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RESUMO 

Atravessamentos entre Políticas Curriculares Nacionais e Políticas de Formação Inicial de 

Professores de Ciências Biológicas 

Alessandra Carvalho Nogueira 

Orientadora: Sandra L. Escovedo Selles 

  

NOGUEIRA, Alessandra Carvalho: Atravessamentos entre Políticas Curriculares e Políticas de 

Formação Inicial de Professores de Ciências Biológicas. Orientadora: Sandra L. Escovedo Selles. 

Niterói-RJ/UFF, 18/02/2019. Dissertação (Mestrado em Educação), 138 páginas. Linha de 

Pesquisa: Ciência, Cultura e Educação. 

Descrição: Dissertação de Mestrado. O presente estudo tem como objetos a análise de políticas 

curriculares, dos editais do Programa de Institucional de Bolsas para Iniciação à Docência (Pibid) 

e o Programa de Residência Pedagógica (PRP), buscando conexões com discursos de professores 

da escola. Pretende-se examinar as imbricações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nos referidos editais, buscando compreender 

possíveis efeitos nas práticas dos supervisores, preceptores e futuros docentes que participam 

desses Programas no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal Fluminense. 

Metodologia e Conteúdo: Esta dissertação tem como foco a formação de futuros professores de 

Ciências e Biologia, problematizando as práticas formativas no âmbito de políticas curriculares 

voltadas a cursos de licenciatura. Em especial, pretende compreender como as práticas formativas 

do Pibid e PRP, medeiam as relações entre universidade e escola na formação de futuros de 

professores e os atravessamentos destas práticas com políticas curriculares nacionais. A análise 

deste trabalho tem como embasamento teórico os estudos de Goodson (2011) e os conceitos de 

performatividade discutidos por Ball (2002). O estudo combina análise de fontes documentais: 

editais Pibid; edital PRP e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com a análise das 

entrevistas dos docentes supervisores/preceptores destes Programas. Conclusão: A análise 

realizada indica que, enquanto os editais prévios à 2018 sugerem uma relação com as DCN’s, 

percebe-se uma relação dos editais Pibid (2018) e PRP (2018) vinculada à BNCC, sugerindo uma 

política de formação docente que tende a homogeneizar os processos de constituição dos saberes 

docentes. Esta vinculação corrobora para se ignorar a multiplicidade de demandas próprias da 

docência e confirma um cenário performativo e de pós-profissionalismo descrito por Ball (2002). 

 

Palavras chave: Currículo; Formação Docente; Pibid; BNCC.  
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                                                      ABSTRACT 

Overlaps between Curricular Policies and Initial Training Policies of Biological Sciences 

teachers 

Alessandra Carvalho Nogueira 

Supervisor: Sandra L. Escovedo Selles 

  

NOGUEIRA, Alessandra Carvalho: Overlaps between Curricular Policies and Initial Biological 

Sciences Teacher Training Policies of. Supervisor: Sandra L. Escovedo Selles. Niterói-RJ/UFF, 

18/02/2019. Dissertation (Master in Education), 134 pages. Research Line: Science, Culture and 

Education. 

Description: Master's thesis. The study focuses on the curricular policies, especially the Program 

of Institutional Scholarships for Initiation to Teaching (Pibid) and the Pedagogical Internship 

Program (PRP) in Brazil. The aims are to highlight connections between the discourses of 

schoolteachers in order to understand the imbrications with the National Curriculum Guidelines 

(NCDs) and the National Core Curriculum (BNCC) proposals. The purpose is to understand to 

what extent these imbrications can affect the practice of the future teachers who join both 

Programs. Methodology and Content: The analysis is theoretically based upon the studies of the 

curriculum developed by Goodson (2011) and the concepts of performativity described by Ball 

(2002). The dissertation focuses on the training of future science and biology teachers, 

problematizing formative practices within the context of curricular policies for undergraduate 

courses. The project aims to understand (i) to what extent the teacher training practices of the 

Pibid, mediate the relationships between university and school, regarding the preparation of future 

biology teachers; (ii) to what extent both curricular policies overlap university autonomy. The 

study combines analysis of documentary sources:   official guidelines of the Pibid; PRP and 

National Core Curriculum (BNCC) with the analysis of the interviews of supervisory/preceptor 

teachers of both Programs. Conclusion: The analyses shows  bounds among Pibid (2018), PRP 

(2018) and BNCC that confirm the statements of the teachers interviewed, suggesting a 

homogenization of those policies. The results suggest that teaching practices are under pressure 

to fulfill such patterns, which tend to ignore the multiplicity of demands. These results meet not 

only the concept of performance but also the post-professionalism scenario described by Ball 

(2002). 

 

Keywords: Curriculum; Teacher Training; Pibid; BNCC.  
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INTRODUÇÃO 

 

Motivações da Pesquisa 

Os caminhos que orientam essa dissertação se iniciam ainda na Licenciatura em 

Ciências Biológicas na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2015, quando escrevi 

minha monografia, versando sobre os possíveis impactos (negativos e positivos) dos 

estágios das disciplinas práticas e obrigatórias nas decisões quanto a se tornar docente de 

Ciências e Biologia. Nesse momento, compreendi a importância do vínculo 

Universidade-Escola como forma de garantir a formação docente instituída ao processo 

teórico-prático. 

Ao me tornar professora atuante, pude perceber que para além da formação, as 

reflexões teórico-prática ainda me acompanhavam em minhas práticas diárias. Até que 

comecei uma pós-graduação lato sensu com ênfase em supervisão escolar e, nesse 

momento, passei a pensar como os estágios estariam vinculados ao professor supervisor 

no chão da escola. Interessei-me por investigar qual é o papel do supervisor nos estágios 

obrigatórios (focalizando na disciplina de Ciências e Biologia), e a partir desse 

questionamento, elaborei e conclui minha Monografia da pós-graduação em outubro de 

2017.  

O trabalho de conclusão de curso dessa especialização orientou meu projeto de 

dissertação submetido ao processo seletivo do Mestrado em Educação da UFF no fim de 

2017. Contudo, ao longo desse primeiro ano de curso, meu projeto inicial foi totalmente 

remodelado para que pudesse ajustar minha pesquisa às reflexões geradas ao longo das 

disciplinas obrigatórias e eletivas do Mestrado. Outro fator determinante para este ajuste 

se deve ao cenário político no qual (infelizmente) encontram-se as Universidades e 

Escolas Públicas. 

Ao cursar a disciplinas de “Currículo e Cultura” e de “Currículo e Docência” no 

segundo semestre do mestrado, diria que novos horizontes se ampliaram no que diz 

respeito à produção do atual trabalho. Passei a interrogar como as políticas curriculares 

estariam envolvidas na formação docente, principalmente após a implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Associei isso às constantes tentativas de 

esvaziamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, 
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programa o qual eu também participei em minha graduação e que foi de extrema 

importância para consolidar minha escolha quanto a ser professora.   

A fim de articular os eixos da minha formação como fio condutor para esse 

trabalho, tento dar forma às investigações de como as atuais políticas curriculares 

brasileiras, perpassam os Editais Pibid e, atualmente, o Programa de Residência 

Pedagógica (PRP). Desenvolvi essa dissertação com a intenção de encontrar respostas 

(e elaborar outras perguntas) por meio de uma análise documental e também pela ótica 

daqueles os quais considero fundamentais na interação Escola-Universidade: os 

supervisores/preceptores Pibid/PRP que atuam no chão da escola e estão em contato 

permanente com os bolsistas destes Programas. 

