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Resumo
 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), criado em 2009, tem sido objeto de diversas
pesquisas. Neste artigo apresentamos uma revisão comentada da literatura sobre o Programa. Foi utilizada como
ferramenta de busca de artigos o Sistema Integrado CAPES–WEBQUALIS. A busca foi realizada nos extratos de
qualificação dos periódicos A1, A2, B1 e B2, no período 2010-2014. Foram identificados 23 artigos, que foram
analisados e categorizados. A revisão revelou que vêm sendo realizadas análises estruturais dos projetos PIBID, sobre
a importância do Programa como uma política pública, sobre o papel do PIBID como Terceiro Espaço de formação
docente na interação entre universidade e escola básica.
 
Abstract
 
The Institutional Teaching Initiation Scholarship Program (PIBID), created in 2009, has been the subject of several
studies. In this article we present a commented literature review of the Program. It was used a search tool of articles the
Integrated WebQualis System of CAPES. The search was conducted in the qualify journals extracts from A1, A2, B1 and
B2, from 2010 to 2014. Were identified, analyzed and categorized 23 articles. The review revealed that has been carried
out a structural analysis of PIBID projects, about the importance of the program as a public policy, about the role of PIBID
as Third Space responsible for teacher training in the interaction between university and elementary school.
 
Palavras-chaves: PIBID, formação docente, politicas publicas.

