relacionar a teoria e a prática em busca de uma educação 

de qualidade. Possui em seus objetivos centrais o estímulo à “iniciação à docência”, 

                                                           
2 Edital lançado em 2007. 

3 Edital lançado em 2013. 
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preferencialmente nos anos iniciais do curso de licenciatura.  Refletindo sobre o 

significado do termo “iniciação à docência”: 

  

O PIBID, ou melhor, a iniciação à docência que o programa possibilita é 
mais que inserir os estudantes no cotidiano da escola. Antes de tudo, é 
fazer com que, a partir de sua participação nas atividades escolares, seja 
possível se estabelecer uma crise de concepções. O enfrentamento a esta 
crise ajudaria o sujeito a buscar novos elementos não postos no cotidiano 
escolar e, num sentido mais desejável, a buscar novos paradigmas que 
possam superar os problemas presentes nas práticas da profissão, num 
movimento dialógico em que apropriar-se da cultura e da linguagem que lhe 
é peculiar é, ao mesmo tempo, produzi-las (GATTI, ANDRÉ, GIMENES e 
FERRAGUT, 2004) 

 

O autor relata que o programa é uma iniciação aos acadêmicos à docência e 

que dá base para que, dentro da graduação, eles possam compreender os 

problemas e desafios existentes na prática docente e aprender a enfrentá-los 

ligando a prática e a teoria. 

O docente é o orientador do trabalho educacional, desse modo, torna- se de 

suma importância compreender e valorizar essa formação, pois alguns problemas 

têm sido colocados em evidência quanto ao currículo dos cursos de formação de 

professores. A cada dia está sendo ofertado conhecimento fragmento e aligeirado, 

com o objetivo de uma formação aligeirada. Kuenzer (2001, p. 21-22) comprova que: 

 

[...] ao contrário, é mais provável que a propalada formação geral não passe 
de uma formação genérica, conferindo ao ensino superior o status de 
terceira etapa da educação básica, e, portanto, complementar ao ensino 
fundamental e médio, antes na perspectiva de formação do consumidor do 
que produtor de ciência e tecnologia ou dirigente de alto nível, cuja 
formação se desloca para a pós-graduação, à qual tem acesso parcela 
infame do já reduzido número que passa pelo crivo da graduação. 

 

Para a autora, a atual política de formação do ensino superior que o Brasil 

vem ofertando pode comprometer a formação da sociedade, ou seja, um 

empobrecido e aligeirado currículo para formação dos professores, deixando de lado 

todo tipo de conhecimento que esteja voltado para a criticidade e autonomia.  

Sendo assim, é de grande valia que os acadêmicos tenham uma formação 

inicial em que seja possível conhecer a prática pedagógica nas escolas, que 

oportunize vivências em que sejam debatidos problemas emergentes e que se paute 

em teóricos para que esses alunos reflitam sobre esses aspectos.  
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O espaço educativo deve ser repleto de oportunidades para que os alunos 

possam ampliar os seus conhecimentos de forma significativa, pois o processo de 

formação é algo contínuo e amplo. 

 

[...] o conhecimento é produto das relações dos seres humanos entre si e 
com o mundo. Nestas relações, homens e mulheres são desafiados a 
encontrar soluções para situações para as quais é preciso dar respostas 
adequadas. A cada resposta, novas situações se apresentam e outros 
desafios vão se sucedendo. Estas respostas e suas consequências 
representam experiência adquirida e constituem o conhecimento das 
pessoas. São registradas na memória e ajudarão a construir novas 
respostas. Portanto, as pessoas são sujeitos e não objeto nesse processo 
de conhecimento (BARRETO, 2003, p. 60). 

 

A universidade deve formar, em seus acadêmicos, o gosto pela inserção na 

pesquisa e em programas de iniciação científica. Assim possibilitará uma formação 

mais ampla e todos aqueles questionamentos que são carregados por toda a vida 

educativa podem ser resolvidos durante essas vivências no programa, sendo que, 

quando se estuda a teoria e se relaciona com a prática, fica mais fácil compreender 

o processo de ensino.   

 

[...] não é possível a qualquer indivíduo inserir-se num processo de 
transformação social sem entregar-se inteiramente a conhecer, como 
resultado do próprio processo de transformar; mas, também, ninguém pode 
se inserir no processo de transformar sem ter, no mínimo, uma base inicial 
de conhecimento para começar. É um movimento dialético, porque, de um 
lado, o indivíduo conhece porque pratica e, para praticar, ele precisa 
conhecer um pouco (FREIRE, 1987, p. 265). 

 

O autor relaciona a importância da transformação da prática educativa e a 

importância da formação inicial e continuada para o processo educativo, assim, o 

programa auxilia nessa transformação.  

Essa possibilidade de compreender e refletir sobre a docência consiste em 

mais tarde refletir na sua prática docente. “Não é só frequentando um curso de 

graduação que um indivíduo se torna profissional. É, sobretudo, comprometendo-se 

profundamente como construtor de uma práxis que o profissional se forma” 

(FÁVERO, 1992, p.65).  

Os bolsistas do programa PIBID podem gozar dessas ações que são 

desenvolvidas e agir de forma mais crítica no processo teoria e prática. A 

universidade é o lócus do conhecimento, é o lugar onde o conhecimento científico 

nasce, se desenvolve e passa por várias transformações para poder entender a 
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atual sociedade e suas diversas transformações. Sendo assim, o PIBID torna-se 

uma possibilidade para contribuir para a formação desse conhecimento, dando 

diversas alternativas e soluções, se tornando, dessa forma, um incentivo à docência.  

 

2.1.2. Incentivo à docência 
 

O PIBID foi pensado para tentar suprir a crise educacional ligada à formação 

de professores. Ele busca elevar a qualidade e incentivar a docência no País, sendo 

que esse cenário vem sendo desmerecido pela globalização e as leis de mercado.  

O programa vem resgatar e incentivar a docência, pois no Brasil não são 

muitos os incentivos à carreira docente. Muitas perguntas/comentários em tom de 

piedade são ouvidas, como: “Por que você vai ser (é) professor?”; “Professor? 

Coitado!”; “Desiste enquanto há tempo”. Muitas vezes, para os professores, é muito 

ruim ouvir esses tipos de comentários, mas, infelizmente, em muitos casos são mal 

pagos, vivendo assim em desprestígio econômico.  

Esses questionamentos que tentam negativar a carreira docente permeiam 

nas instituições de ensino superior, nas quais os docentes ingressam com esse 

senso comum de que o ato de ser professor na sociedade é algo “ruim”, e o PIBID 

busca mostrar que o âmbito educacional vai muito além de simplesmente dar aula. 

Os alunos da IES podem vivenciar a docência na educação básica durante a 

sua formação e compreender os problemas e desafios que permeiam o cenário 

educativo brasileiro. Fica a cargo das universidades proporcionar esses momentos 

enriquecedores, assim: 

 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 
formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, 
de produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se 
na escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta 
reflexão não surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem 
regras e métodos próprios (NÓVOA, 2003, p. 5). 

 

Para o autor, proporcionar essa experiência ajuda a compreender como é 

amplo e importante o papel do professor. Compreende-se que vivem em uma 

situação de desprestígio não só econômico, mas também social, da profissão 

docente e se percebe com muita frequência essa negação da profissão docente nos 

próprios bancos universitários dos cursos de licenciatura.  
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Os princípios ligados ao currículo da formação inicial partem primeiramente 

da aproximação entre a formação e atuação, ampliando o conhecimento durante a 

graduação para que os acadêmicos possam ter uma formação significante e 

necessária para a prática docente.  

 

As novas exigências ao trabalho dos professores na sociedade 
contemporânea e o reconhecimento de que a formação nos cursos de 
licenciatura não vem oferecendo os conhecimentos e habilidades 
necessários para enfrentar os desafios da docência colocam em questão a 
atuação da universidade na formação dos docentes (GATTI, ANDRÉ, 
GIMENES e FERRAGUT, 2004, p.13). 

 

Diante disso, o PIBID se torna bastante importante, pois um de seus objetivos 

é justamente contribuir para a valorização do magistério. O programa traz um 

otimismo no cenário da formação docente. Supõe-se que a partir da experiência com 

o PIBID desperte um desejo maior pela docência, claro que não somente por 

participar do programa, mas pelo envolvimento com as atividades desenvolvidas 

pelo grupo. 

As relações com as várias dimensões do PIBID ressaltadas pela CAPES 

primam pelas etapas de: 

 

Organização e Preparação, Formação da Equipe e/ou Planejamento, 
Execução de Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas nas Escolas, 
Atividades Formativas e Didático-Pedagógicas em Campo, 
Acompanhamento do Projeto, Socialização dos Resultados, Apresentação 
de Trabalho em Evento no País, Apresentação de Trabalho em Evento no 
Exterior, Publicação de Material Digital e Prestações de contas. (CAPES, 
2013, p. 21) 
 

Essas etapas mencionadas e previstas pela CAPES são um processo de 

pesquisa e divulgação do trabalho desenvolvido no programa, buscando o aumento 

e a não evasão dos acadêmicos nas universidades brasileiras. Assim, por meio das 

pesquisas pode haver um novo reconhecimento do que é ser professor para a 

sociedade.   

A pesquisa é um meio para que os próprios professores possam enxergar 

novos caminhos e soluções em suas práticas diárias, partindo do princípio de que só 

vai haver mudança quando mudar o modo de educar e formar, pois uma formação 

não deve ser algo “mecânico”, “dolorido” e “engessado”, mas algo que leve os 

indivíduos a pensarem além do que estão vendo, a enxergar o mundo com novos 

olhares, ou seja, uma formação integral, humana, crítica e reflexiva. 
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A articulação entre teoria e prática possibilita ao educador um cenário propício 

à pesquisa e às ações reflexivas vinculadas a sua metodologia. A pesquisa é de 

suma importância na formação do professor. O professor-pesquisador abre 

caminhos para a construção de uma sociedade que valorize a docência e os 

saberes da prática educativa.  

O PIBID vincula em seus objetivos a articulação entre universidade e 

pesquisa, aumentando ainda mais o processo de pesquisa no ensino superior e 

voltando os resultados para a sociedade. 

O ato de pesquisar é um processo de suma importância para o educador, 

principalmente em se tratando de professor do ensino superior, pois a pesquisa 

funciona como um termômetro para melhorar e indicar se a prática educativa está no 

caminho certo e o que precisa ser mudado. A universidade possui três pilares 

indissociáveis que dão sustentação, que são: ensino – pesquisa – extensão. 

 

Entendo que o princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão é fundamental no fazer acadêmico. A relação entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão, quando bem articulados, conduz a 
mudanças significativas nos processos de ensino e de aprendizagem, 
fundamentando didática e pedagogicamente a formação profissional, e 
estudantes e professores constituem-se, efetivamente, em sujeitos do ato 
de aprender, de ensinar e de formar profissionais e cidadãos (DIAS, 2009, 
p.39 e 40). 
 

 
Com base na fala do autor, no ensino superior há indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, os três complementam o processo de ensino. Os 

professores e estudantes se constroem no ato de interação e o PIBID proporciona 

esse momento, pois, durante a pesquisa, ambos estão ligados na elaboração e 

desenvolvimento.  