Objetivos e organização da dissertação1 

Esta dissertação busca compreender como políticas de formação docente 

(Pibid/PRP) que vinculam à formação inicial de professores de Biologia a um 

currículo nacional (BNCC) expressam seus modos de controle sobre a prática 

docente. Para responder a esse questionamento, opta-se por organizar esta pesquisa se 

organiza em três momentos: Levantamento Bibliográfico; Percursos Metodológicos e 

Discussão. 

A primeira parte, Unidade 1, encontra-se dividida em três capítulos: o primeiro 

trata das teorias curriculares, o segundo apresenta o histórico da formação docente, 

enquanto o terceiro aborda conceito como currículo, docência e perfomatividade.  

Esta unidade, no primeiro momento, é norteada pelos apontamentos e 

desenvolvimentos históricos das teorias curriculares. Para isso, segue-se uma linha 

cronológica, mesmo que com algumas pontuações não aprofundadas, em diálogo com 

contribuições de autores como Alice Lopes, Elizabeth Macedo, Antonio Flávio Moreira 

e Tomaz Tadeu da Silva.  

O segundo momento dessa primeira unidade historiciza a formação docente no 

Brasil, começando a criação da escola de primeiras letras em 1827 e a primeira Escola 

Normal em 1835. Além disso, apresenta o período da República destacando marcos como 

as escolas-modelo com 1890; o primeiro Instituto de Educação em 1932 e a vinculação 

dos institutos às Universidades em 1934/35; o período do Estado Novo, marcado pela 

criação da Faculdade Nacional de Filosofia em 1939 e as Leis Orgânicas de 1946; o 

 
1 A partir desse momento, a conjugação verbal que acompanha esse texto passará a ser escrita na terceira 

pessoa para assinalar o caráter coletivo desta produção. 
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período da Ditadura Militar, marcado pela Lei 5.692/712; e, por último, prolongando-se 

até os dias atuais, o período de redemocratização, que abrange os anos 1980 até hoje, 

como: a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996; as Diretrizes 

Curriculares Nacional de 2002 e 2015; o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Programa de 

Residência Pedagógica (PRP). Esses três últimos estão envolvidos com a questão central 

desse trabalho.  

O terceiro momento apresenta uma conexão da profissão docente entre as 

perspectivas de performatividade, gerencialismo e pós profissionalismo desenvolvidas 

por Stephen Ball com as atuais políticas curriculares, estabelecendo um breve panorama 

de como as tecnologias performativas exprimem o controle da docência. Elabora-se, 

assim, a hipótese desse projeto: a articulação entre BNCC – Pibid/PRP provoca 

controle e performatividade da prática docente? 

A fim de responder à pergunta norteadora desse projeto e discutir a hipótese dessa 

pesquisa, a segunda parte (percursos metodológicos) subdivide-se em duas etapas: análise 

documental e análise das entrevistas de supervisores e preceptores, que compõem a 

Unidade 3 desta dissertação. A análise documental é feita utilizando-se de uma 

comparação entre editais Pibid e PRP ao longo dos anos, desde sua implantação (2007) 

até 2018, a fim de perceber como as políticas curriculares (DCN e BNCC) perpassam a 

elaboração dos editais. Ao lado disso, as entrevistas são realizadas com os supervisores 

(Pibid) e preceptores (PRP) a fim de perceber como as narrativas dos entrevistados fazem 

emergir ou não a possibilidade de controle docente através dessas atuais modificações das 

políticas curriculares. 

Como resultado, busca-se articular as análises documentais com as análises das 

entrevistas para que dessa forma seja possível responder aos questionamentos de cada 

etapa. Desta análise, é possível perceber, por um lado, a aproximação entre os primeiros 

editais Pibid às DCNs de 2015. Por outro lado, a evidente vinculação dos editais Pibid 

2018 e PRP à BNCC, confirmando um cenário de cerceamento da autonomia docente e 

universitária. 

 

 
2 Essa Lei fixava Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. 
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UNIDADE 1 

 

CAPÍTULO 1: Currículo 

 

Este capítulo é norteado pelos apontamentos que situam historicamente as teorias 

curriculares, abrangendo desde o ensino jesuítico tradicional, até as teorias pós-

estruturais. Seguindo a linha do tempo, mesmo que sem aprofundar as ideias trazidas, este 

histórico se dispõe a dialogar com autores como Alice Lopes, Elizabeth Macedo, Antonio 

Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva em diversos trabalhos que vêm desenvolvendo. 

Cabe ressaltar que, do ponto de vista cronológico, os estudos curriculares 

desenvolvidos por Ivor Goodson (2011), apesar de antecederem à teoria pós-crítica, vêm 

em um segundo momento nesse capítulo, por representarem a base de nossa compreensão 

de currículo, isto é, a de que currículo é uma construção social.  

 

Uma passagem pelas teorias curriculares 

 

Historicamente, segundo Lopes e Macedo (2011), desde o que se acredita ser a 

primeira menção de “currículo” (em 1633, na Universidade de Glasglow), a ideia de 

currículo sempre vem atrelada à ideia de controle, planejamento, ordem, sequenciação. 

Com a instituição de sistemas escolares, e com eles a criação de uma turma de alunos 

reunidos para aprenderem juntos, dentre as características mais presentes nos currículos 

hoje consolidados organizar a experiência escolar de sujeitos agrupados, estabelecer um 

programa de estudos fixando conteúdos e práticas para todos e propor avaliações 

periódicas são mais marcantes 

Ao longo dessa trajetória, é possível perceber que não se pode atribuir o conceito 

de currículo sem vinculá-lo ao processo de escolarização3. Lopes e Macedo (2011) 

assinalam que, no Brasil, até o ano 1900, o ensino jesuítico defendia que existiam 

 
3Faria Filho (2007) propõe duas dimensões para conceituar a escolarização, uma delas seria vista por uma 

perspectiva macro, concebendo a escolarização através do sistema, da política, e outra seria a perspectiva 

micro, associando a escolarização com a escola, com os sujeitos e com as dimensões culturais.  
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conteúdos específicos e próprios de determinadas disciplinas, considerando-os adequados 

para o desenvolvimento de cada uma das faculdades da mente. 

Esses princípios de desenvolvimento mental, voltados a resultados específicos e 

previamente esperados, norteiam a ideia do currículo atrelado à eficiência. Franklin 

Bobbit (1876-1956) é o autor estadunidense que defendeu a ideia do currículo associado 

à eficiência para preparar os alunos às necessidades econômicas da vida adulta. Essas 

ideias constituem um dos principais exemplos da teoria tradicional do currículo, assim 

denominada por Tomaz Tadeu Silva (2010), proposta em consonância com o cenário 

político, econômico e cultural dos Estados Unidos. Neste momento, este país se 

encontrava marcado tanto por mudanças no perfil populacional - devido ao aumento da 

imigração - quanto pela ampliação dos processos de industrialização e urbanização.  

Este é um momento de disputas em torno das finalidades da escolarização no qual 

se procurava “moldar seus objetivos e as formas de educação de massas de acordo com 

suas diferentes e particulares visões” (SILVA, 2010, p.22). Bobbit sugeriu, em sua obra 

The Curriculum, cinco princípios para a criação de um currículo: (a) análise da 

experiência humana (analysis of human experience); (b) análise do trabalho (job 

analysis); (c) objetivos decorrentes do trabalho (deriving objectives); (d) seleção dos 

objetivos (selecting objectives); (e) Planejamento detalhado (planning in detail).4  

Essas etapas, associadas ao ideário Taylorista5, estariam vinculadas à 

produtividade em massa para a formação do profissional necessário a um novo modelo 

de produção: “Surge, assim, a preocupação com a eficiência da escola que tinha como 

função socializar o jovem norte-americano segundo os parâmetros da sociedade industrial 

 
4 No original: “Franklin Bobbit in The Curriculum: A Summary of the Development Concerning theTheory 

of the Curriculum. (1918) postured on the wave to make an empirical analysis of curriculum which was to 

prepare students for their future roles in the society. This called for dynamic content in the rapid social 

facets to replace the old. Bobbitt showed that curriculum is concerned with adaptation and adoption. 