Introdução
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) se transformou em um importante programa para a
formação de docentes no Brasil, não apenas pelo seu crescimento quantitativo e montante de recursos empregados,
mas principalmente, pelo impacto na qualidade da formação de professores nas universidades e escolas de Educação
Básica participantes.
O vulto, importância e abrangência do PIBID gerou a necessidade de avaliação e acompanhamento sistemático do
Programa. O sistema avaliativo realizado pela Capes é feito a partir da análise de relatórios anuais, visitas técnicas,
encontros nacionais de coordenadores, etc. (BRASIL, 2013). Com o objetivo de avaliar os resultados obtidos, buscando
aperfeiçoar a gestão e induzir novos patamares aos objetivos educacionais, a Coordenação Geral de Programas de
Valorização do Magistério da Capes encomendou, em 2013, uma avaliação externa realizada pelas professoras Dra.
Bernardete A. Gatti e Dra. Marli E. D. A. André.
O trabalho de análise do PIBID, realizado pelas pesquisadoras, envolveu informações referentes à seleção de artigos
nos periódicos nacionais classificados pelo sistema Scielo da área de ciências humanas; revisão das pesquisas de
mestrado e doutorado sobre o PIBID, encontradas no Banco de Teses da Capes; identificação de trabalhos
apresentados no XVI Encontro Nacional de Didáticas e Práticas de Ensino – ENDIPE, em 2012; informações das Bases
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de Dados da Capes referentes aos professores supervisores, coordenadores de área, coordenadores institucionais e
licenciandos bolsistas participantes do PIBID; e um questionário respondido pelos integrantes do Programa (Gatti et al.,
2014).
Nessa pesquisa, os avaliadores encontraram 03 artigos de pesquisa, 02 teses de Doutorado,15 dissertações de
Mestrado Acadêmico e 01 de Mestrado Profissional. Foram identificados no XVI ENDIPE 58 estudos que abordaram o
PIBID e o questionário foi respondido por cerca de 38.000 participantes do PIBID, o que corresponde a 84% do total de
pibidianos do país.
            Em linhas gerais as análises de Gatti et al. (2014) elecaram as constribuições do Programa para a formação
docente sob diferentes perspectivas.
As contribuições relacionadas aos cursos de licenciatura indicados pelos autores referem-se à valorização,
fortalecimento e revitalização das licenciaturas e da profissão docente. Melhorias na qualidade dos cursos, relacionadas
às reformulações curriculares na perspectiva de interligação de saberes das Ciências e saberes pedagógicos da Ciência
da Educação. A qualificação e valorização da formação de licenciandos, com maior visibilidade e socialização no
espaço da Instituição de Ensino Superior (IES), contribuindo para o curso como um todo. Compartilhamento de ações
coletivas e participativas envolvendo licenciandos, professores supervisores e professores das IES. Permanência dos
estudantes nas licenciaturas, com a diminuição da evasão e aumento da atratividade da carreira docente.
Para os licenciandos as contribuições do PIBID envolvem a inserção na realidade da escola pública e aproximação
entre teoria e prática. Desenvolvimento das percepções e significados atribuídos pelos bolsistas ao planejamento e às
atividades práticas realizadas nas escolas, bem como as implicações do Programa para a construção dos saberes
docentes. O estímulo à iniciativa (proatividade) e criatividade, levando o licenciando a buscar soluções e planejar
atividades voltadas para a realidade do espaço escolar. Estimulo ao espírito investigativo, valorizando a docência e
qualificando a formação inicial. Transformação da postura do licenciando em relação às reflexões das aulas de Didática
no que se refere aos conhecimentos e saberes pedagógicos.
            Segundo Gatti et al. (2014) os professores supervisores são beneficiados pelo PIBID com uma formação
continuada qualificada, aproximando-os do meio acadêmico, ajudando a articular o conhecimento acadêmico com o
conhecimento prático. Motiva o docente a maior envolvimento em atividades diversificadas, propicia mudanças em suas
perspectivas profissionais, promovendo a melhoria de seu desempenho. Favorece mudanças dentro das escolas e das
salas de aula relacionadas, principalmente, à inserção de novas metodologias de ensino e reformulação das práticas
pedagógicas desses professores.
            Os professores das IES, por sua vez, aproximam-se da realidade e das necessidades da escola básica, o que
propicia novas visões sobre o ensino e a prática docente e contribui com a formação continuada dos docentes das IES.
O PIBID contribui para a modificação de posturas dos docentes do curso de licenciatura fazendo com que tenham maior
interesse, participação e novas perspectivas sobre a relação teoria-prática e questionando a qualidade das práticas
formativas docentes na própria IES.
            Os benefícios do PIBID para o espaço escolar e para os alunos relacionam-se ao estímulo e desenvolvimento de
estratégias de ensino diversificadas e motivadoras, qualificando o ensino. Revitalização dos laboratórios e das
bibliotecas. Promove a melhoria nas relações de trabalho com a equipe diretiva, aumenta o interesse dos alunos da
escola, diminuindo a evasão com destaque no ensino médio. Melhora o desempenho e a autoestima dos alunos,
promovendo a construção de uma nova cultura escolar relacionada ao ensino.
            Na relação da IES e a escola pública o Programa favorece um diálogo mais efetivo, renovando práticas e
reflexões teóricas e propiciando avanços nas pesquisas voltadas ao ensino. O PIBID cria ações compartilhadas entre
licenciandos bolsistas, professores supervisores e coordenadores de área corresponsabilizando os membros das
equipes, estimulando e favorecendo o trabalho coletivo e a interdisciplinaridade. As ações realizadas mobilizam para a
realização de feiras, mostras e eventos culturais dando visibilidade às realizações dos projetos e atraindo a participação
dos alunos e licenciandos para as atividades propostas. Cria espaço de discussão sobre as práticas docentes e a
formação de docentes em ambos os espaços, motivando os professores e alunos da Educação Básica com a presença
dos licenciandos bolsistas. Promove a valorização do magistério e do trabalho do professor na escola (Gatti et al.,
2014).
            As contribuições do Programa como uma “Política Pública de Estado” (Gatti et al., 2014) referem-se ao processo
de valorização da profissão docente e constitui-se em política de atenção à formação inicial dos professores para a
Educação Básica.
Gatti et al. (2014) também identificaram aspectos críticos do Programa e sugestões de melhorias e aperfeiçoamento do
PIBID. Esses aspectos não serão discutidos neste trabalho porque fogem ao escopo do mesmo. Ao apresentarmos o
trabalho de Gatti et al. (2014) buscamos delimitar a importancia do PIBID e refletir sobre a possível escassez de artigos
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de pesquisa sobre o PIBID, já que os autores encontraram apenas 3 documentos. Essa constatação foi a principal
motivação para a elaboração da revisão bibliográfica que apresentamos neste artigo.
 