 

“A extensão se relaciona à pesquisa, tornando-se relevante para a produção 
do conhecimento, porque esta produção deve ter como referência objetiva 
os problemas reais e concretos que tenham a ver com a vida da sociedade 
envolvente (SEVERINO, 2007, p. 33)”. 
 

Nesse processo, o professor serve de orientador, auxiliando os acadêmicos 

na reflexão e relacionando a teoria e prática, que servem também como um 

processo de formação continuada para ele. O PIBID proporciona aos envolvidos no 

processo a inserção de atitudes de pesquisa e reflexão dentro da formação inicial e 

continuada.  
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[...] todas elas valorizam a articulação entre teoria e prática na formação 
docente, reconhecem a importância dos saberes da experiência e da 
reflexão crítica na melhoria da prática, atribuem ao professor um papel ativo 
no próprio processo de desenvolvimento profissional, e defendem a criação 
de espaços coletivos na escola para desenvolver comunidades reflexivas 
(ANDRÉ, 2012, p. 57). 

 

E com o trabalho em conjunto da universidade e escola tem-se a 

possibilidade de criação de espaços coletivos de reflexão para melhoria da prática.  

  

2.1.3. Desdobramentos na relação entre escola e universidade 
 

O PIBID mostra-se como uma proposta de formação inicial e continuada para 

os professores e à valorização da docência, sendo “um programa de grande 

efetividade no que se refere à formação inicial dos professores” (FUNDAÇÃO 

CARLOS CHAGAS, 2014, p. 103), buscando relacionar em seus objetivos a 

associação entre teoria e prática, tendo como princípio a relação entre escola e 

universidade para atingir os seus objetivos.  

Um dos objetivos do PIBID já citados no trabalho é o de estimular a 

cooperação entre o ensino superior e a educação básica no País (BRASIL, 2008). 

Acredita-se que, por meio dessa cooperação, seja possível vislumbrar um ensino 

público de qualidade e estimular metodologias pedagógicas que auxiliem no 

processo de formação dos acadêmicos em formação e na prática dos professores já 

atuantes no processo de ensino. Os cursos de formação de professores das 

universidades têm sofrido com a relação entre a teoria e a prática, pois há uma 

crítica em ensinar “demais” a teoria e deixar a prática de lado, ou seja, para o final 

do curso, torna-se importante uma organização curricular que prime por “uma 

justaposição hierarquizada de saberes científicos, mais saberes pedagógicos, mais 

momentos de prática” (CANÁRIO, 2001, p. 32).  

Durante a graduação, o acadêmico tem a possibilidade de observar o cenário 

educacional de perto apenas no estágio, mas na maioria das vezes torna-se algo 

superficial, sendo restrito apenas em alguns períodos da graduação. Para Pimenta 

(2006, p.183): 

 
O estágio é um dos componentes do currículo do curso de formação de 
professores. Currículo que é profissionalizante – isto é, prepara para o 
exercício de uma profissão. Essa preparação é uma atividade teórica, ou 
seja, atividade cognoscitiva (conhecer) e teleológica (estabelecer 
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finalidades; antecipar idealmente uma realidade que ainda não existe e que 
se quer que exista). Para chegar à antecipação ideal de uma realidade, 
requer que se parta do conhecimento (teórico-prático) da realidade que já 
existe. Essa realidade que já existe (objetiva, prática), no entanto, não se 
explica nela mesma, porque enquanto realidade histórico-social, situada, 
tem sua explicação no movimento da história, da sociedade. 
 

O estágio é de suma importância para a formação acadêmica. O PIBID 

aborda não somente a formação do acadêmico, mas atua no processo de formação 

continuada daquele professor que já está na sala de aula e que, com esse processo, 

é possível a cada momento ele refletir sobre sua prática. Sendo também importante 

ressaltar que no estágio não há uma relação entre universidade e escola; já no 

PIBID, todos se envolvem no processo.  

Para um processo de formação mais amplo, torna-se necessário um processo 

de formação do professor, pois a formação é algo a ser construído ao longo da vida, 

a cada experiência vivida, não sendo restrita apenas à formação inicial, pois o 

processo de aprender a ser professor requer uma:  

 

 ... aprendizagem que deve se dar por meio de situações práticas que sejam 
efetivamente problemáticas, o que exige o desenvolvimento de uma prática 
reflexiva competente. Exige ainda que, além de conhecimentos, sejam 
trabalhadas atitudes, as quais são consideradas tão importantes quanto os 
conhecimentos (MIZUKAMI, 2004, p.12).  
 
 

Com base na fala da autora, o desenvolvimento de uma prática reflexiva 

competente só será aflorado por meio de uma aprendizagem que relacione o 

conhecimento juntamente com as atitudes, ou seja, universidade e escola. O 

programa, por meio de seus projetos, aproxima docente e discente do ensino 

superior e das escolas, pois ambos se envolvem de modo cooperativo nas reuniões 

para planejar as aulas e nas considerações que são feitas durante o processo. Vale 

ressaltar que o professor e o aluno possuem a sua importância, pois o programa 

ganha validade quando há essa junção entre universidade e escola. Desse modo, 

torna-se realidade aos acadêmicos vislumbrar a teoria e a prática no mesmo 

processo.  

Para Mizukami (2013, p. 28), essa atitude pode auxiliar os professores, pois 

“oferece-lhes uma formação teórico-prática que aciona e alimenta processos de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional ao longo de suas trajetórias 

docentes”.  



43 

 

Assim, compreende-se que uma formação que envolve a teoria e a prática 

representa um aprendizado mais amplo e integral para todos os envolvidos no 

processo. Para Larrosa (2002, p.27): 

 

A mediação entre o conhecimento e a vida não é outra coisa que a 
apropriação utilitária, a utilidade que se nos apresenta como “conhecimento” 
para as necessidades que se nos dão como “vida” e que são 
completamente indistintas das necessidades do capital e do Estado. 

 

Segundo o autor, a mediação entre o conhecimento e a vida auxilia no 

processo de conhecimentos ligados à experiência, mas a experiência é algo singular 

e para cada pessoa pode aparecer de uma forma. O acontecimento é comum, mas a 

experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser 

repetida. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo 

concreto em quem encarna. (LARROSA, 2002, p.27) 

A universidade é considerada o lugar do conhecimento acadêmico e a escola, 

o lugar do conhecimento prático ou da sociedade. Sendo assim, ao ligar esses dois 

conhecimentos, pode-se pensar em uma formação em que o acadêmico tenha a 

visão dos dois conhecimentos, partindo, assim, para uma reflexão sobre os 

problemas enfrentados no dia a dia da docência.  
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CAPÍTULO 3 - RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA: ANÁLISE DE DADOS 

 

3.1. Aspecto Metodológico 

 

A definição metodológica para este trabalho investigativo é a de estudo de 

caso, que apareceu nas pesquisas de Educação entre as décadas de 60 e 70. 

Robert Yin (2001, p. 21) defende a ideia de que: 

 

O estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que 

temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. [...] 

permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, 

processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 

regiões. 

 

Assim, o estudo de caso é um método específico de pesquisa de campo. 

Esses estudos são investigações detalhadas de um único caso, realizadas 

exatamente como ele é, ou seja, sem intervenção significativa do pesquisador.  

Cada característica essencial do estudo de caso diz respeito a algum fato. A 

primeira salienta um fenômeno particular. A segunda faz o detalhamento completo 

do contexto pesquisado. Já a terceira resposta dá a ideia de que o estudo de caso 

ilumina a compreensão do leitor, isto é, leva-o à descoberta do novo, ou à 

confirmação do já conhecido. A quarta e última característica só confirma que a 

maioria dos estudos de caso se baseia na lógica indutiva.  

É importante que o pesquisador tenha uma familiarização com o universo a 

ser investigado. Diante disso, este trabalho foi construído a partir do subprojeto 

PIBID, do qual participei como professora em formação. O subprojeto PIBID foi e 

continua sendo parte integrante do projeto institucional da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG). Como a proposta do PIBID envolve parceria com escola pública, 

então, foi escolhida pela coordenadora uma escola estadual de tempo integral da 

cidade de Inhumas. Para este trabalho, foram estudadas duas supervisoras, que são 

professoras de Inglês da escola-parceira e que atuaram no subprojeto durante o seu 

tempo de execução, e também duas coordenadoras que são docentes da UEG.  
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Pelas características do método, o pesquisador pode fazer um roteiro de 

perguntas com o objetivo de melhoria na especificação dos dados que irão auxiliar 

na abordagem qualitativa. Portanto, para Gil (1999, p.128): 

 
Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 

um número mais ou menos de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.  

 

Desse modo, os instrumentos de pesquisa usados neste trabalho foram 

questionários aplicados com o intuito de compreender a participação das 

professoras no programa, isto é, para identificar a importância do PIBID para a 

formação continuada, e também perguntas que levaram as participantes a identificar 

em suas memórias a participação no programa e as melhorias que perceberam 

nelas no decorrer do mesmo. 

 

3.1.1 Contexto/Cenário 
 

3.1.1.1 Subprojeto PIBID – UEG 
 

 Como já foi dito anteriormente, para participar do PIBID, a Instituição de 

Educação Superior interessada que oferece cursos de licenciatura precisa submeter-

se à avaliação da CAPES, de acordo com o edital de seleção. O programa 

institucional é composto por subprojetos, conforme a área de conhecimento do curso 

de licenciatura. Assim, esses subprojetos são propostos por instituições de ensino 

superior e desenvolvidos por estudantes de cursos de licenciatura sob a supervisão 

de professores da educação básica e orientação de professor do ensino superior. 

 O primeiro subprojeto do PIBID da UEG Câmpus Inhumas foi submetido e 

aprovado no edital CAPES 11/2012, com duração de agosto de 2012 a julho de 

2013, porém, as atividades foram prorrogadas até fevereiro de 2014. Este subprojeto 

era constituído por coordenadora de área, representado pelo professor da 

universidade, supervisora, professor da escola-parceira, e até seis bolsistas de 

iniciação à docência, estudantes do curso de Letras. 

 Para o cadastro junto à CAPES, o subprojeto recebeu o nome de “PIBID-

UEG/Letras/Inglês/Inhumas/2012” e também um roteiro para direcionar as primeiras 

ações do programa, pois o propósito da coordenadora de área era refletir 

colaborativamente sobre as ações executadas. Então, o subprojeto foi uma parceria 
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entre o curso de Letras Português/Inglês, no qual era aluna e bolsista, e a escola 

pública de tempo integral. Em seguida serão apresentados os ambientes da 

pesquisa e as ações desenvolvidas na escola.  

3.1.1.2 Ambientes da pesquisa  
 

Pelos registros históricos que a constituem, a Universidade Estadual de 

Goiás, que foi criada pela Lei nº 13.456, de 16 de abril do ano de 1999, foi um 

avanço para o Ensino Superior do Estado, beneficiando grande parte dos municípios 

goianos. A UEG é organizada em multicampi, e a sua sede central é em Anápolis. 

Nessa cidade, a UEG tem duas unidades universitárias, a Unidade Universitária de 

Ciências Exatas e Tecnológicas (Câmpus CET) e a Unidade Universitária de 

Ciências Socioeconômicas e Humanas (Câmpus CSEH).  