Bobbitt’s theory had five principles: (a) analysis of human experience, (b) job analysis, (c) deriving 

objectives, (d) selecting objectives, and (e) planning in detail. Curriculum was to provide subjects of living, 

such as citizenship and leisure.” In: NJOGU, K. Conceptualizing the Curriculum: Towards A Renaissance 

for Theory. Karatina University College. Kenya. In: American International Journal of Contemporary 

Research Vol. 2 No. 9; September 2012 
5
As teorias de administração científica de Frederick Taylor (1856-1915) consistiam em 4 princípios 

baseados no gerenciamento, simplificação e padronização: 1) O estudo das tarefas (estudo dos tempos e 

movimentos) feito de forma a levantar o conhecimento dos trabalhadores, registrá-lo, medi-lo, simplificá-

lo e reduzi-lo ao mínimo, objetivando, a melhor maneira de se executar a tarefa. 2) A gerência deve fazer 

uma seleção científica dos trabalhadores de forma a escolher a melhor pessoa para a execução de uma tarefa 

e cuidar do seu contínuo desenvolvimento. 3) É o momento em que as leis e regras criadas no primeiro 

princípio voltam para o trabalhador selecionado através de cartões de instrução. Assim, as “melhores 

pessoas” são treinadas para a realização da tarefa da “melhor maneira”. 4) Divisão do trabalho. A gerência 

estabelece os padrões a serem seguidos pelos operários.  
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em formação” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 21-22). Neste cenário, o professor 

transmite os conhecimentos prescritos e alinhados aos objetivos delimitados de modo 

“que a escola funcionasse como qualquer outra empresa comercial ou industrial” (SILVA, 

2010, p.23). Por sua vez, os alunos repetiam meramente esses conhecimentos como 

‘funcionários’ de uma fábrica que visam à produção para resultados eficientes. Para Lopes 

e Macedo (2011, p.22), esse modelo deixa “fragmentos até hoje visíveis na prática 

curricular”. 

O lugar do conhecimento a partir da teoria tradicional de currículo corresponde ao 

que Lopes e Macedo (2011) denominam de “perspectiva acadêmica”, pois consideram 

conhecimento somente o saber que engloba “um conjunto de concepções, ideias, teorias, 

fatos e conceitos submetidos às regras e aos métodos consensuais de comunidades 

intelectuais específicas” (p.71). Tomaz Tadeu (2010) acrescenta que a teoria tradicional 

do currículo estaria pautada na ideia de que o conhecimento é inquestionável, portanto, a 

preocupação estaria em prescrever a melhor forma de transmiti-lo, ou seja, estabelecer 

um método para que os alunos aprendessem este conhecimento (SILVA, 2010, p.16), 

método análogo ao processo de produção industrial.  

Em contraposição à teoria tradicional do currículo, na qual há um alinhamento 

entre currículo e preocupações econômicas, John Dewey (1859 – 1952) defendia outras 

ideias. O filósofo estadunidense propunha o currículo como forma de resolução de 

problemas sociais, encarando a “aprendizagem como um processo contínuo e não como 

uma preparação para a vida adulta” (LOPES e MACEDO, 2011, p.23). Segundo Silva 

(2010, p.23), antes das ideias curriculares de Bobbit, em seu livro, “The child and the 

curriculum”, Dewey já havia explicitado que sua maior preocupação estava na construção 

democrática e não no funcionamento da economia. Como exposto por Lopes e Macedo 

(2011, p.109), 

A posição central do pensamento de Dewey, com destaque nos anos 20 

e 30 do século XX, é o exemplo mais significativo dessa abordagem 

difundida em todos os autores progressivistas, no Brasil e no exterior. 

Para ele, o currículo não pode ser um anexo externo à vida da criança 

nem pode, como currículo clássico, se basear em princípios de 

rotinização e recitação de informações. A escola deve ser vista como 

expressão da comunidade. 

No ideário progressivista, a educação é defendida “como um meio de diminuir as 

desigualdades sociais geradas pela sociedade urbana industrial e tem por objetivo a 

construção de uma sociedade harmônica e democrática”. (LOPES e MACEDO, 2011, 

p.23). As autoras mencionam a influência dessa concepção de educação e de currículo no 
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Brasil, na década de 1920, quando os princípios progressivistas de Dewey serviram como 

base para as reformas educacionais de Anísio Teixeira (1900 – 1971) – que estudou no 

Teacher’s College de Columbia, onde Dewey trabalhou por muitos anos - e Fernando de 

Azevedo (1894 – 1974), respectivamente em 1925 na Bahia e em 1927 em São Paulo.  

Em 1949, Ralph Tyler (1902 – 1994) lança o livro “Princípios Básicos de 

Currículo e Ensino” que dá sustentação aos estudos de currículos, pelo menos, pelos 

próximos 40 anos. Lopes e Macedo (2011, p.25) expõem que este autor articula as 

abordagens do progressivismo e o modelo do eficientivismo de Bobbit. Dessa forma, as 

ideias do progressivismo tomadas por Tyler assumiram uma apropriação instrumental a 

partir de quatro questões básicas que o currículo deve responder: 

1. que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? 

2. que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham a 

probabilidade de alcançar esses propósitos? 

3. como organizar eficientemente essas experiências educacionais?  

4. como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo 

alcançados? (TYLER, 1981, p.1).  

Para Silva (2010), a primeira questão estaria estritamente relacionada ao currículo, 

ponto sobre o qual Tyler se debruça na maior parte de seu livro. As questões 2 e 3 se 

relacionariam à preocupação com os modos de transmissão do conhecimento para os 

alunos. A quarta questão remete à avaliação e se trata de uma inovação de Tyler em 

relação a Bobbit, uma vez que, para Tyler, “a avaliação da eficácia da aprendizagem é a 

última etapa do planejamento curricular” (LOPES e MACEDO 2011, p.49). Ao mesmo 

tempo em que se distancia, Tyler se aproxima das teorias de Bobbit, no que diz respeito 

a delimitar bem os objetivos e realizar o planejamento do currículo, insistindo “na 

afirmação de que os objetivos devem ser claramente definidos e estabelecidos”. (SILVA, 

2010, p.25). Porém, também se aproxima de Dewey quando assume que “a construção 

curricular é um processo do qual professores, e mesmo alunos, podem ou devem 

participar em diferentes momentos” (LOPES e MACEDO, 2011, p.26). Em outras 

palavras, além de valorizar a formulação de objetivos e o planejamento curricular, Tyler 

introduz a relação entre currículo e avaliação, fixando esta associação como parte de um 

mesmo processo. 