Metodologia
Com o objetivo de levantar artigos de pesquisa sobre PIBID foi realizada uma revisão de literatura nas revistas
qualificadas. A ferramenta de busca utilizada foi o Sistema Integrado CAPES (SICAPES) – WEBQUALIS. Neste sistema
encontram-se periódicos classificados de acordo com a área de avaliação e o nível de qualificação de cada periódico. A
busca de artigos sobre o PIBID foi realizada na área da Educação, nos extratos A1, A2, B1 e B2, no período de 2009 a
2014.
Na primeira etapa foi feita a consulta no WEBQUALIS realizando a busca pelas palavras-chave (PIBID e Iniciação à
Docência) em cada extrato de qualificação, mediante a análise do título e do resumo do artigo. Nessa fase do
procedimento de busca foram encontradas 26 publicações, sendo duas publicações no extrato A1, duas no extrato A2,
oito publicações no extrato B1 e quatorze publicações no extrato B2.
Na segunda etapa os artigos selecionados foram acessados nas páginas eletrônicas dos periódicos. De posse dos
artigos foi feita a leitura prévia dos resumos e a organização mais detalhada dos dados.
Na terceira etapa os artigos foram lidos integralmente, após a leitura os textos foram analisados e verificou-se que três
artigos do extrato B1 não abordavam o PIBID ou a iniciação à docência, apesar de conterem no resumo alguma das
palavras-chave utilizadas na seleção de artigos. Assim, três textos foram excluídos da amostra inicial e não aparecerem
no Quadro 1 onde estão organizados os 23 trabalhos considerados na análise.
 
Quadro 1: Artigos encontrados na revisão de literatura sobre o PIBID

QualisRevista Titulo Autor Ano

A1

Revista Electrónica
de Enseñanza de
las Ciencias

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DOCENTE NO DISCURSO
DE ESTUDANTES DA LICENCIATURA
EM QUÍMICA E AOS ESTÁGIOS DE
DOCÊNCIA - DA ESCRITA À LEITURA

BEJA, A. C.;
REZENDE, F. Flavia 2014

Educação em
Revista

MEMORIAIS ESCOLARES E
PROCESSOS DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA

BERGAMASCHIIE, M.
A.; ALMEIDA D. B. 2013

A2

Desenredo
A LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO
COMUNICATIVO DA LÍNGUA
ESPANHOLA NO ENSINO MÉDIO

SILVA, G.M. da.;
ARAGÃO, C. de O. 2013

Educação (PUCRS.
Impresso)

A PROBLEMÁTICA DOS PROFESSORES
INICIANTES: TENDÊNCIA E PRÁTICA
INVESTIGATIVA NO ESPAÇO
UNIVERSITÁRIO

CUNHA, M. I. da.;
ZANCHET, B. M. B. A.
 

2010

B1

Revista educação
(Santa Maria)

O PIBID NA ÓTICA DOS
LICENCIANDOS: POSSIBILIDADES E
LIMITES DO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA

FELÍCIO, H. M. dos S.;
GOMES, C.;
ALLAIN, L.

2014

Revista educação
(Santa Maria)

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES EM CONFLITO COM O
CURRÍCULO: ESTÁGIO
SUPERVISIONADO E PIBID

JARDILINO, J. R. L. 2014

Linhas Críticas -
Revista da
faculdade de
educação -UNB

PIBID E AS APRENDIZAGENS SOBRE A
DOCÊNCIA NA RELAÇÃO
UNIVERSIDADE E ESCOLA

FABRIS, E. H.;
OLIVEIRA, S. de. 2013

Linhas Críticas -
Revista da

O PRINCÍPIO DA
INDISSOCIABILIDADE TAUCHEN, G.; 2011
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faculdade de
educação -UNB

UNIVERSITÁRIA: DIFICULDADES E
POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO

FÁVERO, A. 

Rev. brasileira
Estudos
pedagogicos

PRÁTICAS DE LEITURA NO ENSINO
MÉDIO: O PIBID DE LETRAS

NEITZEL, A. A.;
PAREJA, C. J. M.;
HOCHMANN, S.

2013

B2

ATOS DE
PESQUISA EM
EDUCAÇÃO -
PPGE/ME

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID À
FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES NA COMPREENSÃO DE
LICENCIANDOS BOLSISTAS

RAUSCH, R. B.;
RANTZ, M. J. 2013

Calidoscópio
DINÂMICAS DE COLABORAÇÃO
COMO PRÁTICA SOCIAL DE
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

MATEUS, E.;
KADRI, M. S. el.;
GAFFURI, P.

2014

Comunicações

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
BIOLOGIA: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

SANTOS, P. F.;
GOMES, C. 2014

Diálogos (Maringá.
Online),

HISTÓRIA, ENSINO E APRENDIZAGEM:
A EXPERIÊNCIA DO PIBID DE
HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ/PR

PRIORI, A.;
BRUNELO, L.;
PAIXÃO, L. A.