No início, a UEG era vinculada à Secretaria Estadual de Educação. Após o 

Decreto Estadual nº 5.158, de 29 de dezembro de 1999, ficou jurisdicionada à 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás. A UEG busca manter a sua 

identidade de origem, proposta para democratizar o conhecimento, e esta tem sido 

concretizada tanto pela expansão quanto pela interiorização do ensino superior no 

Estado de Goiás. A UEG se faz presente em 42 municípios, sendo assim, há 42 

campi da universidade. 

No município de Inhumas, a criação da Unidade Universitária foi oficializada 

em 13 de março de 2000, a partir do Decreto Estadual nº 5.181. No ano de 2014, 

após uma mudança na nomenclatura, essas unidades passaram a ser denominadas 

campi. No câmpus Inhumas, há dois cursos de licenciatura, com duração de quatro 

anos, o curso de Pedagogia e o curso de Letras Português/Inglês com dupla 

habilitação (Português e Inglês), ambos no período noturno, com aulas de segunda 

a sexta-feira, e aos sábados no matutino, em regime anual4. 

A parceria para o desenvolvimento do subprojeto foi feita com uma escola 

pública estadual da cidade de Inhumas que ofertava aulas para o ensino 

fundamental II (6º ao 9º ano) em tempo integral, com uma média de 200 alunos 

matriculados. No matutino, os alunos tinham aulas das disciplinas da matriz 

curricular, e no período vespertino eram reagrupados para participar de oficinas, tais 

como: letramento, matemática, música, artes, entre outras.  

                                                           
4 Porém, após o ano de 2015, o Projeto Pedagógico do curso passou por algumas alterações em sua 
grade, isto é, passou a ser semestral, porém, com entrada somente anual. 
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3.1.1.3 Ações na escola 
 

O programa promove a integração entre educação superior e educação 

básica. No início do projeto, o grupo de bolsistas foi apresentado à equipe gestora e 

aos alunos, assim como as atividades da professora-supervisora dentro da sala de 

aula, acompanhando as aulas de inglês, planejamento de aulas, conselho de classe 

e outros eventos que aconteceram, como o Halloween, que é desenvolvido pela 

professora-supervisora no mês de outubro. O professor-supervisor é aquele que 

auxilia os acadêmicos no processo de formação, preparando os educandos desde o 

início do curso, possibilitando-lhes momentos de aprendizagem e reflexão.  A atual 

portaria, a de nº 096/2013, que rege o programa, destaca em seu artigo 42 os 

deveres do supervisor: 

 

Art. 42. São deveres do supervisor:  
I – elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades dos bolsistas de 
iniciação à docência;  
II – controlar a frequência dos bolsistas de iniciação à docência na escola, 
repassando essas informações ao coordenador de área;  
V – participar de seminários de iniciação à docência do PIBID promovidos 
pelo projeto do qual participa;  
XI - compartilhar com a direção da escola e seus pares as boas práticas do 
PIBID na perspectiva de buscar a excelência na formação de professores;  
e XII - elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares 
[...] 
 

O professor-supervisor orienta, elabora e acompanha todo o trabalho dos 

bolsistas do programa. Os acadêmicos foram direcionados a uma escola de tempo 

integral, e foi proposto que o trabalho a ser desenvolvido pelo PIBID fosse uma 

oficina de língua inglesa no turno vespertino para os alunos que optassem por se 

reagrupar, isto é, como eram oferecidas outras disciplinas no mesmo horário, em 

outras salas, os alunos precisavam escolher de qual oficina participariam naquele 

dia. O trabalho do PIBID na escola foi iniciado no mês de agosto; de agosto a 

outubro foi realizada a fase de observação, e somente no mês de novembro, 

efetivamente, se iniciaram as aulas dadas pelos bolsistas nas oficinas. Como as 

oficinas eram ofertadas apenas uma vez na semana, naquele resto de ano foram 

desenvolvidas apenas quatro oficinas, sendo consideradas pela professora-

coordenadora oficinas-piloto. 
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A música foi o tema mais pedido pelos alunos em um questionário aplicado no 

início da atividade na escola. Em 2013, a proposta das oficinas de inglês se efetivou 

como atividade integrante da escola. Como eram seis bolsistas, foram ofertadas 

duas salas de oficinas de inglês, uma vez por semana, das 12h35 às 14h50. Na 

escola havia um total de 90 alunos, que participaram das oficinas de inglês; cada 

turma tinha 15 alunos e cada aula, a duração de 45 minutos. As aulas eram 

conduzidas quinzenalmente, com três bolsistas desenvolvendo o projeto, tendo a 

orientação da professora-coordenadora.  

Para que os bolsistas pudessem dar essas aulas, o planejamento era 

construído de forma coletiva no câmpus da UEG, com a professora-coordenadora e 

a professora-supervisora, sendo um fator obrigatório para o cumprimento da carga 

horária do PIBID. Os temas para os planos de aula eram definidos pela relevância 

demonstrada pelos próprios alunos, pois, pelo foco do projeto, os temas deveriam 

possibilitar a problematização dos problemas emergentes na sala de aula. 

Portanto, as aulas eram fundamentadas pela perspectiva crítica de ensino de 

línguas. Nessa perspectiva crítica de ensino, o professor é aquele que não apenas 

se limita a ensinar a língua, mas também se preocupa com a formação crítica e 

humana dos alunos.  

 

(...) o ensino de LEs se torna o ensino de novas formas de nos 
compreendermos e de percebermos o mundo. A língua como discurso 
implica o entendimento de nossas práticas de linguagem como práticas de 
(re)significarmos o mundo e o que acontece em nossa volta, a forma como 
percebemos a realidade (JORDÃO E FOGAÇA, 2007, p.87).  

 

Assim, na perspectiva crítica, o professor acredita que o ensino vai muito 

além dos muros da universidade, mas corrobora para um ensino mais amplo e 

reflexivo. Nessa perspectiva, o aluno sai da sua zona de conforto, com embates 

internos de suas certezas sobre os temas abordados. 

 

3.2 Perfis dos participantes da pesquisa 

  

Para este trabalho, há a participação de quatro professoras que atuaram no 

subprojeto PIBID, sendo duas professoras da educação básica na escola parceira, 

denominadas de professoras-supervisoras A e B, e outras duas professoras do 

ensino superior no curso de Letras da UEG, denominadas professoras-

coordenadoras A e B. Como já dito anteriormente, o PIBID também contou com a 
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participação de alunos bolsistas, mas estes não serão considerados nesta pesquisa, 

pois o foco é a formação continuada.  

Com o intuito de traçar um perfil das participantes, foi aplicado um 

questionário para as professoras-supervisoras e para as professoras-

coordenadoras. As professoras-supervisoras são concursadas do governo do 

Estado de Goiás, sendo A, professora na educação básica há 12 anos, e B, 

professora há 11 anos. 

A professora-supervisora A começou a atuar como docente um ano após o 

término da Graduação, sendo que há 13 anos concluiu o curso de Letras – 

Português/Inglês na UEG. Já a professora-supervisora B começou a atuar na 

educação básica antes de concluir a sua graduação, e há oito anos ela concluiu o 

curso de Letras – Português/Inglês, também na UEG. As duas possuem o curso de 

especialização em Docência do Ensino Superior, sendo que a professora-

supervisora B também tem o curso de especialização em Educação para 

Diversidade e Cidadania. 

É muito comum que professores formados em dupla licenciatura, como são os 

casos das professoras-supervisoras, se iniciem nas escolas como professores de 

Língua Portuguesa - até mesmo pela baixa carga horária da disciplina de Língua 

Inglesa - e só depois comecem a dar aulas de Língua Inglesa também, ou talvez 

nem se iniciem. No caso das participantes, todas são professoras de Língua 

Portuguesa: a professora-supervisora A, há 12 anos, e a B sempre atuou somente 

como professora de Língua Portuguesa, e teve a primeira experiência com a Língua 

Inglesa no ano de 2015, quando a professora A saiu de licença-maternidade. Diante 

disso, a professora-supervisora B assumiu tanto as aulas na escola como também o 

PIBID; a professora A participou do PIBID durante quatro anos e a professora B, 

durante um ano.  

No seguinte tópico será relatada a experiência das professoras-supervisoras 

com o ensino de línguas e a relação com o programa, sendo que o PIBID aparece 

como um processo de formação continuada.  

 

3.3.1 Um novo olhar para o ensino: A experiência das professoras-supervisoras com 

o PIBID 
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Quando menciona a experiência, compreende que é a bagagem do educador 

durante todo o processo de formação e atuação, a qual ele vai adquirindo ao longo 

da vida. No questionário aplicado, foram evidenciadas questões sobre a experiência 

com o PIBID, de modo que seja possível dar respostas ao objetivo da pesquisa, em 

especial das professoras-supervisoras; por ser na universidade, a formação 

continuada acontece de forma intrínseca.  

Em um primeiro momento, foi pedido às professoras-supervisoras que 

falassem sobre a sua experiência como professora da Língua Inglesa antes do 

PIBID. O contato da professora-supervisora B era bem restrito, já que começou a 

dar aulas por causa da licença-maternidade da colega. Ela relata, em uma das 

respostas para o questionário de coleta de dados, não ter tido experiência 

significativa com a Língua Inglesa, já que atuava há vários anos somente com a 

Língua Portuguesa. 

A professora-supervisora A trabalhava com a Língua Inglesa antes do PIBID, 

e considerava essas aulas um “saco”, pois eram maçantes, sem empolgação, sendo 

que na educação básica do Estado de Goiás existe a estrutura da matriz curricular, 

que cobra somente a parte gramatical da língua, sem nenhuma criticidade ou 

reflexão.  

Os documentos que regem o ensino de língua estrangeira no País são: a 

Constituição Federal, que prima pelo acesso igualitário e gratuito da educação no 

País; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que estrutura o ensino em 

níveis nacional, estadual e municipal, e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s), que são responsáveis por orientar os professores de língua estrangeira 

acerca dos conteúdos que devem ser ensinados e que competência cada etapa do 

ensino deve ter.  

E no Estado de Goiás há o “Currículo Referência de Língua 

Estrangeira/Inglês, que tem como norte os Parâmetros Curriculares Nacionais, além 

do conjunto de documentos elaborados pelo Ministério da Educação, tais como os 

PCN+, os PCNEM e as Orientações curriculares para o Ensino Médio” (GOIÁS, 

2018, p. 69), que apresenta conteúdos e expectativas de cada bimestre, os quais 

norteiam a prática do professor de LI.  

 
É importante mencionar que este documento apresenta, em cada bimestre, 
os conteúdos mínimos e necessários para o ensino e a aprendizagem de 
uma língua estrangeira. Cabe, portanto, ao professor verificar a 
possibilidade de ampliar os conteúdos e as expectativas propostas 
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escolhendo outros gêneros discursivos que podem ser trabalhados durante 
os bimestres do ano letivo (GOIÁS, 2018, p. 70). 

 

Desse modo, o documento citado apenas norteará os passos do educador, 

mas cabe a ele pensar em metodologias e estratégias de ensino que atendam às 

necessidades dos alunos. Moita Lopes ressalta a importância do papel do educador 

para com o ensino de línguas. 