Esse modelo de currículo orientado por uma racionalidade técnica e industrial, 

representado pelas proposições de Bobbit e Tyler, o qual busca desenvolver a escola como 

um modelo fabril de produção, está explicitamente presente na maior parte das políticas 

curriculares do Brasil até meados de 1980, e ainda permanece em políticas curriculares 

contemporâneas. Santos (2017) discorre sobre o impacto que a associação entre currículo 
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e avaliação provocou em diversas propostas curriculares e reconhece, mais recentemente, 

sua influência no controle do trabalho docente, uma vez 

que nesse modelo de organização curricular, que acompanha a 

magnificação da importância dada aos exames e, especificamente, aos 

resultados, o conjunto currículo-avaliação exerce um papel cada vez 

mais importante, interferindo na autonomia profissional dos docentes, 

uma vez que se apresenta como uma espécie de controle sobre a atuação 

profissional dos professores. (SANTOS, 2017, p.24) 

Contudo, a partir dos anos 1960 nos Estados Unidos, ganha força a percepção de 

que um currículo formulado a partir das ideias de Bobbit e Tyler não condizia com teorias 

sociais como o Marxismo, a Escola de Frankfurt, a Hermenêutica e a Fenomenologia. Por 

mais que o Marxismo e a Escola Frankfurt tivessem se oposto à teoria tradicional de 

maneira não semelhante como a Hermenêutica e a Fenomenologia se opuseram, segundo 

Moreira e Silva (2005, p.14), “a despeito das diferenças entre eles, todos rejeitavam a 

tendência curricular dominante, criticando seu caráter instrumental, apolítico e ateórico”. 

Surge, dessa forma, o movimento pela reconceptualização do currículo. Para Moreira 

(2002), o movimento reconceptualista surgiu a partir da rejeição de certos pontos que 

nucleavam o campo curricular nos Estados Unidos, dentre eles: o caráter prescritivo e 

apolítico dos estudos; a falta de um sincronismo histórico; o foco quase exclusivo na 

melhora do trabalho desenvolvido na escola, objetivo escolar e planejamento. 

Respondendo às demandas das teorias sociais como o Marxismo e a Escola de 

Frankfurt, na Inglaterra, em 1971, Michael Young (1915 – 2002) organiza um livro 

Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, reunindo autores 

dentre os quais, Pierre Bourdieu (1930 – 2002), Basil Bernstein (1924 – 2000) e o próprio 

Michael Young, marcando o início da Nova Sociologia da Educação (NSE). Esta Nova 

Sociologia da Educação (NSE) aparece em oposição à chamada de “Sociologia 

Aritmética” (SILVA, 2010, p.65), que levava em consideração apenas aspectos do início 

da escolaridade e final dela. De maneira figurada, a antiga sociologia, ou sociologia 

aritmética, se apropriava de dados do ‘ponto de partida’ (classe social, renda, situação 

familiar) e do ‘ponto de chegada’ (resultados escolares). Os percursos permeados entre 

esses dois eventos eram excluídos da estatística, surgindo, assim, a crítica na qual a NSE 

se pauta. Sugere-se, desse modo, uma nova sociologia a partir do conhecimento. A partir 

dessa Nova Sociologia, o conhecimento passa a ser a questão central, indo de encontro às 

ideias de conhecimento verdadeiro ou falso, mas preocupada em saber “o que conta como 

conhecimento” (SILVA, 2010, p.66). Lopes e Macedo (2011, p.78), explicitam como a 

questão do conhecimento era vista por Young no âmbito da NSE: 
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uma problemática sobre o que conta socialmente como conhecimento 

[...] Para ele, questionar o que conta como conhecimento implica, 

inevitavelmente, não oferecer nenhum critério de verdade e nenhuma 

epistemologia explícita para os diferentes saberes. Sua postura é a de 

discutir o status de quem tem o poder de validar certos saberes como 

sendo conhecimentos e, portanto, verdades, em detrimento de outros 

saberes não considerados como verdadeiros. 

Dessa forma, busca-se desconstruir as ideias do currículo moldado e articulado 

com bases no saber científico, uma vez que para os autores da NSE, a manutenção dessa 

estrutura, acaba por desqualificar os demais saberes que não são os acadêmicos, o que, 

segundo Lopes e Macedo (2011, p.80), “substitui o conhecimento das disciplinas 

acadêmicas pela consciência popular ou pelo senso comum como fundamento para o 

currículo”.  

A NSE no Brasil, por mais que não tenha sido tão expressiva como foi na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, teve como principal difusor Paulo Freire (1921-1997), 

que inicia suas obras na década de 1960 de forma a compreender a prática pedagógica 

como uma prática política. Suas obras têm como destaque desenvolver uma educação 

para a conscientização do aluno, principalmente daqueles que pertencem a uma parcela 

menos favorecida da sociedade, de maneira que envolva sua busca por autonomia, crítica 

e reflexão. Isso o autor chama de “libertação do indivíduo”, esta que lhe é dada a partir 

do momento em que o indivíduo cria uma conscientização sobre sua posição de oprimido. 

Paulo Freire critica o modelo tradicional de currículo, nomeado como “educação 

bancária” e definido por Freire como o: 

ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos 

[...] a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; b) 

o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; c)o educador 

é o que pensa, os educandos, os pensados; d) o educador é o que diz a 

palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; e) o educador é o 

que disciplina; os educandos, os disciplinados [...] j) o educador, 

finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos. 

(FREIRE, 2011, p.82) 

 Nesse sentido, na educação bancária, é sugerido que os alunos são “tábula rasa”, 

seres passivos, à espera da transmissão do conhecimento, detido exclusivamente pelo 

professor. Silva (2010, p.58) ilustra bem essa situação quando expõe que “o 

conhecimento de confunde com um ato de depósito bancário”. Em oposição a esse 

pensamento, Paulo Freire defende a ideia de que todo indivíduo traz consigo uma extensa 

bagagem que advém de sua cultura, esclarecendo que os saberes acadêmicos não devem 

ser considerados mais importantes e sobrepostos a estes. Adiciona, ainda, que o processo 

de aprendizagem ocorre numa via de mão dupla, por meio de trocas entre aluno-professor.  
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Moreira e Silva (2005, p.21) apontam que, desde seu surgimento, a teorização 

crítica tem como conceito central a questão de ‘ideologia’ como “análise da escolarização 

em geral, e a do currículo, em particular”. Os autores mencionam Louis Althusser (1918 

– 1990), com sua obra “A Ideologia e os Aparelhos ideológicos de Estado” (1983), como 

marco inicial para a discussão acerca de currículo e ideologia. A descrição de ideologia 

dada por Althusser é algo compreensível, que se seria “constituída por aquelas crenças 

que nos levam a aceitar as estruturas sociais (capitalistas) existentes como boas e 

desejáveis”. (SILVA, 2010, p.31). 

No ensaio de Althusser, a escola é posta como um aparelho ideológico central: 

pensamos que o Aparelho Ideológico de Estado que foi colocado em 

posição dominante nas formações capitalistas maduras, após uma 

violenta luta de classes política e ideológica conta o antigo Aparelho 

Ideológico de Estado dominante, é o Aparelho Ideológico Escolar. 

(ALTHUSSER, 1983, p.60) 

Sendo assim, a escola se manifesta em “um dos principais dispositivos através do 

qual a classe dominante transmitiria suas ideias sobre o mundo social, garantindo assim 

a reprodução de uma estrutura social existente” (MOREIRA E SILVA, 2005, p.21). Deste 

modo, Althusser destaca que: 

o duplo caráter de atuação da escola na manutenção da estrutura social: 

diretamente, atua como elemento auxiliar do modo de produção como 

formadora de mão de obra, indiretamente, contribui para difundir 

diferenciadamente, a ideologia, que funciona como mecanismo de 

cooptação das diferentes classes. (LOPES e MACEDO, 2011, p.26).  