2012

Educação em
Perspectiva

CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A
FORMAÇÃO INICIAL DE
PROFESSORES: O OLHAR DOS
ESTUDANTES

AMBROSETTI, N. B.;
NASCIMENTO, M. das
G. G. de A.;
ALMEIDA, P. A.;
CALIL, A. M. G. C.;
PASSOS, L. F.

2013

Educação: teoria e
prática

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
FÍSICA: PROBLEMATIZANDO AÇÕES
GOVERNAMENTAIS

GARCIA, N. M. D.;
HIGA, I. 2012

Revista Eletrônica
Pesquiseduca

TROCAS DE SABERES
PROPORCIONADA PELO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE
INICIAÇÃO A DOCÊNCIA:
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO
DAS BOLSISTAS

NEVES, E. do R.;
HERNECK, H. R. 2012

Revista Cocar
FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
ALGUMAS SIGNIFICAÇÕES DO PIBID
COMO POLÍTICA PÚBLICA

GONZATTI, S. E. M.;
VITÓRIA, M. I. C. 2013

Revista Cocar PIBID: UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO
DOCENTE INOVADORA?

FARIAS, I. M. S. de.;
ROCHA, C. C. T.   2012

Revista Cocar

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
(PIBID) NA UEPA: REFLEXÕES
INICIAIS

ARAÚJO, J. P. de. 2013

Revista Cocar

A PRÁTICA COMPREENSIVA NA
FORMAÇÃO DOCENTE EM
SOCIOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA A
PARTIR DO PROGRAMA

ALMEIDA, R. de O.
; 2012
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INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO A DOCÊNCIA
 

GONÇALVES, D. N.

Letras, Santa Maria
SER PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA NA COMPLEXIDADE:
RESISTÊNCIAS E AVANÇOS

SANTOS, L. de F.
STELLA, P.   2012

Revista NUPEM
PIBID-PEDAGOGIA: OPORTUNIDADE
DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL

BILHALVA, A. R. B.;
FRISON; L. M. B. 2013

Trabalho &
Educação

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
DESAFIOS ATUAIS

CAMPOS, F. A. C.;
SOUZA JÚNIOR, H. P. 2011

Fonte: Informações organizadas pelos autores.
 
A partir da análise das publicações observa-se que o PIBID foi discutido academicamente a partir de 2010, o que se
justifica pelo o ano de lançamento do primeiro edital, 2007, e o ano de institucionalização do PIBID nas universidades,
2009.
A partir da leitura e análise os artigos selecionados foram agrupados em categorias elaboradas de acordo com as
diferentes formas de escrita e abordagens sobre o PIBID. Primeiramente, foram identificadas duas grandes categorias
de publicações: relatos de experiências e artigos de pesquisa. O que caracteriza um relato de experiência é a tendência
a uma apresentação narrativa da experiência sem preocupação com teorização ou análise crítica em torno do assunto,
por exemplo, a descrição de oficinas. Percebeu-se que a maioria das publicações tende a se constituir em relatos de
experiências, o que corrobora as informações obtidas por Gatti et al. (2014). Estudos mais aprofundados, em artigos de
pesquisa, relatam as experiências e vão além do puro relato sendo capazes de constituir argumentação teórica que
permita uma análise reflexiva sobre o processo de iniciação à docência, apontam asserções de conhecimento para a
área de pesquisa, e as narrativas superam a mera descrição factual.
            Essa primeira categorização apesar de indicar a natureza dos trabalhos produzidos e sua relação ainda
incipiente com abordagens de pesquisa, não explicita o que efetivamente tem sido produzido sobre o PIBID. Dessa
forma, foi necessária uma análise mais aprofundada e criteriosa sobre o conteúdo dos artigos publicados.
            A análise do conteúdo (Bardin, 2011) foi utilizada nessa etapa de tratamento dos dados. O trabalho envolveu a
pré-análise dos documentos, a categorização das informações selecionadas e o reagrupamento dessas informações em
novas categorias mais abrangentes. Buscou-se diferenciar, classificar e reagrupar os elementos de cada um dos artigos
e do conjunto deles fazendo emergir categorias mais inclusivas. É esse movimento analítico e as categorias emergentes
que buscaremos apresentar a seguir.
 