 

A formação teórico-crítica do professor de línguas envolve dois tipos de 
conhecimento: um conhecimento teórico sobre a natureza da linguagem em 
sala de aula e fora dela e um conhecimento sobre como atuar na produção 
de conhecimento sobre o uso da linguagem em sala de aula, isto é, sobre 
os processos de ensinar/ aprender línguas (1996, p.181). 

 

Com base na afirmação da autora, se compreende que o ensino de línguas 

deve ser algo baseado na teoria e na realidade das salas de aula, pois o ensino não 

deve ser algo apenas de conhecimento dos aspectos linguísticos.  

 

O ensino de línguas eficaz não é aquele que depende de receitas didáticas 
em pacote, de prática oral repetitiva, ou que busca apoio de equipamentos e 
tecnologia, mas sim aquele que explora a habilidade do instrutor em criar 
situações de comunicação autêntica, naturalmente voltadas aos interesses 
e às necessidades de cada grupo e cada aluno (KRASHEN, 1982, p. 107). 

 

Contudo, para o ensino de línguas não existe uma receita para o educador 

seguir, mas o educador pode criar estratégias e situações para a criação desse 

conhecimento. A professora-supervisora avaliou o PIBID como um projeto inovador 

que foi de suma importância para a vida docente, de forma que só acrescentou no 

sentido de compreender que a língua pode ser trabalhada de forma reflexiva e crítica 

sem deixar a gramática de lado. 

Mesmo com o pouco tempo de experiência no PIBID, a professora-

supervisora B afirma que essa experiência permitiu que repensasse o espaço que 

ocupava no tempo, fez com que enxergasse oportunidades pessoais e que também 

viabilizasse as experiências dentro e por meio da Língua Inglesa. Assim, expressa o 

sentimento de “gratidão” ao PIBID pela bagagem proporcionada à sua formação 

como professora. 

Diante do que foi exposto pelas professoras-supervisoras, é possível perceber 

a importância que o PIBID teve para a formação continuada, no sentido de que essa 
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experiência trouxe para elas reflexões acerca do ensino de Língua Inglesa e 

provocou inquietação diretamente na formação como professora. 

 

 

3.4 Análise dos Dados 

 

O presente trabalho busca compreender a relação dos professores com o 

programa e sua influência na formação dos mesmos. Diante dos objetivos 

propostos, a seguinte análise de dados será dividida em dois subtópicos: 4.1 

Professoras-supervisoras e 4.2 Professoras-coordenadoras.  

A importância dessa divisão se dá para uma melhor compreensão, buscando 

alcançar os objetivos, pois cada uma das professoras dentro da sua função teve 

uma visão diferenciada. 

 

3.4.1. Professoras-supervisoras 
 

A docência é uma ação complexa que envolve conhecimentos teóricos e 

práticos ligados a vários fatores da sociedade que estão de certo modo 

influenciando no perfil do educador. Com base nisso, foi questionado aos 

participantes da pesquisa como e por que teriam se tornado professores de Língua 

Inglesa. As professoras-supervisoras responderam que: 

 
Lembro-me quando fui fazer o meu vestibular, ah... não foi o curso de Letras 
minha primeira opção... era para Medicina Veterinária, cheguei a passar na 
primeira fase, mas desisti porque achei difícil arrumar emprego ou até 
mesmo montar uma clínica para que pudesse trabalhar e não tinha 
condições. Repensei sobre a minha escolha e decidi ouvir o que minha 
mãezinha sempre dizia: “Seja professora, minha filha!”. Foi aí que prestei o 
vestibular para o curso de Letras e fui aprovada. Nossa! Eu seria uma 
professora! (Professora-supervisora A) 
 
Na verdade, foi uma oportunidade do destino. Como tenho um perfil voltado 
para a Língua Portuguesa, em decorrência da licença-maternidade da 
colega de trabalho assumi as aulas de Língua Inglesa por tempo 
determinado. No entanto, acabei continuando o trabalho na disciplina, com 
carga horária reduzida comparada à Língua Portuguesa. (Professora-
supervisora B) 
 
 

Nas duas afirmações, as professoras-supervisoras ressaltam que 

ingressaram no curso e na docência por fatores singulares, e isso foi agregado como 
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uma “oportunidade do destino”, ou seja, algo não esperado naquele momento, mas 

que, no final, deu e está dando certo.  

Para Freire (1996, p. 58), “ninguém nasce educador ou marcado para ser 

educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão da prática”. Assim, o professor vai se 

constituindo como professor ao longo de sua prática reflexiva, pois a cada dia é 

possível aprender e repensar novos caminhos. 

O processo de formação de professores é uma ação que envolve 

conhecimentos, habilidades, valores e culturas, e, além de tudo, aspectos pessoais, 

pautados na subjetividade de cada indivíduo, que influenciam o processo de 

formação, que está ligado à construção da identidade docente.  

 

No plano subjetivo, a formação é entendida como um processo de 
apropriação pessoal e reflexiva, de integração da experiência de vida na 
experiência profissional, em função das quais a ação educativa adquire 
significado (CARDOSO, BATISTA, GRAÇA, 2016, p. 382).  

 

O ser humano se constrói a cada dia, por meio das relações e interações com 

o meio. Desse modo, o professor também se constrói educador ao longo do tempo.  

 
O professor é o mediador entre o conhecimento sociocultural presente na 
sociedade e o aluno. Sendo o processo ensino-aprendizagem constituído na 
interação, o professor está atento e aberto às dúvidas, impasses, 
curiosidades, formulando sínteses, discutindo significados e ultrapassando 
limites (NASPOLINI, 1996, p. 189). 

 

Cada professor traz uma significação do que é ser professor, que pode ser o 

ato de “articular os saberes em língua estrangeira com outros saberes do currículo, 

de modo a mobilizar o conhecimento do aluno para o enfrentamento de situações-

desafio da vida social, dentro e fora da escola” (BRASIL, 1999, p. 90). Foi 

questionado aos participantes da pesquisa o que significa para eles serem 

professores de Língua Inglesa. Veja as respostas: 

 
Ser professora de Língua Inglesa é ir além daquilo que os livros trazem. É 
você levar aos alunos uma nova cultura, uma língua conhecida no mundo 
todo e a importância da mesma no nosso cotidiano. Devo também levar em 
consideração que sou o resultado das minhas experiências como ser 
humano, como eterna aprendiz, e da minha percepção da questão 
aprendizagem/ensino (enquanto aluno) e de ensino/aprendizagem 
(enquanto professor). Além disso, é importante destacar que o processo de 
formação de um professor começa muito antes do curso de graduação. 
(Professora-supervisora A) 
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Uma oportunidade agradável e diferente, já que meus projetos e minha 
essência são voltados mais precisamente para a Língua Portuguesa. Entrar 
em contato com a Língua Inglesa e assumir outra função, a de docente, foi 
uma experiência que me fez buscar mais conhecimento na área, me fez 
repensar algumas metodologias quanto ao trabalho com a disciplina, e 
perceber, ainda mais, a distância que existe entre a língua materna e a 
língua estrangeira moderna Inglês, além de que me possibilitou alçar o olhar 
para possíveis entraves e dificuldades quanto ao processo de 
aprendizagem da língua em estudo, com uma noção, então, mais 
clarificada. (Professora-supervisora B) 

 

Os depoimentos em destaque apontam que ser professor de Língua Inglesa 

vai muito além de apenas ensinar outra língua, mas é possibilitar uma nova visão de 

mundo e conhecimento para os alunos.  

 

No caso do ensino de segunda língua ou de língua estrangeira, pode-se 
escolher entre ensinar apenas a língua ou educar para a vida; entre abordar 
conteúdos triviais, como a previsão do tempo, ou temas que possam 
contribuir para a construção de um mundo menos desigual (PESSOA & 
BORELLI, 2011, p.12). 

 

O professor deve ter consciência de sua importância no ensino, pois ensinar 

vai muito além de conteúdos científicos e teóricos, mas é uma prática social, que 

deve ser desenvolvida em conjunto com a universidade e escola, com base na 

perspectiva crítica e no letramento crítico do ensino da Língua Inglesa. Para Souza 

(2011, p. 296), o: 

 

Letramento crítico consiste em não apenas ler, mas ler se lendo, ou seja, 
ficar consciente o tempo inteiro de como eu estou lendo, como eu estou 
construindo o significado... e não achar que leitura é um processo 
transparente, o que eu leio é aquilo que está escrito [...]  

 

Com base na fala do autor, observa-se que o ensino da Língua Inglesa deve 

ser baseado numa perspectiva que leve os alunos a um conhecimento mais amplo e 

crítico. O ensino dentro dos projetos do PIBID busca um letramento crítico, em que 

todos os envolvidos no processo possuem voz e vez para a construção do saber. 

Assim, foi questionado às participantes qual o significado do PIBID para elas:  

 

Incrível. Essa é a palavra. O PIBID foi uma porta e um empurrão. Uma porta 
pra eu vivenciar um outro lado da minha profissão, me fazendo ir em busca 
do novo, o que pra mim o era de ‘certa forma’, já que a Língua Inglesa fez 
parte da minha formação acadêmica e esteve presente em meus estágios 
supervisionados da graduação, mas inédito no sentido de que na docência 
eu não havia convivido tão de perto e tão intensamente essa prática. E um 
empurrão porque foi a partir dos encontros com os acadêmicos e com a 
coordenadora, das leituras realizadas com fins de formação, construção e 



55 

 

(re)pensar do ‘ser’, que me despertei para a urgência em retomar os 
estudos (o que já era um plano futuro), apesar de que a interrupção deles 
se deu por motivos e inclinações pessoais. Na vida, há escolhas e tempo 
para tudo. (Professora-supervisora A) 
 
Participar do PIBID, pra mim, foi a melhor experiência vivida. Aprendi a ter 
uma percepção diferente sobre ensinar Inglês de uma forma produtiva, 
respeitando a capacidade de cada aluno. O que foi mais gratificante foi 
aprender a trabalhar coletivamente onde as ideias fluíam para um maior 
aprendizado tanto meu quanto dos alunos. Passei, na verdade, a enxergar 
aquilo que até então não conseguia ver. O trabalho colaborativo ajudou-me 
muito nas leituras e reflexões. Sem contar o grande aprendizado que os 
bolsistas tiveram também. (Professora-supervisora B) 

 

Para auxiliar nesse processo, as ações e práticas dos professores vão 

direcionar e nortear o trabalho pedagógico. Logo, questionou-se às professoras-

supervisoras quais as atividades principais desenvolvidas por elas dentro do PIBID. 

Abaixo, elas ressaltam as atividades: 

 

Atuei como professora supervisora na escola campo. Participava dos 
encontros semanais na UEG, conduzia momentos de reflexão e 
planejamento, sendo este de acordo com a matriz curricular, orientava, 
acompanhava os bolsistas e participava das aulas e oficinas ministradas. 
(Professora-supervisora A) 
 
Eu atuei como parceira e supervisora do PIBID na escola (na época, Escola 
Estadual de Tempo Integral Horácio Antônio de Paula), à frente, muitas 
vezes, das reuniões que ocorriam uma vez por semana, no período 
vespertino, na Universidade Estadual de Goiás – Unidade de Inhumas-GO. 
Intermediava, também, o trabalho dos acadêmicos na escola – uma “ponte” 
entre a universidade e a escola –, e prestava auxílio quanto ao material 
necessário e disponível na unidade escolar aos monitores, o que garantiria 
e garantiu, assim, um bom andamento das oficinas de Língua Inglesa 
preparadas durante os encontros semanais, aliado ao material já 
confeccionado pelos acadêmicos em momentos extraclasse. (Professora-
supervisora B) 

 

Na universidade, aconteciam encontros com todos os participantes do PIBID, 

ou seja, as professoras-supervisoras, as professoras-coordenadoras e os 

professores em formação. Tais encontros abordavam momentos de reflexão 

pessoal, trocas de experiência e estudo de textos pedagógicos, a fim de orientar o 

planejamento semanal e ajustá-lo com a matriz curricular da instituição. Além disso, 

os materiais que os bolsistas iriam utilizar no desenvolvimento das oficinas eram 

confeccionados e organizados. 