 

Especialmente em 1983, as ideias de Althusser balizaram os estudos de currículo, 

uma vez que a ideologia passou a representar o marco central da teorização crítica. As 

ideias de Althusser dão força à teoria crítica não apenas porque pretendem superar os 

modelos tayloristas de educação, nos Estados Unidos, mas também porque colocam em 

xeque a relação entre ideologia, poder e conhecimento.  

Em 1979, Michael Apple, se aproxima da questão de Young ao concordar que o 

currículo deve ser construído a partir da demanda de certos grupos sociais e a partir destas 

demandas se selecionará o que será ensinado em sala de aula. A preocupação central de 

Apple se baseia em questionar o porquê de o currículo contemplar um conhecimento em 

detrimento de outro. Apple acrescenta ainda a problemática do currículo e poder quando 

expõe: 

Afinal, à decisão de se definir o conhecimento de alguns grupos como 

digno de ser transmitido às gerações futuras, enquanto a história e a 

cultura de outros grupos mal veem a luz do dia, revela algo 
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extremamente importante acerca de quem detém o poder na sociedade. 

(APPLE, 2002, p.42) 

O autor também busca um novo significante para a questão de poder que envolve 

o currículo para além das relações de classe, uma vez que  

a dinâmica das classes é de enorme importância e não pode ser 

ignorada. Entretanto, fui convencendo-me cada vez mais de que 

relações de gênero – e as que envolvem raça, e em muitos outros países 

– são de igual relevância na compreensão dos efeitos sociais da 

educação e de como e por que o currículo e o ensino são organizados e 

controlados (APPLE, 2002, p.48). 

A teoria crítica, a partir de grandes autores ao redor do mundo, e a exemplo do 

Paulo Freire no Brasil, surge, entre as décadas de 1970 e 80, por meio da diluição do 

movimento dos reconceptualistas: a teoria pós-crítica. Assim como a teoria crítica, a pós-

crítica se opõe firmemente às teorias tradicionais, contudo eleva suas questões para além 

das classes sociais, focalizando, agora, o sujeito. Desse modo, discute como é possível 

perceber questões de identidade, gênero, etnia, raça, sexualidade, conforme a citação 

supracitada de Apple. 

O multiculturalismo, referente à aproximação de culturas e relações sociais como 

fruto do processo de globalização, abriu frente para algumas das discussões críticas já 

mencionadas em parágrafos anteriores, mas também abriu espaço para uma discussão 

pós-estrutural, segundo Moreira (2006, p. 66):  

Multiculturalismo representa, em última análise, uma condição 

inescapável do mundo ocidental, à qual se pode responder de diferentes 

formas, mas não se pode ignorar. Multiculturalismo refere-se à natureza 

dessa resposta. Educação multicultural, consequentemente, refere-se à 

resposta que se dá, a essa condição, em ambientes educacionais 

(MOREIRA, 2006, p.66) 

No sentido de questionar a valorização de apenas uma cultura em uma sociedade 

composta por diferenças etnias, raças e ideologias, a teoria pós-estruturalista, aborda a 

questão do “diferente” na sociedade a partir de relações de poder que existem, 

esclarecendo que não há ninguém que seja diferente por essência. A condição de 

“diferença” só é dada se houver relação com o outro. Dessa forma, observa-se que não há 

como “estabelecer uma hierarquia das culturas humanas [...] Não é possível estabelecer 

nenhum critério transcendente pelo qual uma determinada cultura possa ser julgada 

superior a outra” (SILVA, 2010, p.86).  

O feminismo também representa um dos alicerces da teoria pós-crítica, 

questionando os privilégios dos homens em relação às mulheres num contexto social 

como todo. Segundo Silva (2010, p.91), “o feminismo vinha mostrando, com força cada 
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vez maior, que as linhas do poder da sociedade estão estruturadas não apenas pelo 

capitalismo, mas também pelo patriarcado”. É claro que esse contexto social também se 

estendia para o currículo, que continha disciplinas “masculinas”, estando vedada a 

participação de mulheres. Dessa maneira, previa-se qual o tipo de formação era 

especificamente destinada a meninos e não a meninas, aumentando ainda mais a 

desigualdade de gênero.  

A teoria pós-crítica também abrange os estudos culturais6 através de uma menção 

negativa ao elitismo cultural. Obras literárias consideradas culturas, mas circulando 

apenas no meio de pessoas que representam a “elite social”, seriam discriminatórias em 

relação aos movimentos culturais que acontecem em guetos e favelas como o Rap e Funk. 

Assim, a teoria pós-crítica passa a conhecer essa produção artística de grandes massas 

como produções legítimas de cultura. Baseado nos pontos em destaque do 

multiculturalismo, Silva (2010, p.89) exemplifica a relação entre a emergência dos 

pensamentos pós-críticos iniciados por grupos minoritários e o currículo: 

Em termos curriculares, o multiculturalismo, nessa visão 

[conservadora], pretende substituir o estudo das obras consideradas 

como de excelência da produção intelectual ocidental pelas obras 

consideradas intelectualmente inferiores produzidas por representantes 

das chamadas “minorias” – negros, mulheres, homossexuais. 

A partir das teorias pós-críticas, emerge de maneira paralela no âmbito do pós-

modernismo, a teoria pós-estrutural, baseada, principalmente, em obras de Michel 

Foucault (1926 – 1984) e de Jacques Derrida (1930 – 2004), as quais postulam que “não 

existe sujeito a não ser como o simples e puro resultado de um processo de produção 

cultural e social” (SILVA, 2010, p.120). A partir das obras de Foucault, a questão do 

poder foi posta em pauta nas teorias pós-estruturalistas, promovendo a ruptura entre o 

pensamento marxista da época e a relação de poder discutida pelo autor. Pode-se dizer, 

então, que Foucault via o poder por rede não linear, não necessariamente como sinônimo 

de coerção, mas sim como uma rede de micropoderes que é exercida a todo tempo. O 

Marxismo, por sua vez, entendia o poder como uma via descendente de uma macro para 

uma microestrutura.  

Para Derrida, a crítica pós-estrutural estaria condizendo a ruptura dos binarismos 

existentes na sociedade, tais como: feminino/masculino; branco/negro; 

 
6 Os estudos culturais, no âmbito pós-estruturalismo, “destacam igualmente a elaboração de significados 

culturais e sua disseminação nas sociedades contemporâneas. Relações de dominação e soberania marcam 

este processo de produção sócio-cultural, características estas amplamente questionadas por este campo de 

investigação, que assume claramente a defesa dos grupos que não têm acesso aos meios de produção da 

cultura”. Fonte: https://www.infoescola.com/sociologia/estudos-culturais/. Acesso em: 05/06/2019. 

https://www.infoescola.com/sociologia/estudos-culturais/
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heterossexual/homossexual; científico/não científico. Relacionando-a ao currículo, Silva 

(2010, p.124), expõe que 

uma perspectiva pós-estruturalista colocaria em dúvida as atuais e 

rígidas separações curriculares entre os diversos gêneros de 

conhecimento. Finalmente, uma perspectiva pós-estruturalista não 

deixaria, evidentemente, de questionar a concepção de sujeito – 

autônomo, racional, centrado, unitário – na qual se baseia todo o 

empreendimento pedagógico e curricular, denunciando-a como 

resultado de uma construção histórica muito particular. 

É possível dizer que as teorias críticas e pós-críticas do currículo não representam 

a superação de uma ou de outra teoria. Ambas coexistem e se combinam para “nos ajudar 

a compreender os processos pelos quais, por meio de relações de poder e controle, nos 

tornamos aquilo que somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o currículo 

é uma questão de saber, identidade e poder” (SILVA, 2010, p. 147). 