Discussão dos dados
Uma categoria elaborada a partir dos trabalhos está relacionada à análise estrutural dos projetos PIBID, sejam eles
projetos institucionais (Felício, Gomes e Allain, 2014; Araújo, 2013) ou subprojetos das áreas específicas (Almeida e
Gonçalves, 2012). Nessas análises os autores caracterizam os projetos discutindo formação profissional, relação com a
escola e desenvolvimento do programa. Alguns indicam aspectos relevantes das relações Escola-Universidade,
reforçando a importância do PIBID na formação docente (Felício, Gomes e Allain, 2014); outros como Priori, Brunelo e
Paixão (2012) caracterizam o projeto e as escolas onde o PIBID é desenvolvido.
            A análise do conteúdo dos documentos revelou que os conceitos identidade docente e desenvolvimento
profissional são relevantes para os trabalhos sobre a iniciação à docência, constituindo-se em categoria analitica. Os
trabalhos identificados discutem como o PIBID se estabelece em elemento do processo de constituição da identidade
docente dos bolsistas (Beja e Rezende, 2014). A contribuição do PIBID para a formação de professores, a partir da ótica
dos bolsistas também está contemplada (Rausch e Frantz, 2013). Os trabalhos utilizam os conceitos: desenvolvimento
profissional docente, valorização profissional docente, formação do professor pesquisador, desenvolvimento da
reflexividade docente, qualificação do ensino, formação do professor leitor, desenvolvimento de novas metodologias de
ensino e o trabalho colaborativo (Rausch e Frantz, 2013).
            A categoria processo formativo e o papel do PIBID é discutida sobre diferentes perspectivas. Bergamaschi e
Almeida (2013) discutem sobre as narrativas de memória dos bolsistas PIBID para compreendê-las como parte
importante do processo formativo desses bolsistas. Identificação das trajetórias (familiares e escolares) na escolha pela
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docência e a experiência do PIBID como divisor de águas na escolha da docência. Rausch e Frantz (2013) tratam a
contribuição do PIBID para a formação de professores, a partir da ótica dos bolsistas, considerando as seguintes
subcategorias analíticas: a) a formação do professor pesquisador; b) o desenvolvimento da reflexividade docente; c) a
qualificação do ensino; d) a formação do professor leitor; e) o desenvolvimento de novas metodologias de ensino e o
trabalho colaborativo. O processo formativo colaborativo entre os bolsistas de Iniciação à Docência (Mateus, El Kadri e
Gaffuri, 2014) é tratado reforçando a importância das relações entre aprendizagem de bolsistas e as formas de
organização dos contextos de prática de formação. Santos e Stella (2012) tratam as análises dos bolsistas PIBID sobre
a produção textual de alunos da Educação Básica. O tratamento dos textos é realizado a partir da análise do discurso.
As práticas de linguagem da Educação Básica são objeto de análise pelos bolsistas com objetivo de (re)significar o que
foi aprendido na licenciatura, buscando uma maior aproximação com a linguagem escolar que vise uma conduta
pedagógica mais adequada dos futuros professores.
            Uma categoria emergente do conteúdo dos trabalhos relaciona-se ao papel do PIBID no espaço da
Universidade. Essa categoria relaciona-se à tentativa de analisar os processos de iniciação à docência no espaço
universitário e a identificação das tendências dos estudos sobre formação de professores (Cunha e Zanchet, 2010) e,
também, discute a contribuição do PIBID para a formação de professores sob o prisma da relação entre a universidade
e a Educação Básica (Rausch e Frantz, 2013)
            Outra categoria importante identifica a Escola Básica como espaço de formação dos licenciandos. Neves e
Herneck (2012) analisam o PIBID a partir das contribuições dos supervisores (professores da Educação Básica) na
formação dos bolsistas; sustenta teoricamente um conjunto de categorias analíticas sobre os diálogos estabelecidos
entre os bolsistas-bolsistas, bolsistas-supervisores, bolsistas-coordenadores. Rausch e Frantz (2013) discutem a
contribuição do PIBID para a formação de professores, a relação entre a Universidade e a Educação Básica.
            Uma categoria formada a partir de um único artigo refere-se à formação de bolsistas PIBID na perspectiva da
educação inclusiva (Santos e Gomes, 2014), apesar da crescente demanda pela inclusão dessas temáticas na
formação de professores.
            Interações Universidade versus Escola Básica se constitui como categoria devido as diferentes interações
entre as entidades educacionais. Essa relação é analisada por Fabris e Oliveira (2013), que buscam entender o que os
bolsistas aprendem sobre a docência por meio das interpretações dos bolsistas sobre as relações entre a universidade
(UNISINOS) e a escola básica.
            O PIBID Como Política Pública emerge como uma categoria em virtude da sua importância em um contexto
mais amplo sobre os autores envolvidos no PIBID. Gonzatti e Vitoria (2013) discutem as políticas públicas relativas à