E como último tópico do questionário, foi solicitado às professoras- 

supervisoras que descrevessem as possíveis transformações que obtiveram em 

suas práticas como professoras após a participação no PIBID:  
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Se eu fosse fazer um paralelo do antes e depois do PIBID, seria: antes, 
aulas maçantes, desinteresse dos alunos, pouca participação, planejamento 
individual, sem percepção crítica e assimilação de possibilidades, fracasso. 
Depois do PIBID: aulas interessantes, interesse dos alunos, participação, 
planejamento colaborativo, estudo, reflexão e conquistas. (Professora-
supervisora B) 
 
Enquanto docente, antes do PIBID, a Língua Inglesa não me tocava muito. 
Depois do PIBID, a disciplina ganhou em mim e de mim um novo olhar, uma 
nova importância, e me fez analisar mais atenciosamente as metodologias 
que envolvem a disciplina e o fazer docente. (Professora-supervisora B) 

 

A partir disso, pode-se compreender que o PIBID contribuiu para a formação 

contínua dessas professoras, levando-as a obterem conhecimento e a refletirem 

sobre as concepções adquiridas ao longo de suas carreiras, bem como de suas 

práticas educativas. 

 

3.4.2. Professoras-coordenadoras 
 

A professora-coordenadora é a gestora de um projeto vinculado ao PIBID em 

uma instituição de ensino superior. Ela acompanha, dialoga com as atividades do 

projeto e é responsável por selecionar os professores coordenadores da área. 

Assim, foi questionado às professoras-coordenadoras como e por que elas se 

tornaram coordenadoras de um projeto no PIBID. Ambas destacaram que se 

interessaram em participar do programa por entender a sua importância no potencial 

de formação docente. 

 

Desde a primeira vez que ouvi falar do PIBID, em um evento na UFG 
ocorrido em 2011, fiquei encantada com o programa, especialmente pelo 
potencial de formação docente que nunca havia visto em outro projeto até 
então. Em 2012, quando soube que a UEG participaria pela primeira vez do 
edital de seleção de projetos, não perdi a oportunidade e me candidatei a 
propor um subprojeto de Inglês, que, felizmente, foi aprovado. (Professora-
coordenadora A) 
 
Ao participar de um encontro do PIBID como voluntária, achei que tinha me 
encontrado. A professora-coordenadora saiu de licença e me indicou para 
coordenar o próximo subprojeto (2014-2018). (Professora-coordenadora B) 
 

As professoras-coordenadoras buscaram se ingressar no programa devido à 

sua grande valia para o processo de formação. Analisando a importância da 

formação continuada para o processo de ensino e formação do educador, 

questionou-se a elas como foi participar do PIBID. Tanto os relatos das professoras-
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coordenadoras acima citados quanto das supervisoras foram positivos, pois elas 

acreditam que o ingresso no programa possibilitou uma autorreflexão a respeito do 

trabalho que desempenham, abrindo os olhos para novos caminhos. 

Assim, entende-se que esse processo de formação é contínuo e possui 

diversas fases e etapas que contribuem para esta formação. As participantes 

também foram questionadas sobre o que significa o PIBID para elas. Obteve-se as 

seguintes respostas: 

 

O PIBID tem um significado ímpar para mim, não apenas profissional, mas 
acadêmico e pessoal também. Desde o início, o programa despertou em 
mim não apenas um encantamento, mas também minha “curiosidade 
epistemológica”, nos termos do mestre Paulo Freire. Tanto o foi que escolhi 
o subprojeto PIBID, que coordenei de agosto de 2012 a fevereiro de 2014, 
como cenário de minha pesquisa de doutorado. (Professora-coordenadora 
A) 
 
Significa uma oportunidade única de interação entre a universidade e a 
escola, além de fonte inesgotável de ideias para aulas inovadoras e 
aproximação entre professora formadora e licenciandos bolsistas. É claro 
que é também uma grande oportunidade para os licenciandos vivenciarem 
as experiências de sala de aula, em colaboração com a professora regente. 
(Professora-coordenadora B) 

 

Nos relatos acima, as professoras deixam claro que o PIBID foi uma porta de 

entrada para novos caminhos e práticas de ensino. Percebe-se que o programa é 

um meio de formação continuada para os educadores, pois é uma construção de 

saberes que liga a universidade à escola pública. 

Elas ressaltam a significação do programa para a sua formação e a 

importância para os licenciados. Essa interação se torna um meio de reflexão e 

autorreflexão da prática docente, além de permitir a ampliação dos conhecimentos. 

De acordo com Gatti et al (2014, p.105), o programa: 

 

Estimula o desenvolvimento de estratégias de ensino diversificadas e 
motivadoras; há melhorias na qualidade do ensino com novas formas de 
ensino, aulas mais criativas com atividades práticas diferenciadas e 
interdisciplinares; [...] 
 

Para o autor, o desenvolvimento dessas estratégias para o ensino amplia o 

conhecimento e a relação aluno x professor e aproxima a teoria da prática. Para que 

essa aproximação aconteça, são necessárias políticas que valorizem a formação 

inicial e continuada dos professores. Moreira e Candau (2005, p. 23) colocam que: 
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É necessário um destaque à necessidade de se pensar uma formação 
continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no 
cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas 
realizadas na Universidade, de modo a articular teoria e prática na formação 
e na construção do conhecimento profissional do professor. 

 

Assim, a formação continuada vai muito além de apenas títulos e atendimento 

às lógicas de mercado, mas se apresenta como forma de posicionamento diante 

delas e auxílio no processo de formação dos educandos.  

O PIBID, para que seja um programa que contribua de forma significativa no 

processo de formação continuada, necessita de coordenação e orientação baseadas 

em autores e práticas significativas. Diante disso, questionou-se às professoras-

coordenadoras como foram suas experiências com o PIBID. Os depoimentos 

indicam: 

 
Minha experiência no PIBID foi extremamente rica. Tive a preciosa 
oportunidade de voltar para a sala de aula da educação básica, pois atuava 
em colaboração com os/as professores/as-licenciandos/as e a professora 
da escola parceira. Além disso, construímos juntos/as um forte trabalho de 
educação linguística crítica na escola, por meio de oficinas temáticas de 
língua inglesa que oferecemos semanalmente aos alunos/as da escola 
parceira (EF2). Foram 19 meses de intenso trabalho, que proporcionou uma 
experiência de formação profissional singular a todos/as nós. (Professora-
coordenadora A) 
 
Minha experiência tem sido muito positiva, a partir de reflexões tecidas em 
colaboração com o grupo. É muito motivador perceber o interesse dos 
alunos da escola parceira nas aulas quando o grupo do PIBID está na 
escola. Cada novo integrante a participar do PIBID declara a importância do 
programa para sua experiência, para sua prática. Para mim tem sido um 
constante desafio a reorganização e replanejamento a cada novo semestre 
e cada entrada de novos participantes requer uma flexibilidade e reflexão 
que têm me tornado uma professora formadora menos rígida, mais 
envolvida com a formação. (Professora-coordenadora B) 

 

As professoras-coordenadoras colocam que a experiência na coordenação do 

programa foi positiva e significante para a prática educativa de cada uma, auxiliando 

em uma autorreflexão e reorganização de planejamento de suas práticas, pois cada 

aula a ser desenvolvida no campo é pensada em conjunto e baseada em fontes 

teóricas. Sendo assim, a coordenadora de um projeto deve ter flexibilidade e 

sensibilidade para ouvir todos os envolvidos, pois só assim ocorrerá uma formação 

verdadeira e significativa.  

 

O entendimento da dimensão afetiva e da sensível pode promover a 
melhoria da qualidade da educação e da realização profissional dos 
docentes. Infelizmente, ainda temos que ponderar que a formação docente 
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mantém um modelo de relação pedagógica, cujo ideal assenta-se na 
transmissão do saber e no distanciamento entre o professor(a) e o aluno, 
patologizando a expressão da afetividade e da sensibilidade. 
(MAGALHÃES, 2001, p. 54) 
 

A sensibilidade é um sentido que permeia o cenário educativo, pois quando o 

educador tem consciência da sua relevância, ele pode promover um ensino mais 

humano e reflexivo. Vale ressaltar que o ato de ser professor é uma ação 

transformadora e formadora que envolve várias questões, sejam elas sociais, 

políticas e econômicas, sendo assim, o educador deve ter entendimento da 

importância da sensibilidade para promover a melhoria na qualidade do ensino.  

Dentro do programa, as professoras-coordenadoras têm responsabilidades 

para que os projetos sejam desenvolvidos e alcancem os objetivos propostos. Desse 

modo, foi questionado a elas a respeito de suas responsabilidades.  

 
Além de coordenar as atividades “padrão” de todo subprojeto, também 
realizei atividades peculiares ao nosso subprojeto, tais como: 
- participação nas sessões reflexivas semanais do grupo; 
- planejamento colaborativo das aulas a serem ministradas na escola 
parceira; 
- construção colaborativa de materiais para as aulas; 
- atuação colaborativa nas aulas na escola parceira; 
- participação em eventos da área com apresentação de nossas ações no 
programa; 
- publicação de trabalhos (anais de eventos, revistas etc.) acerca de nosso 
trabalho no programa. (Professora-coordenadora A) 
 
- Reflexões a partir de seminários baseados em estudos sobre a formação 
do professor reflexivo, Linguística Aplicada Crítica, reflexão colaborativa, 
planejamento colaborativo, crenças de professor e aluno, reflexão na ação e 
sobre a ação, PCN, política linguística, dentre outros; 
- Planejamento de sequências didáticas por tema; 
- Artigos com base nas práticas desenvolvidas e apresentações em 
eventos.  (Professora-coordenadora B) 

 

As professoras-coordenadoras ficaram responsáveis por nortear as 

discussões e escolher os autores a serem estudados. Elas eram a ponte para a 

construção do planejamento das oficinas e também para acompanhar o 

desenvolvimento dos bolsistas durante as oficinas. Ao analisar as respostas das 

professoras-coordenadoras, constata-se que as suas responsabilidades são de 

extrema importância para que tudo ocorra de forma significativa, contribuindo para o 

desenvolvimento do processo.  

Esse processo funciona como uma formação continuada, pois o ato de buscar 

e de compreender novos caminhos abre os olhos para novos horizontes. Quando o 
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educador se envolve em projetos de formação continuada, fica mais fácil para ele 

interpretar o mundo ao redor com mais facilidade e criticidade. 