Nota-se, no decorrer dessa breve passagem por entre as teorias do currículo, que 

sua construção está em consonância com a realidade social da época que atravessa. Nesse 

sentido, é comum entender currículo como uma construção social sempre em movimento. 

Pleiteando o currículo como construção social, Ivor Goodson (2011, p. 71), inserido na 

teorização crítica, afirma que  

precisamos de um entendimento sobre como as prescrições curriculares 

estão, na realidade, socialmente construídas para o uso em escolas: 

estudos sobre o real desenvolvimento dos cursos de estudo, planos 

curriculares nacionais, roteiros das matérias, e assim por diante. [...] 

Uma vez que a prescrição continua, [...], precisamos entender a 

construção social de currículos nos níveis de prescrição e do processo 

prático. 

Com isso, ele expõe que existem duas esferas curriculares de discussão. Uma seria 

o “Currículo como prescrição”, o qual se considerará a fase pré-ativa da elaboração 

curricular, ou seja, aquela em que o currículo é enumerado por um conjunto de metas e 

objetivos a serem seguidos a partir de certos conteúdos selecionados para ali estarem. A 

outra é mencionada como “processo prático” no trecho acima, na qual os pontos prescritos 

na fase pré-ativa são apresentados ao chão da escola e postos em prática pelos professores. 

Estes, por sua vez, possuem maneiras, métodos e sistemáticas diferentes para o 

desenvolvimento do currículo quanto aos pontos decididos em sua fase pré-ativa.  

Dessa forma, verifica-se que a fase pré-ativa não necessariamente molda como a 

fase prática será realizada, tampouco a fase pré-ativa independe das articulações presentes 

na fase prática. Assim, é necessário articular ambos os níveis para compreender o 

currículo como construção social. Segundo Santos (2017, p.19), “o currículo é 

compreendido não como um documento deslocado do tempo histórico em que foi 
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produzido, mas sim como uma construção social produzida na tensão, no conflito e na 

disputa entre os diversos atores do campo educacional”. 

A partir do ponto de vista da escolarização como organização curricular centrada 

nas disciplinas ou nos interesses dos alunos, novos sentidos foram sendo atribuídos ao 

currículo nos dois últimos séculos ao mesmo tempo em que foram elaboradas teorias 

curriculares, cujos princípios se assentavam em suas concepções de sociedade, cultura, 

modos de produção, conhecimento, ideologia, poder e sujeito. Ao longo de diversas 

décadas, essas concepções foram influenciando os modos de organização curricular em 

favor de modalidades disciplinares ou de seus contrapontos inter, multi ou 

transdisciplinares, tendo como finalidades sociais da escolarização tornar a experiência 

escolar mais atrativa e significativa para os alunos. Diante disso, os debates também têm 

mostrado disputas pela organização curricular em termos nacionais ou locais.  

Dessa forma, espera-se que a teorização do campo currículo, quando articulada ao 

histórico da formação docente, possibilite situar o objeto de estudo desta pesquisa, 

inscrito no atual cenário político, no qual a formação docente e, consequentemente, a 

docência estão inseridas. O histórico que será apresentado no próximo capítulo tem como 

finalidade ancorar teoricamente esse objeto de estudo e, em articulação com as teorias de 

currículo, buscar respostas para as questões de pesquisa formuladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: Por entre caminhos históricos da formação docente no Brasil 

 

Antes de se discutir como as políticas curriculares se construiram historicamente 

vinculando-as à formação, é preciso ressaltar, mesmo que brevemente, os aspectos que 

constituem o núcleo da ação docente, aquilo que, de certa forma, distingue a docência das 
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demais carreiras. Ao ser uma profissão de interação humana e social, que trabalha e está 

em contato direto com seres humanos com perspectivas de formar atores sociais, a 

profissão docente acena para um exercício constante de criatividade, socialização e 

improviso, mostrando diversas linhas de fuga da rotina, visto que esta profissão 

proporciona constantemente novas reflexões e diversas situações não previstas 

anteriormente a cada aula. A este respeito, Nóvoa (1992, p.13) destaca que não somente 

a docência, mas também a formação docente pode estar em consonância com uma 

perspectiva crítico-reflexiva, fornecendo 

aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as 

dinâmicas de auto-formação participada. Estar em formação implica 

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

e os projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, que 

é também uma identidade profissional. 

Por se tratar de um trabalho livre, pode-se assumir que os resultados decorrentes 

da prática docente serão sempre diferentes mesmo que pautados e desenvolvidos a partir 

de um mesmo currículo prescrito. Lopes (2018, p.25) discute que 

por maior que seja o detalhamento curricular, ele sempre é interpretado 

de diferentes maneiras nas escolas: não há como conter esse processo, 

porque tal processo é próprio da linguagem, da comunicação, 

educacional ou não, da leitura de qualquer texto. Uma base curricular, 

por mais detalhada e explícita que seja, será lida contextualmente de 

formas diferentes. 

Seguindo esta linha, Antônio Nóvoa (1992, p.12), aponta que existe uma 

tendência para separar a concepção da execução, isto é a elaboração dos 

currículos e dos programas da sua concretização pedagógica; trata-se 

de um fenômeno social que legitima a intervenção de especialistas 

científicos e sublinha as características técnicas do trabalho dos 

professores, provocando uma degradação do seu estatuto e retirando-

lhes margens importantes de autonomia profissional. 

Nesse sentido, Nóvoa (1992) não separa a formulação do currículo de sua prática 

na escola. Tal concepção é esboçada por Goodson (2011) quando afirma que a fase pré-

ativa ou fase prescritiva constrói a fase prática, e esta acaba por construir a fase 

prescritiva, podendo assumir que a produção do currículo não se separa de sua 

implementação. Através disso, Macedo (2018, p.30) exprime que 

Stephen Ball (2009) não é o único autor a denunciar os problemas de 

um modelo que, como este, aparta formulação de implementação 

curricular. A própria recorrência de estudos que apontam dificuldades 

de implementação, quando as políticas formuladas não entregam o que 

prometem, indica a falência do modelo.  

Isso significa assumir que a interferência das políticas curriculares na prática 

docente é mais complexa do que uma relação linear que atrele essas duas instâncias do 
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trabalho pedagógico. Esta interferência não se refere apenas à prática docente, mas 

também a professores em formação e a como a formação docente vem sendo 

historicamente vinculada às políticas curriculares, aspectos a serem examinados na 

próxima seção. 

 

Formação de Professores e Profissão Docente no Brasil 

 

Pode-se dizer que a profissão docente delineou-se a partir de demandas sociais da 

escolarização que levaram a uma formalização do que até então era apenas um ofício, 

muitas vezes exercido de modo individualizado ou em grupo bem pequenos (ANDRADE, 

AYRES e SELLES, 2004) para configurar a profissão, ou como prefere Contreras (2012), 

a profissionalidade. Segundo Saviani (2009), essas questões emergiram de maneira mais 

evidente apenas após a independência do Brasil em 1822, quando uma nova nação se 

funda e se passa a cogitar que esta poderia contar com um modo de instrução popular. A 

partir disso, mesmo que breve e espaçadamente, segue-se destacando alguns marcos da 

formação docente.  