formação de professores no contexto sócio histórico, destacando as marcas dessa história no cenário atual da formação
docente. As revisões elaboradas pelos autores indicam o pouco impacto real dessas pesquisas, no âmbito das
instituições formadoras (GATTI, 2003, NÓVOA, 1999; 2011). A partir do estudo realizado em uma Instituição formadora,
os autores identificam três grandes aspectos favorecidos pelo PIBID na formação dos licenciandos: inserção na prática,
complemento da formação inicial e articulação de saberes de ordem cognitiva, psicológica e epistemológica (AMARAL,
2010). Farias e Rocha (2012) fazem uma análise teórica do PIBID como política pública para a formação docente
apontando para as necessidades de avaliação das experiências efetivadas pelo Programa e para o desenvolvimento de
seu potencial em promover práticas emancipatórias. Garcia e Higa (2012) apresentam um estudo teórico que discute
aspectos da formação de professores na atual conjuntura das políticas educacionais e refletem sobre os cursos de
licenciatura nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Sobre outro viés, Campos e Souza Junior
(2011) fazem um levantamento histórico sobre a formação de professores no Brasil incluindo referenciais teóricos sobre
políticas públicas para a educação. Trata-se de um artigo de revisão sem um tratamento analítico das informações
coletadas.
            Na categoria PIBID e outras experiências de formação (estágio curricular obrigatório, docência
compartilhada), os autores tentam fazer uma aproximação do PIBID com os estágios curriculares obrigatórios dos
cursos de licenciatura, algumas vezes de maneira equivocadas. Jardilino (2014) realiza uma análise comparativa entre
estágios curriculares e o PIBID. Os argumentos são construídos a partir da discussão da formação inicial do PIBID e do
estágio curricular, tecendo similaridades e antagonismos. A análise, no entanto, sob nosso ponto de vista apresenta
equívocos por basear-se em práticas que parecem ser vividas pelo autor, mas que não correspondem aos argumentos
teóricos das duas modalidades de formação. Bartz e Frison (2013) apresentam um estudo de caso de uma bolsista do
curso de licenciatura em Pedagogia. Incorpora na análise o conceito de autorregulação da aprendizagem, bem como
outros conceitos do estudo teórico realizado. Utilizam o conceito de “docência compartilhada” o que parece indicar uma
apropriação inadequada das características ou funções dos bolsistas PIBID na escola básica. Os autores concluem que
o PIBID, vivenciado numa perspectiva de autorregulação, proporcionou ao bolsista o aprofundamento teórico sobre
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autorregulação da aprendizagem e do campo de pesquisa e o conhecimento das bases legais dos anos iniciais da
Educação Básica.
A última, mas não menos importante, categoria identificada refere-se ao PIBID e a formação do Terceiro Espaço de
formação docente. Nesta categoria foram determinados termos variados para designar o espaço institucional formativo
constituído pelo PIBID, que abrange as diferentes instituições de ensino, a escola de Educação Básica e a universidade
(ALMEIDA & GONÇALVES, 2012; Neves & Herneck, 2012; Gonzatti & Vitória, 2013; SANTOS & GOMES, 2014;
MATEUS & KADRI, 2014, BUZZI & JURGEM, 2013). No texto de Ambrosetti et al. (2013) observa-se uma preocupação
com o estabelecimento de um embasamento para apoiar teoricamente o espaço composto pelo PIBID, ou seja,
aproximando conceitualmente o PIBID do conceito de Terceiro Espaço de formação docente. Em Felício et al. (2014)
não há uma definição clara de Terceiro Espaço de formação docente, o PIBID é defendido como um espaço onde é
possível transitar entre a escola de Educação Básica e a universidade durante a formação docente.
Acreditamos que o conceito de Terceiro Espaço, conceitualmente apropriado para a análise do PIBID é apresentado por
Zeichner. Caracteriza-se pelas atividades formadoras que nele ocorrem de maneira que não há hierarquização entre os
saberes e atores educacionais, “[...] envolvem uma rejeição das binaridades tais como entre o conhecimento prático
profissional e o conhecimento acadêmico, entre a teoria e a prática [...]” é um espaço de integração entre as diferentes
instituições de ensino no processo de formação docente (ZEICHNER, 2010, p. 486).
De acordo com Zeichner (2010), os Terceiros Espaços permitem uma possibilidade de formação profissional docente
mais reflexiva, que veta a tradicional desconexão entre o saber acadêmico e o saber profissional, além de valorizar a
integração harmônica entre os conhecimentos dos sujeitos da escola básica e os conhecimentos dos sujeitos da
universidade. Constitui-se a partir da parceria entre as instituições, que devem oferecer tempos e espaços para os
futuros docentes experimentarem durante a graduação a docência nas escolas básicas.
As categorizações revelaram que um mesmo artigo pode ser enquadrado em mais de uma categoria analítica o que
indica a abrangência das análises e dos trabalhos que vêm sendo realizados sobre o PIBID.
 