 

Considera-se fundamental ressaltar a importância do reconhecimento e 
valorização do saber docente no âmbito das práticas de formação 
continuada, de modo especial dos saberes da experiência, núcleo vital do 
saber docente, e a partir do qual o professor dialoga com as disciplinas e os 
saberes curriculares (CANDAU, 1997 apud FLÓRIDE, 2008, p. 9). 
 

Então, a formação continuada enriquece o trabalho do educador, abrindo 

novos caminhos e possibilidades no ensino. Por último, a fim de alcançar o terceiro 

objetivo do questionário, foi solicitado que as professoras-supervisoras e 

coordenadoras descrevessem as possíveis transformações que obtiveram em suas 

práticas como professoras após a participação no PIBID, como se pode ler a seguir:  

 
Acredito que a principal mudança proporcionada por minha participação no 
PIBID foi perceber que a formação docente universitária não pode 
acontecer distante da escola. O PIBID me fez ter a plena convicção de que 
o trabalho de formação realizado na universidade deve estar estreitamente 
relacionado ao trabalho realizado na escola, em um processo dialógico de 
construção de conhecimentos, ou seja, temos muito a aprender com as 
pessoas que estão na escola (professores/as e alunos/as). (Professora-
coordenadora A) 

 

O PIBID contribui em diversos sentidos com a formação continuada do 
professor de Língua Inglesa. Em primeiro lugar, o fato de participar das 
reuniões promove uma reflexão sobre as concepções teóricas e 
metodológicas que orientam a prática do professor, que se vê em sala de 
aula com múltiplos olhares, uma vez que fazem reflexões colaborativas 
após cada aula. Ou seja, após as aulas ministradas em colaboração, 
quando fazemos o feedback em grupo, as reflexões sobre as ações são 
extremamente profícuas. Por outro lado, as ideias e inovações que surgem 
a partir do planejamento colaborativo ampliam os horizontes dos 
professores quanto às possibilidades de realização de atividades em sala 
de aula. (Professora-coordenadora B) 
 
 

Assim, a participação no PIBID proporcionou a elas a ampliação dos 

conhecimentos e, após esse acontecimento, elas evidenciam a importância da 

relação entre universidade e escola e que a formação do professor não é algo final, 

mas um ato contínuo e em constante mudança. 

 

É necessário que a relação universidade/escola não seja unidirecional, onde 
apenas a universidade produza conhecimento e “leve” à escola, contudo, 
que seja encarada como uma via de “mão dupla”, onde a escola possa ser 
considerada também um campo que produz e envia conhecimentos à 
universidade, no intuito de articular saberes científicos e acadêmicos com 
saberes profissionais e experienciais (SELLES, 2002, p.167 - 181). 
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A relação universidade e escola possibilita a articulação de conhecimentos 

científicos e acadêmicos com conhecimentos diários da sala de aula. Vale ressaltar 

que um dos principais objetivos do PIBID é o de “proporcionar aos futuros 

professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 

docentes de caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem” (CAPES, 2018, p. 3). 

Com a pesquisa, observa-se, nas falas das entrevistadas, que a participação 

no PIBID foi enriquecedora para a formação de todos os envolvidos, isto é, para os 

professores em formação, professoras-supervisoras e professoras-coordenadoras. A 

todo o momento, o educador deve estar buscando novos conhecimentos e caminhos 

para uma educação humana, crítica e reflexiva. 

 

3.5. Reflexões sobre os dados 

 

O presente trabalho leva a pensar que o ato de ser professor tem diversas 

concepções, como: o especialista técnico, o profissional reflexivo e o intelectual 

crítico. Quando o educador consegue envolver essas três concepções em sua 

formação, o mesmo terá uma visão dimensional dos problemas emergentes da 

sociedade e da sala de aula. 

A concepção ligada à reflexão sobre a prática e na prática exige mudanças no 

trabalho do educador, e por meio dessas reflexões, ele desenvolve um pensamento 

mais crítico sobre a situação em que está inserido, além de estimular novas 

realidades nos seus discentes. Acredita-se que a participação no programa 

proporcionou a estas professoras reflexões que as fizeram protagonistas das suas 

próprias práticas. Logo, essa prática reflexivo-colaborativa teve fundamental 

importância durante o processo, uma vez que proporcionou uma reconstrução da 

ação docente, como pôde ser observado nas falas das participantes.  

Dessa forma, o professor precisa estar em constante formação para ampliar 

seus conhecimentos. Para Lima (2001, p. 11): 

 

A formação contínua estaria, assim, a serviço da reflexão e da produção de 
um conhecimento sistematizado, capaz de oferecer a fundamentação 
teórica necessária para a articulação com a prática e a crítica criativa do 
professor em relação ao aluno, à escola e à sociedade. Estaria ainda 
ajudando a pensar a profissão, a profissionalização, o profissionalismo e o 
desenvolvimento profissional do professor.  
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Para o autor, a formação continuada é um processo de reflexão a respeito da 

prática do professor, sendo uma articulação entre reflexão e prática, pois uma 

reflexão pauta em conhecimentos teóricos, possibilitando uma base teórica para 

refletir sobre sua prática. Portanto, esse processo de reflexão deveria ser 

proporcionado para alunos desde a graduação, para despertar neles o interesse 

pela pesquisa. 

O processo de articular a formação inicial com a formação continuada tem 

como relação constante a teoria e a prática, uma vez que enfatiza que a prática 

docente deve ser constantemente pensada e atualizada de acordo com as 

necessidades do educando, e o professor só poderá fazer essa reflexão por meio de 

pesquisas, congressos, cursos de extensão, especializações, para, assim, expandir 

seus conhecimentos. Não tem como o professor se fechar em uma bolha de saberes 

já identificados por ele e desconsiderar toda maré de saberes que a todo o momento 

emerge na educação.   

A sociedade muda, a escola muda, e não é diferente com o professor e com 

as propostas de ensino, que não devem permanecer estáticos, mesmo com a 

evolução do tempo. Portanto, o educador deve ser o agente principal da sua prática 

pedagógica e estar sempre se instruindo e criando novas estratégias de ensino e 

aprendizagem, por meio do trabalho reflexivo e colaborativo. E foi exatamente isso 

que o PIBID possibilitou para os envolvidos nesse processo, ou seja, tanto na 

formação inicial como na continuada, todos estão construindo novos conhecimentos 

e novos saberes. 
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CAPÍTULO 4 – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo, será apresentada uma proposta didática com metodologias 

diversificadas, articuladas com base nos pressupostos teóricos exibidos 

anteriormente. E também será mostrada uma problematização sobre a sequência 

didática com o objetivo de demonstrar como o professor pode ressignificar o cartão- 

postal, ou seja, como o professor reflexivo pode adaptar possíveis conteúdos já 

inseridos no sistema. 

O objetivo não é propor um modelo de ensino pronto e acabado para ser 

aplicado, mas, sim, uma sugestão de formas diferenciadas de se trabalhar o 

conteúdo proposto pelo livro didático e/ou currículo de referência no Estado. 

Pensando em contribuir com a prática de professores de Língua Inglesa da 

Educação Básica, a Sequência Didática (SD) proporá algumas ideias inspiradas nos 

planos de aula e também na reflexão crítica das professoras-coordenadoras e 

supervisoras. 

 

4.1 Apresentação da Sequência Didática (SD) 

 

Uma aula diversificada pode ser definida como uma junção de várias 

atividades que são encadeadas de procedimentos e ações para serem executadas 

com a mediação do professor. Usa-se um plano de ensino ou uma sequência 

didática com variadas estratégias, a fim de aprofundar sobre alguma temática a ser 

estudada. Diante disso, ZABALA (1998) considera que as sequências didáticas são 

um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas que possui um 

princípio e um fim, isto é, as SD contribuem com a consolidação de conhecimentos. 

A Sequência Didática do gênero Cartão-postal foi elaborada e trabalhada 

pelos integrantes do PIBID no ano de 2012 com os alunos do Ensino Fundamental – 

2ª fase e pensada e planejada para duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental. 

A carga horária para as aulas da disciplina de Língua Inglesa era de duas aulas de 

45 minutos semanais às terças-feiras. Essas aulas deveriam abranger o conteúdo 
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destacado no Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás 

(GOIÁS, 2012) e também do livro didático que os alunos usavam. 

É importante ressaltar que o currículo de referência tem por objetivo oferecer 

“aos professores elementos para a elaboração de aulas, tendo como meta o trabalho 

com os gêneros discursivos e as habilidades envolvidas no ensino de Língua 

Inglesa” (GOIÁS, 2012, p.69). A figura abaixo indica a proposta para o período em 

que o PIBID ficou responsável pelas aulas de inglês das turmas. 

 

Proposta curricular para o 3º bimestre – 8º ano do Ensino Fundamental. 
 

 

Fonte: GOIÁS, Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, 2012, p.77. 

 

Segundo o Currículo de Referência (2012), o conteúdo a ser trabalhado 

deveria ser o Cartão-postal, com eixo temático na compreensão e produção de 

diferentes gêneros discursivos em Língua Estrangeira/Inglês. Para trabalhar com 

este conteúdo, as expectativas foram divididas em três momentos: a compreensão 

oral e escrita, a produção oral e escrita e, por fim, a prática de análise linguística. 

Em relação à compreensão oral e escrita, o currículo (2012) sugere que os 

alunos utilizem diferentes estratégias de leitura para ler cartões, identifiquem 
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informações implícitas nos textos, infiram o significado de palavras e de estruturas 

gramaticais, escutem e compreendam palavras, perguntas, frases, isto é, que 

interajam em sala de aula. 

Considerando a produção oral e escrita, espera-se que os alunos escrevam e 

enviem cartões-postais relatando passeios ou viagens e utilizem as ideias e a 

presença dos elementos característicos do gênero produzido. E por fim, em relação 

à prática de análise linguística, o currículo (2012) sugere que os alunos reconheçam 

e façam uso dos recursos linguísticos, tais como: adjetivos, substantivos, pronomes, 

preposições, vocativos, datas, entre outros. E também utilizem o uso do passado 

simples para expressar ações e acontecimentos vivenciados na produção de 

cartões-postais. 

Como já foi dito, a proposta do grupo foi trabalhar colaborativamente. Sendo 

assim, as seis aulas dadas foram trabalhadas em equipe: os professores em 

formação, a professora-supervisora e a professora-coordenadora. Os planos de aula 

foram pensados com base no conteúdo sugerido pelo currículo, o gênero “Cartão- 

postal”, e o desafio do grupo era como desenvolver um trabalho crítico usando este 

conteúdo (SILVESTRE, 2014).  

O planejamento das aulas se baseou na sequência de atividades abaixo: 

 

1. Para iniciar o trabalho com o gênero, foi preparada pelos professores e 

professoras do PIBID, colaborativamente, uma apresentação em slide com o 

percurso histórico das correspondências. Esse percurso se iniciou com a 

carta de Pero Vaz de Caminha, depois, pelos primeiros cartões-postais, até 

chegar à atualidade. Dentro da sala de aula, eram trabalhadas as línguas 

Portuguesa e Inglesa, para melhor entendimento dos alunos. O slide 

finalizava com uma pergunta aos alunos: “And you? Do you usually 

send/receive postcards?”, para iniciar uma conversa sobre o assunto e 

também debater a problematização desse gênero na contemporaneidade. 