Para Saviani (2009), o primeiro ponto de efetiva preocupação com a formação 

docente ocorre em 1827 com a criação da Lei das Escolas de Primeiras Letras. Por meio 

dela, foi estabelecido que os professores seriam treinados e teriam o preparo didático 

necessário para lecionarem pelo “método mútuo”7 (p.144). Em 1835, em Niterói, no Rio 

de Janeiro, seguindo as vias de formação docente da Europa, há o surgimento da primeira 

Escola Normal do Brasil. Expandindo-se por vários estados do país até o fim do século 

XIX, surge em 1890, em anexo à Escola Normal, a escola-modelo (SAVIANI, 2009), em 

resposta à “ênfase nos exercícios práticos de ensino” na reforma da instrução pública 

deste mesmo ano, no estado de São Paulo. A escola-modelo foi considerada um modo de 

fixação dos padrões de organização e funcionamento das Escolas Normais para os demais 

estados, preocupando-se prioritariamente com o domínio dos conhecimentos a serem 

transmitidos. Ao priorizar o conhecimento e treinar os futuros professores para colocar 

em prática os métodos escolares, o modelo inicial de formação docente mostra uma 

correspondência com as escolas-modelo. 

 
7 Segundo Saviani (2005, p.8), “o método mútuo se baseava no aproveitamento dos alunos mais adiantados 

como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas. [...] embora os alunos mais adiantados 

tivessem papel central na efetivação desse método pedagógico, o foco não era posto na atividade do aluno. 

Na verdade, os alunos guindados à posição de monitores eram investidos de função docente. O método 

supunha regras pré-determinadas, rigorosa disciplina e a distribuição hierarquizada dos alunos” 
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Ao longo dos 42 anos que separam a implementação da “escola-modelo” da 

criação do primeiro Instituto de Educação, há a expansão desse padrão por todo o país. 

Sobre isso Saviani (2009, p.145) afirma que 

essa reforma da Escola Normal da capital se estendeu para as principais 

cidades do interior do estado de São Paulo e se tornou referência para 

outros estados do país, que enviavam seus educadores para observar e 

estagiar em São Paulo ou recebiam “missões” de professores paulistas. 

Dessa forma, o padrão da Escola Normal tendeu a se firmar e se 

expandir por todo o país. 

Após esse momento de estabelecimento e expansão das Escolas Normais, nas 

segunda e terceira décadas do século XX, houve a criação do Instituto de Educação do 

Distrito Federal, por Anísio Teixeira (1900-1971), em 1932, e do Instituto de Educação 

de São Paulo, em 1933, por Fernando de Azevedo (1894-1974), inspirados nos ideais da 

Escola Nova, que  são um modo de compreender a formação docente não unicamente 

restrita ao treinamento nas escolas-modelo. Esses educadores enfatizavam o aprendizado 

intelectual dos futuros professores e, dessa forma, a educação passa a ser vista não só 

como instrumento preparatório de ensino, mas também como pesquisa.  

Em 1932, Anísio Teixeira lidera uma reforma que busca a modificação do 

currículo das Escolas Normais, as quais se transformariam em Escola de Professores. O 

decreto n°3810 de 19/03/1932 "regula a formação técnica e profissional de professores 

primários, secundários e especializados para o Distrito Federal, com a prévia exigência 

do curso secundário, e transforma em Instituto de Educação a antiga Escola Normal" 

(BRASIL, 1932). Sônia Lopes (2007) afirma que existiam três características 

fundamentais associadas à estrutura interna do Instituto de Educação, dentre elas 

estariam: “a feição profissional que se procurou imprimir ao curso, a integração entre os 

níveis de ensino e a flexibilização — não só das matérias entre si, mas das seções de 

matérias em relação umas às outras” (p.101).  

A partir dessa estruturação, acreditava-se que os institutos de educação estariam 

aptos “a incorporar as exigências da pedagogia, que buscava se firmar como um 

conhecimento de caráter científico” (SAVIANI, 2009, p.146). Segundo Nunes8 (2004, 

p.2), os “Institutos de Educação foram obras de demonstração das reformas republicanas 

que, apesar de localizadas, procuravam fugir ao caráter até então comum das intervenções 

emergenciais para resolver problemas concretos da expansão do ensino primário”. 

 
8 NUNES, C. As políticas de formação docente numa perspectiva histórica: construindo escalas de análise 

e produzindo representações. Texto sobre a aplicação do uso do macro/micro em pesquisa realizada pela 

autora no município de São Gonçalo. 10p. 2004 
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Em 1934, o Instituto de Educação de São Paulo e, em 1935, o Instituto de 

Educação do Distrito Federal foram vinculados à Universidade de São Paulo (USP) e à 

Universidade do Distrito Federal (UDF), respectivamente. Para Nunes (2004), a 

vinculação do IE do Distrito Federal à UDF foi o marco para a efetivação de uma 

formação profissional que, em contraposição às escolas modelo – as quais previam 

intervenções emergenciais -, representavam a proposição dos educadores liberais. Estes 

pretendiam apontar a direção de “uma política de formação do professor a médio e longo 

prazo” (NUNES, 2004, p.2), tornando esse Instituto “escolas profissionais que formavam 

técnicos engajados no estudo e solução das questões educativas” (NUNES, 2004, p.2). 

A partir do Golpe de estado de Getúlio Vargas (1882 – 1954), que instituiu o 

Estado Novo (1937 – 1945), foram instituídas reformas que criaram as condições 

desejadas pelos opositores dos educadores liberais para a extinção da UDF. Esta extinção 

foi resultado “da convergência dos interesses da Igreja9 e do governo federal, já que a 

primeira temia seu caráter laico e o segundo a afronta crescente ao seu centralismo, pela 

disseminação da mentalidade científica e democrática.” (NUNES, 2004, p.2)  

Com a homologação do Estatuto das Universidades Brasileiras10  e a extinção da 

UDF, segundo, Ayres (2005, p.184), a USP vê-se obrigada a seguir os moldes do Decreto 

Lei n° 1.190, por Gustavo Capanema (1900 – 1985) aquele que, oito anos mais tarde, dá 

organização à Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), incorporando os quadros da UDF, 

como é possível perceber em seu artigo segundo: 

A Faculdade Nacional de Filosofia compreenderá quatro secções 

fundamentais, a saber: 

    a) secção de filosofia;  

    b) secção de ciências; 

    c) secção de letras; 

    d) secção de pedagogia. 

    Parágrafo único. Haverá, ainda, uma secção especial de didática. 

(BRASIL, 1939)11 

Nesse sentido, o Decreto-lei instituiu a formação das licenciaturas e do curso de 

Pedagogia, no chamado de “esquema 3+1”, que consistia em três anos da parte específica 

(bacharelado) e mais um ano da parte voltada à pedagogia, à Didática.  

 
9 Com o monopólio da educação católica, principalmente sua versão jesuítica. 
10 BRASIL, Decreto Nº 19.851, de 11 de Abril de 1931: Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, 

de preferencia, ao systema universitario, podendo ainda ser ministrado em institutos isolados, e que a 

organização technica e administrativa das universidades é instituida no presente Decreto, regendo-se os 

institutos isolados pelos respectivos regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das 

Universidades Brasileiras. 

11 BRASIL, Decreto Nº 1.190, de 4 de Abril de 1939: Dá organização à Faculdade Nacional de Filosofia. 
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Dessa forma, Nunes (2004, p.2-3), afirma que Capanema, ao extinguir a UDF,  

definiu, politicamente, uma das marcas mais fortes da formação 

docente: a estruturação da carreira profissional do professor se 

organizou sem que se viabilizasse a instituição do saber pedagógico 

como área de investigação acadêmica.  Essa decisão retirou do 

professor a instância mais prestigiada de consagração intelectual e 

esvaziou o significado da sua atuação. O professor não foi mais visto 

como pesquisador da sua prática, mas como técnico a serviço do Estado. 