Considerações finais
Como afirmam Gatti et al. (2014), é necessário ouvir as vozes de todos os envolvidos no Programa, pois isso permite
desenhar novos indicadores, aperfeiçoar procedimentos internos e realizar medidas institucionais que contribuam com
as mudanças e adaptações nos cursos de licenciatura e no desenho institucional do PIBID. Essa audiência pode ser
feita diretamente e também pode ser feita a partir dos trabalhos que são publicadas nos veículos de divulgação
acadêmica, procedimentos que utilizamos ao realizar a revisão de literatura.
Nossa decisão pelo segundo procedimento pareceu adequado considerando que além de ampliarmos o escopo da
audiência para 23 publicações, identificamos nesta revisão muitos dos aspectos apontados por Gatti et al. (2014),
corroborando os resultados obtidos pelos pesquisadores.
As categorias identificadas que envolvem a análise estrutural dos projetos PIBID; a identidade docente e
desenvolvimento profissional; o processo formativo e o papel do PIBID; papel do PIBID no espaço da Universidade;
Escola Básica como espaço de formação; a formação de bolsistas PIBID na perspectiva da educação inclusiva; as
Interações entre a Universidade e a Escola Básica; o PIBID como Política Pública; outras experiências de formação
(estágio curricular obrigatório, docência compartilhada); o PIBID e a formação do Terceiro Espaço de formação docente,
evidenciam o papel que o PIBID desempenha na formação docente qualificada.
            Assim, identificamos que o PIBID oferece condições para uma formação inicial que promove o desenvolvimento
profissional de todos os docentes envolvidos. A docência é uma profissão complexa e os processos de aprender a
ensinar, de aprender a ser professor e de aprimorar esses aprendizados são lentos. Esses processos iniciam-se antes
de ingressarmos nos espaços formativos e se desenvolvem durante toda a vida profissional, sendo transformados e
aprimorados por diferentes vivências e experiências profissionais, fazendo da escola um espaço de aprendizado
constante do professor.
 