2. Em sequência, a atividade foi buscar pontos “turísticos” que os alunos 

consideravam que poderiam se tornar a figura de um cartão-postal, já que 

não foi possível encontrar cartões-postais nas bancas de revista da cidade. 

Os alunos tiram fotos dos locais e enviam, por e-mail ou pelo Facebook, para 

os professores. 
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3. Em outro momento, os alunos criaram um cartão-postal com imagens 

desenhadas por eles mesmos de cidades que conheciam e escreveram uma 

mensagem a alguém em inglês. 

4. E, por fim, os alunos fizeram leituras compartilhadas dos postais em sala de 

aula e expuseram os cartões-postais em um evento da escola. 

 

Baseando-se nas três expectativas do currículo: compreensão oral e escrita, 

produção oral e escrita e prática de análise linguística, será apresentada a proposta 

de ensino baseada em seis momentos, tendo como conteúdo o gênero “Cartão-

postal”.   

Em um primeiro momento, o professor pode iniciar a aula fazendo uso da 

Língua Inglesa, para que os alunos possam ir se familiarizando com o idioma. Para 

trabalhar a compreensão oral e escrita, o educador pode realizar uma dinâmica de 

apresentação da seguinte forma: cada estudante recebe uma frase em inglês em 

letras grandes com as características e gostos dos professores, e devem adivinhar a 

qual professor esta se refere e então colar a frase. Ao final, os professores conferem 

se as frases estão coladas corretamente ou não. Se não, entregam as mesmas aos 

respectivos donos.  

Já na produção oral e escrita, é sugerido ao educador que entregue aos 

alunos tiras de papel para que criem uma frase sobre eles em inglês e que utilizem, 

para isso, o vocabulário que sabem, para que o professor adivinhe de qual aluno 

seria a tal frase. 

No segundo momento, pode ser objetivado trabalhar o reconhecimento do 

gênero textual “Postcard” e refletir sobre o percurso sócio-histórico-cultural. Assim, o 

educador poderá iniciar a aula com um “Warmer”, em que os professores levem 

alguns postcards e entreguem para os alunos responderem algumas perguntas 

oralmente. Por exemplo: What’s this? Where is it from? Have you ever sent/received 

a postcard?  

Desse modo, o professor, ao trabalhar a prática de análise linguística, poderá 

ampliar o assunto da aula com alguns aspectos histórico-culturais do gênero 

“postcard” em alguns slides.  

Após essa apresentação de slides, podem ser entregues aos alunos vários 

cartões-postais de diferentes lugares, com diferentes escritas, para que eles 

analisem suas características, como era o formato, a estrutura da escrita, enfim, 



67 

 

diferentes análises acerca dos conteúdos e dos cartões. Como atividade de casa,  

pode ser pedido que procurem em bancas de revistas e/ou papelarias cartões-

postais com imagens da cidade. 

No terceiro momento da aula, ligado ao conhecimento do gênero cartão-

postal utilizando a Língua Inglesa, o professor pode entregar aos alunos cartões-

postais para que realizem as leituras, a fim de ativar os conhecimentos prévios que 

eles já possuem acerca da Língua Inglesa e de mundo. Além do conteúdo escrito 

nos cartões para entender por que as pessoas enviavam o cartão-postal umas às 

outras, podem também ser trabalhados questionamentos com os alunos, tais como: 

Vocês conhecem o lugar apresentado no cartão-postal? É possível dizer se é no 

Brasil ou no exterior somente pela imagem?, entre outros. 

Após esse momento, sugere-se então o processo de leitura da escrita 

encontrada no cartão-postal, com a utilização de estratégias para compreensão do 

texto, por exemplo, a identificação das palavras cognatas. Fica a critério do 

professor questionar os alunos sobre algumas questões, tais como: De onde o autor 

escreve? Para quem o cartão é endereçado? Em qual data o bilhete foi escrito? Etc.  

Para o fechamento da aula, pode ser solicitado aos alunos o estudo da 

estrutura, formato e escrita dos cartões-postais, ou seja, verificar com os alunos o 

que acharam desse gênero e se gostaram das imagens dos cartões. 

O quarto momento terá o objetivo de envolver os alunos de um macromundo 

para um micro, aproximando-os de sua realidade por meio da confecção dos 

cartões-postais. O educador poderá iniciar a aula com um “Brain storm”, utilizando a 

afirmação de “Cities we know”, para que os alunos falem sobre cidades que 

conhecem, mas que não necessariamente já tenham visitado, como, por exemplo, 

dos cartões-postais que foram levados em outra ocasião. Após o momento anterior, 

entregar aos alunos uma folha com o formato do cartão-postal para que eles façam 

um desenho de algum ponto turístico que lhes chama a atenção. 

No quinto momento, o objetivo é trabalhar a estrutura do cartão-postal com os 

alunos, para que eles produzam cartões-postais. Os professores deverão focar 

primeiramente na estrutura do cartão-postal, explicando o que são as saudações, 

quais adjetivos são utilizados para descrever as cidades e as despedidas, tudo isso 

usando a Língua Inglesa. 
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Posteriormente, trabalhar com os alunos um modelo de cartão-postal da 

cidade de Pirenópolis. Aqui, o professor poderá retirar alguns trechos do texto do 

cartão e em seguida solicitar que os alunos completem as frases. 

O sexto momento tem o objetivo de produzir um cartão-postal. Então, é 

sugerido aos alunos que desenhem um ponto turístico da cidade que achem bonito e 

escrevam um texto como se fossem enviar a alguém para apresentar a cidade deles. 

Em um momento, o professor poderá mostrar para os alunos que há pessoas que 

trocam cartões-postais através de um site, e que estes podem ser enviados para 

qualquer pessoa do mundo por meio do cadastro na página www.postcrossing.com.  

As propostas apresentadas acima buscam trabalhar o cartão-postal de forma 

completa com os alunos, e não somente apresentar e falar superficialmente sobre o 

assunto, mas conhecer a história, como surgiu, quem normalmente os enviava. Além 

da compreensão oral e escrita, é proposto ainda um momento de produção e de 

prática utilizando a Língua Inglesa. 

 

4.2. Ressignificação da SD pelo olhar de professores reflexivos 

 

Foi proposto às professoras-coordenadoras e professoras-supervisoras que 

refletissem sobre como trabalhar com o gênero cartão-postal nas aulas de inglês nos 

dias de hoje. Essa reflexão foi colhida por meio de um grupo no aplicativo de 

mensagens instantâneas5 e foi enviada às educadoras a sequência dos planos de 

aula que foram trabalhados na época, junto com a proposta curricular do Estado. 

Dessa forma, elas refletiram sobre como o professor deverá ressignificar o 

cartão-postal, de modo que se adapte aos conteúdos já inseridos no sistema. E 

assim, as professoras expuseram as suas colocações e todas concordaram que a 

sequência poderia ser trabalhada da forma como foi sugerida acima, porém, com 

algumas alterações. 

A primeira a apresentar a sua reflexão foi a professora-coordenadora B, que 

destacou que a SD exposta no roteiro poderia ser trabalhada da mesma forma, 

porém, com o acréscimo de algumas coisas. Ela sugeriu que o aluno pudesse 

propor que tirassem foto de algum lugar interessante onde ele mora para apresentar 

                                                           
5 Algumas dessas mensagens instantâneas foram enviadas por meio de áudio gravado, assim esses 

áudios foram transcritos de forma literal. 

http://www.postcrossing.com/
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para uma pessoa que não conhece o local, por exemplo, de outro Estado, ou até 

mesmo de outro país. 

 

[...] Assim, este trabalho será contextualizado para a cidade onde eles 

conhecem para não expor caso alguém não tenha conhecido nenhum lugar; 

muitas vezes um aluno não conhece outro contexto que não o dele, então 

algum lugar que seja interessante, mesmo que não seja um ponto turístico. 

[...] Então, o cartão-postal seria a partir de um ponto escolhido pelo aluno de 

sua própria cidade, de seu próprio contexto e que ele escreva alguma coisa 

desse ponto para enviar para uma pessoa de fora, e que essa mesma coisa 

aconteça. 

 

 Diante disso, a professora propõe então que o professor trabalhe com seus 

alunos esse gênero que é orientado pelo currículo de referência, mas que faça 

alterações, para que tenha sentido para os alunos. Ao invés de sugerir que desenhe 

ou até mesmo leve uma imagem de um lugar bonito que conheceu ou visitou, peça 

que ele apresente para outra pessoa, de outra cultura, outro Estado ou outro país, a 

sua cidade, a sua história, o seu ponto turístico. Dessa forma se pode evitar um 

constrangimento para aquele aluno que talvez não tenha conhecido nenhuma outra 

cidade ou outro Estado. 

 A professora ainda destaca que essa atividade pode se tornar muito 

interessante, pois essa troca pode ser proposta com professores parceiros de outros 

Estados ou outro país. Assim, tal ação vai promover uma experiência cultural, 

intercultural e não será apenas uma simples troca de cartão-postal. 

 

Então, dessa forma, o aluno de outro país, de outra região, envia o cartão-
postal da sua região para esses que são nossos alunos, e vai haver uma 
troca cultural, intercultural, não só de cartão-postal, mas envolvendo algo 
mais, que vai além de um local que eles visitaram, talvez pela 
impossibilidade de alguns alunos terem conhecido um local interessante. 

 

Outra sugestão da professora-coordenadora B é o trabalho com cartão-postal 

digital, que poderia ser em formato de vídeo. O aluno poderia apresentar uma 

imagem de um lugar interessante da sua cidade e gravar uma mensagem curta em 

inglês para alunos de outras regiões e, assim, fazer a ressignificação da proposta do 

gênero. 

 

[...] escolheria uma sala de aula onde o professor parceiro de São Paulo 

fizesse a mesma atividade, e faria a troca de cartão-postal. Seria outra ideia 

para ir além do cartão-postal como se conhece, o cartão-postal que hoje 

quase não é usado mais, então seria uma reinvenção do gênero cartão-
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postal para cartão-postal digital oralizado. É uma opção, que vejo como uma 

ressignificação para a proposta desse gênero. 

 

A professora-coordenadora A fez uma colaboração sucinta e concordou com 

as sugestões apresentadas pela outra professora-coordenadora. Explicou que 

nenhum conteúdo ou tema é, de fato, fixo e que sempre há o espaço para 

problematizar e ampliar o conteúdo. Ao finalizar, acrescentou que o professor 

precisa explorar o fator histórico do cartão-postal e demonstrar para os alunos como, 

nos dias atuais, esse gênero foi substituído pelas redes sociais. 

 

[...] Sobre o cartão-postal, de modo específico, ainda poderia ser mais 
explorado o fator histórico desse gênero e como ele foi substituído pelas 
redes sociais nos dias atuais. 

 

Como uma forma de interação, a professora-coordenadora B concordou com 

a professora-coordenadora A no ponto em que afirma que é exatamente esta 

substituição e mudança no gênero que pode ser trabalhada. E justifica que,  

 
[...] hoje em dia tiramos a foto de um local lindo que visitamos e mandamos 
por WhatsApp com mensagem para as pessoas com quem desejamos 
compartilhar. Ou colocamos no status do WhatsApp, no story do Facebook, 
no Instagram ou no Twitter com uma mensagem curta. Alguns lugares 
turísticos têm no seu interior placas com o endereço no Twitter para que a 
gente compartilhe as fotos marcando o local e divulgando o lugar. 
 