Referências bibliográficas
ALMEIDA, R. de O.; NILIN, D. A Prática Compreensiva na Formação Docente em Sociologia: uma experiência a partir
do programa institucional de bolsas de iniciação à docência. In:  Revista Cocar. Belém, vol 6, n.11, p. 77-85. jan-jul
2012.
AMBROSETTI, N. B. NASCIMENTO, M. das G. C. de A. ALMEIDA, P. A.  CALIL, A. M. G. C. PASSOS, L. F.
Contribuições do PIBID para a formação inicial de professores: o olhar dos estudantes. In:   Educação em Perspectiva.
Viçosa, v. 4, n. 1, p. 151-174, jan. /jun. 2013

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/programa_institucional_de_bolsa_de_iniciacao_a_docencia_revisao_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



ARAÚJO, J. P. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na UEPA: reflexões iniciais. In:
 Revista Cocar. Belém, vol 7, n.14, p. 43-52. ago-dez 2013
AZEVEDO, C. B. Formação docente em história E pesquisa Educacional segundo a concepção Etnográfica. In:  Educ.
foco. Juiz de Fora, v. 18, n. 1, p. 233-260, mar. / jun. 2013.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
BARTZ, A. B. R.; FRISON, L. M. B. PIBID-PEDAGOGIA: oportunidade de formação e aprendizagem profissional. In:
 Revista NUPEM. Campo Mourão, v. 5, n. 9, jul. /dez. 2013.
BRASIL. Ministério da Educação, CAPES. Relatório de Gestão PIBID, CAPES: Brasília, 2013.
CAMPOS, F. A. C.SOUZA JÚNIOR, H. P. Políticas Públicas Para a Formação de Professores: desafios atuais. In: 
Trabalho & Educação. Belo Horizonte, v.20, n.1, p.33-46, jan. /abr.2011.
FABRIS, E. H. OLIVEIRA, S. de. Pibid e as aprendizagens sobre a docência na relação universidade e escola. In:
 Linhas Críticas. Brasília, DF, v.19, n.39, p. 429-448, mai./ago.2013.
FARIAS, I. M. S.; ROCHA, C. C. T. PIBID: Uma Política de Formação Docente Inovadora? In:   Revista Cocar. Belém,
vol 6, n.11, p. 41-49. jan-jul 2012.
FELÍCIO, H. M. dos S.; GOMES, C.; ALLAIN, L. R. O PIBID na ótica dos licenciandos: possibilidades e limites no
desenvolvimento do programa. In: Educação. Santa Maria. v. 39. n. 2. p. 339-352 | maio/ago. 2014.
GATTI, B. A.; André, M. E. D. A.; GIMENES, N. A. S.; FERRAGUT, L. Um estudo avaliativo do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). TEXTOS FCC. São Paulo, v. 41, p. 1-120, set. 2014. 
GARCIA, N. M. D. HIGA, I.  Formação de professores de Física: problematizando ações governamentais. In: 
Educação: Teoria e Prática. Vol. 22, n. 40, Período mai/ago-2012. ISSN: 1981-8106.
GONZATTI, S. E. M.; VITÓRIA, M. I. C.  Formação de Professores: algumas significações do Pibid como política
pública. In:   Revista Cocar. Belém, vol 7, n.14, p. 34-42. ago-dez 2013  
JARDILINO, J. R. L. Políticas de formação de professores em conflito com o currículo: estágio supervisionado e PIBID.
In: Educação. Santa Maria. v. 39. n. 2. p. 353-366. Maio/ago. 2014.
MATEUS, E.  KADRI, M. S. el. GAFFURI, P. Dinâmicas de colaboração como prática social de aprendizagem
signi&64257;cativa. In:  Calidoscópio Vol. 12, n. 1, p. 64-72, jan. /abr. 2014.
NEVES, E. do R.; HERNECK, H. R. Trocas de Saberes Proporcionadas Pelo Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência: contribuições para a formação das bolsistas. In:   Revista Eletrônica Pesquisaeduca. p. 86-109,
v.04, n. 07, jan.-jul.2012
PRIORI, A.; BRUNELO, L.; PAIXÃO, L. A. História, ensino e aprendizagem: a experiência do Pibid de História da
Universidade Estadual de Maringá/PR. Diálogos (Maringá. Online). v. 16, supl. Espec., p. 319-329, dez./2012.
RAUSCH, R. B.; FRANTZ, M. J.  Contribuições do Pibid à Formação Inicial de Professores na Compreensão De
Licenciandos Bolsistas. In: ATOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - PPGE/ME. ISSN 1809-0354 v. 8, n. 2, p.620-641,
mai. /ago. 2013 DOI 10.7867/1809-0354.2013v8n2p620-641 621
SANTOS, L. de F.; STELLA, P. Ser professor de língua portuguesa na complexidade: resistências e avanços. In: 
Letras. Santa Maria, v. 22, n. 44, p. 133-152, jan. /jun. 2012.
SANTOS, P. F.; GOMES, C. O Programa Institucional de Iniciação à Docência e a Formação de Professores de
Biologia: desafios e perspectivas para a educação inclusiva. Comunicações. Piracicaba. Ano 21. n. 2, p. 83-95.  Jul.
Dez. 2014.vISSN Impresso 0104-8481. ISSN eletrônico 2238-121X DOI:
http://dx.doi.org/10.15600/2238-121X/comunicacoes.v21n2p83-95.
ZEICHNER, K. M. Repensando as conexões entre a formação universitária e as experiências de campo na
formação de professores em faculdades e universidades. Educação, Santa Maria, v. 35, n. 3. p. 479-504. Set/dez.
2010.
 

Giancarlo Caporale
Mestrando em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS (PPGEdu) na linha de pesquisa
Universidade: Teoria e Prática. Graduação em Geografia (PUCRS).
Gabriela Fontoura Rodrigues Selmi
Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS (PPGEdu) na linha de pesquisa
Universidade: Teoria e Prática. Graduação em Química (UFRGS)
 

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/programa_institucional_de_bolsa_de_iniciacao_a_docencia_revisao_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.8-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Recebido em: 30/06/2015
Aprovado em: 03/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/programa_institucional_de_bolsa_de_iniciacao_a_docencia_revisao_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.9-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