Diante disso, é importante que o professor atualize o trabalho com o cartão-

postal a partir dos aplicativos e redes sociais que estão ao alcance dos alunos, pois, 

hoje, não se encontra cartões-postais com facilidade. Então, para se trabalhar com 

esse gênero, é preciso apresentar para o aluno a história do cartão-postal, e as suas 

modificações até os dias de hoje. 

A professora-supervisora B relatou que o trabalho com o cartão-postal pode 

ser realizado totalmente manual, com ilustrações e escrita manuscrita, como forma 

de preservar a modalidade de escrita artesanal. E justifica que hoje em dia os meios 

digitais e eletrônicos estão muito presentes e acaba sendo necessária uma maior 

atenção dos professores para o trabalho com esses meios. Também para ela, não 

usar a tecnologia seria uma maneira de ir “contra a maré”.  

Ela faz uma sugestão em conexão com o sugerido pela professora-

coordenadora B, que seria um trabalho de cartão-postal para ser trocado com alunos 

de outras escolas, ou de outras cidades, porém, essa professora-supervisora B 
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enfatiza que o intuito maior desse trabalho tem que ser o gênero textual, ou seja, o 

exercício da escrita, das normas, padrões e também o desenvolvimento de 

habilidades artísticas e uma interligação entre escolas e alunos distintos. 

A última professora a se pronunciar foi a professora-supervisora A. Ela 

explicou que, a partir da experiência dela com o PIBID, achava importante 

apresentar uma experiência que teve com o lado mais reflexivo de trabalhar com o 

cartão-postal. Ela disse que é importante que os alunos tenham conhecimento 

histórico sobre o cartão-postal, o processo de comunicação, e que é muito difícil 

para eles terem acesso ao cartão-postal físico, por estar escasso no mercado. E a 

partir daí a professora descreve uma aula que teve sobre o gênero com seus alunos. 

 

Eu fiz uma aula com os meninos, onde eu tentei levá-los, como se eles 
fossem fazer uma viagem imaginária por outras comunidades eles partiram, 
eu fiz com eles um trabalho de leitura não linear de imagens do gênero 
cartão-postal e articular com outros gêneros e outras disciplinas, e explorei 
questões históricas, geográficas, culturais, de comportamento e hábitos, e 
de crenças também né, e várias linguagens relacionadas a diversos países 
do mundo. 

 

A professora também explica que o objetivo desse trabalho não foi somente 

trabalhar o gênero por trabalhar, mas levar os alunos a conhecerem as novas 

culturas, sem supervalorizar uma em relação à outra. Assim, ela tentou levar os 

alunos a perceberem que eles são agentes participativos e transformadores da 

sociedade, por meio da leitura reflexiva das imagens. Diante disso, a professora 

continua relatando o que foi feito em sua aula. 

 

Um exemplo dessa abordagem crítica, eu mostrei alguns cartões-postais 

para os alunos e dois dos cartões postais, um sendo de Nova York, imagem 

das torres gêmeas, sendo o outro a imagem de Amsterdam, então esses 

dois cartões geraram uma discussão dentro da sala de aula. O primeiro 

cartão-postal das torres gêmeas, a gente fez a discussão sobre a questão 

do 11 de setembro, do terrorismo, então foi uma aula bem produtiva, e o 

outro cartão-postal, um outro exemplo, gerou a história do holocausto, a 

história da judia Ane Frank com o seu diário. Então, foi uma discussão muito 

produtiva; eu acho que é aí que a gente parte para que o aluno tenha essa 

reflexão a respeito do gênero, não é somente estudar aquela parte 

gramatical, isso não é o mais importante, existem vários outros fatores que 

podem ser abordados dentro desse gênero cartão-postal.  

 

Diante das colocações das professoras, é possível perceber que a reflexão 

sobre o conteúdo que irá ser trabalhado precisa acontecer, pois é muito importante 

que o professor adéque o conteúdo ao perfil do seu alunado, bem como à 
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atualidade. Trabalhar o gênero cartão-postal é muito importante para os alunos 

conhecerem a história desse gênero e sua progressão. Hoje, no entanto, esta forma 

de mensagem não é tão utilizada, uma vez que, devido ao avanço tecnológico, há 

outros meios de se comunicar que podem ser considerados como ressignificação 

desse gênero. 

Assim, é importante que o professor tenha a oportunidade de receber uma 

formação continuada que lhe ofereça a reflexão como objetivo, para, assim, se 

autoquestionar e questionar os conteúdos que são preestabelecidos pelo currículo 

de referência, pois é preciso se conscientizar de que todo conteúdo pode ser 

trabalhado na Língua Inglesa, porém precisa ser adaptado. Nenhum conteúdo deve 

ser considerado como pronto e acabado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação de professores é um tema relevante no cenário educativo, uma 

vez que os desafios relacionados à escola exigem a cada dia um maior preparo e 

um posicionamento crítico para enfrentar os problemas apresentados no âmbito 

educacional. Desse modo, é de grande relevância destacar a importância que a 

formação continuada representa para os professores e, por isso, é necessário que o 

acesso a ela seja facilitado, pois muitos professores saem da graduação pensando 

em somente lecionar. 

 No Brasil, a partir do século XX, houve uma acentuada criação de políticas 

educativas voltadas para a formação continuada dos professores, o que não é uma 

realidade para todos, mas somente para uma pequena parcela desses profissionais. 

Tal fato deve-se à falta de tempo, visto que o professor se dedica tanto ao ato 

educativo e se desdobra em várias horas de licenciatura para conseguir um salário 

capaz de suprir as suas necessidades. Outros fatores levantados foram a falta de 

interesse e de políticas públicas que apoiem essa formação.  

Assim, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

incentiva a docência, com a oferta de bolsas de pesquisa para discentes 

matriculados em cursos de graduação do Ensino Superior. Dentro desse contexto, 

prima pela valorização da formação inicial de futuros professores. Diante disso, é 

possível perceber que o foco dos projetos do PIBID é inserir os estudantes de 

licenciatura no contexto das escolas públicas durante a sua formação acadêmica, 

para que possam desenvolver atividades didático-pedagógicas, sob a orientação de 

um docente da licenciatura e de um professor da escola.  

Com esta pesquisa, foi possível observar que professores que têm a 

possibilidade de participar do programa vivenciam uma experiência enriquecedora 

ao processo educativo, pois desenvolvem uma nova visão e têm acesso a novos 

conhecimentos, voltados a uma educação humana, crítica, reflexiva e colaborativa. 

Quando o educador se envolve em projetos de formação continuada, ele aprende a 



74 

 

interpretar o mundo ao redor com mais facilidade e criticidade, e o PIBID aparece 

como uma alternativa de formação continuada para os educadores.  

Como já foi mencionado, a relevância deste trabalho está em apresentar o 

PIBID como um programa benéfico para a formação continuada de professores. 

Assim, mesmo que, no futuro, o PIBID seja extinto, ele foi a base para a criação de 

outras possíveis políticas públicas de incentivo à formação continuada. É possível 

perceber que o PIBID é uma oportunidade para os professores que dele participam, 

por meio da sequência didática apresentada como produto deste trabalho. A 

proposta do projeto, em específico, é trabalhar os conteúdos predefinidos usando os 

conceitos da teoria crítica, exigindo que o professor reflita sobre como adequar 

aquele conteúdo à vivência de seus alunos. 

Esse trabalho de reflexão não é comum a professores da educação básica. 

Como foi relatado por uma das professoras-supervisoras, os professores de línguas 

se sentem muito sozinhos nas escolas. O professor de Língua Inglesa não está 

presente todos os dias na escola e o ensino da língua requer que se trabalhe de 

uma forma diferenciada, para que todos os envolvidos no processo consigam 

aprender. E o professor que se propõe a trabalhar de forma diversificada é visto 

como quem está querendo “inventar moda”. 

Diante disso, tornou-se relevante para essas professoras o trabalho em 

grupo, os momentos de reflexão, para que juntas pudessem pensar em 

metodologias diversificadas que não se tornassem apenas mais um conteúdo a ser 

trabalhado. O trabalho com o cartão-postal foi bastante desafiador para os 

professores envolvidos no projeto, pois eles tinham o objetivo de mostrar aos alunos 

a importância que esse gênero já teve na história da sociedade, mas que, 

atualmente, é menos usado e, por vezes, até substituído por outros meios de 

comunicação digitais.  

Portanto, esses professores envolvidos no projeto tiveram uma experiência 

transformadora em suas vidas. Para uns, a experiência de valorizar a sua formação 

inicial; para outros, a sua formação continuada. Nesse processo, se observa que a 

educação básica precisa de profissionais qualificados em suas formações 

específicas, como é o caso da Língua Inglesa, e de uma formação inicial mais 

ampla. 
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ANEXOS 

 

Anexos A – Questionários para coleta de dados 

 
 
Questionário de Perfil (Professora-supervisora) 

 

1. Há quantos anos finalizou a Graduação? 

2. Fez alguma especialização após a Graduação? Se sim, em que área? 

3. Professora na Educação básica há quanto tempo? 

4. É concursada? 

5. É professora somente de Língua Inglesa? (Há quanto tempo?) 

6. Atuou quanto tempo no PIBID? 

 

Questionário sobre o PIBID (Professora-supervisora) 

 

1. Como e por que você se tornou professora de Língua Inglesa? 

2. O que significa para você ser professora de Língua Inglesa? 

3. Fale sobre sua experiência como professora de Língua Inglesa antes do 

PIBID. 

4. Como foi para você participar do PIBID? 

5. Como você avalia a importância do PIBID para a sua formação como 

professora? 

6. Quais foram as suas atividades principais desenvolvidas dentro do PIBID? 

7. Você consegue se descrever antes e depois do PIBID? (Em que aspectos 

você mudou como professora? Em que o PIBID te ajudou?) 

8. Qual a avaliação que você faz do desempenho dos alunos a partir do PIBID? 

9. Você consegue perceber alguma mudança no desempenho dos alunos por 

causa do PIBID? (Relate) 
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Anexos B – Atividades utilizadas na sequência didática 

 
Slide Cartão-Postal 
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Atividade Cartão-Postal 
 

Colégio Estadual Integral Horácio Antônio de Paula   

Name: ____________________________________________ Date: ___/___/2013 

Post Card 
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                   Activity             

1. De onde o autor escreve? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

2. Para quem o cartão é endereçado? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

3. Em qual data o bilhete foi escrito? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

4. Para quem podemos encaminhar um cartão-postal? Onde podemos encontrá-
lo? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

5. Você acha que a imagem é importante para a composição do cartão? Por 
quê? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 
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6. Em qual Estado Pirenópolis está localizada? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

7. Você acha necessário utilizar datas? Saudações? Encerramentos? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

8. Que informações o autor dá sobre Nossa Senhora do Rosário Church? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

9. Quais adjetivos o autor utiliza para descrever a cidade? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

10. O que a palavra surrounded sugere? Ela está ligada à palavra mountain? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

11. Qual a função do pronome this no texto? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

12. O cartão lido apresenta uma narrativa breve? A linguagem é informal? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 
 
Modelo de Cartão  
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