Para tanto, bastava capacitá-lo com uma bagagem científica e cultural 

que assegurasse o conhecimento de um conteúdo a ser ensinado e dotá-

lo de alguns componentes psico-pedagógicos para aprender a atuar 

eficazmente na sala de aula. 

Apoiada em Monteiro (2002, p. 3), Nunes afirma que estas mudanças reduziam 

“a racionalidade prática à mera racionalidade instrumental, o que obrigava o docente a 

incorporar as definições externas dos objetivos da sua intervenção”. É neste contexto que, 

cinco anos mais tarde, dando continuidade ao conjunto de reformas do Estado Novo, e 

ainda sob a liderança de Capanema, deu-se a formação de professores nas Escolas 

Normais. Por meio do Decreto-lei 8.530, a Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946, 

expondo que “Art. 2º O ensino normal será, ministrado em dois ciclos: o primeiro dará o 

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

de professores primários, em três anos” (BRASIL, 1946). Para Saviani (2009, p.146), o 

primeiro ciclo teria como objetivo formar “regentes do ensino primário e funcionaria em 

Escolas Normais regionais”, e o segundo teria como objetivo “formar professores do 

ensino primário e funcionaria em Escolas Normais e nos institutos de educação”.  

Para Nunes (2004, p.3) a Leis Orgânicas aprofundam o modelo tecnicista de 

formação docente e hierarquizaram os professores, pois  

uma organização técnica do trabalho escolar com a presença de funções 

especializadas que segmentaram o ato de educar, as responsabilidades 

educativas, as áreas de atuação dos profissionais da educação, levando-

os a criar e reforçar representações muito fortes de divisão interna na 

própria prática de trabalho. No âmbito do Estado constituiu-se um 

sistema de ensino elementar que, não só moldou sucessivamente a 

escola normal, mas também as relações de trabalho para os profissionais 

da educação. 

Pode-se afirmar que o cenário em que se produziu a legislação de Capanema para 

formação de professores se manteve similar durante o Estado Novo e também durante o 

governo de Getúlio Vargas – após este ser eleito democraticamente (1951 – 1954) – até 

a divulgação, no governo de João Goulart, da LDB12 de 1961. Esta LDB, apesar de manter 

 
12 Lei nº 4.024, de 20 de Dezembro de 1961. Fixa As Diretrizes E Bases Da Educação Nacional. 
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a estrutura das reformas de Capanema, dá a liberdade de elaboração curricular aos estados 

e municípios por meio do artigo 10:  

Os Conselhos Estaduais de Educação organizados pelas leis estaduais, 

que se constituírem com membros nomeados pela autoridade 

competente, incluindo representantes dos diversos graus de ensino e do 

magistério oficial e particular, de notório saber e experiência, em 

matéria de educação, exercerão as atribuições que esta lei lhes consigna. 

(BRASIL, 1961),  

Além disso, no parágrafo 3º, do artigo 79 dessa LDB, acaba-se com a dualidade 

entre ensino técnico e ensino superior, uma vez que anterior a isso, quem cursava ensino 

técnico não poderia cursar o superior:  

A universidade pode instituir colégios universitários destinados a 

ministrar o ensino da 3ª (terceira) série do ciclo colegial. Do mesmo 

modo pode instituir colégios técnicos universitários quando nela exista 

curso superior em que sejam desenvolvidos os mesmos estudos. Nos 

concursos de habilitação não se fará qualquer distinção entre candidatos 

que tenham cursado êsses colégios e os que provenham de outros 

estabelecimentos de ensino médio.  (BRASIL, 1961)13  

A instauração da ditadura empresarial militar em 1964 provoca, dentre tantos 

abalos à ordem democrática, a modificação dos padrões de organização da educação 

escolar. Primeiramente, em 1968, com a Reforma Universitária, houve a desintegração 

da FNFi; a substituição do sistema de cátedras14 pelo de departamentos, institutos e 

centros; e a separação da formação pedagógica (nas Faculdades de Educação) e da 

formação prática (nos Colégios de Aplicação). Segundo Ayres (2005, p.187), apesar 

dessas mudanças, a concepção do modelo 3 +1 se mantém a mesma, 

sendo, agora mais aguçada pela separação entre a formação específica 

e a formação pedagógica, uma vez que a possibilidade de diálogo entre 

estes dois campos se vê severamente diminuída pela separação de seus 

loci. Desta forma, a hierarquização dos conhecimentos torna-se cada 

vez mais cristalizada.  

Posteriormente, a Lei 5.692 do ano de 1971 “fixa Diretrizes e Bases para o ensino 

de 1° e 2º graus, e dá outras providências” (BRASIL, 1971), como a extinção do exame 

 
13 A LBD de 1961, também reduz a questão das Humanidades que tinham espaço curricular na reforma 

Francisco Campos e Capanema. Nesta LDB, houve redução curricular das Humanidades, por exemplo, 

eliminando as disciplinas de Línguas Mortas e permitindo a escolha de apenas uma disciplina de línguas. 

A este respeito, Souza (p.88), discute que a foi dado um golpe nos estudos clássico com a opção do Latim 

como disciplina optativa, desse modo,  “A democratização do secundário no país efetuar-se-ia com base 

em outros pressupostos que ganhariam cada vez mais legitimidade nas décadas seguintes: a especialização, 

a educação para o trabalho e o caráter instrumental e utilitário da seleção cultural para a escola média.” 
14 “Análise da composição dos órgãos colegiados superiores e das unidades deixa perceber como a cátedra 

se mostra dentro da Universidade marcada por um caráter centralizador, operacionalizando-se na maioria 

das vezes de cima para baixo. Em relação aos institutos universitários, a concentração de poder no âmbito 

das cátedras se evidencia, nos dispositivos legais que organizam a instituição como um todo, bem como 

nos seus regimentos.” (FÁVERO, M. L. A. "Da cátedra universitária ao departamento: subsídios para 

discussão." 23ª Reunião Anual da ANPEd. 2000.) 
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de admissão ao curso colegial. A partir dessa Lei, os ensinos primário e secundário 

(também chamado de ensino médio) se integram e passam a se chamar primeiro e segundo 

grau. Todo o ensino de 2o grau se torna profissionalizante, com extinção das Escolas 

Normais e o surgimento da habilitação específica de 2° grau para o exercício do 

magistério de 1° grau. A persistente precariedade do ensino primário se agrava com a 

formação dos professores que cedeu lugar a uma habilitação de 2° grau.  

Essa ideia tem apoio em Nunes (2004, p.3), quando ressalta que 

Essa legislação [5692/71] reuniu o antigo primário ao ginásio numa 

perspectiva de orientação para o trabalho e tornou compulsória a 

profissionalização no nível médio, transformando o magistério numa 

das habilitações do ensino de segundo grau.  Descaracterizavam-se as 

Escolas Normais e os Institutos de Educação. Inaugurava-se a corrida 

dos docentes junto às Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 

substituídas, enfim, pelas Faculdades de Educação, que passavam a 

integrar o sistema universitário.  

Saviani (2009) adiciona que, além da extinção das Escolas Normais, com a Lei 

5.692/71 a formação de professores para o ensino primário foi completamente diluída e 

reduzida a uma habilitação dispersa através do parecer n°349/72 que institui a habilitação 

específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau. Em relação a esse parecer, 

Saviani (2009, p.147) afirma que   

a habilitação específica do magistério foi organizada em duas 

modalidades básicas: uma com a duração de três anos (2.200 horas), 

que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra com a duração de quatro 

anos (2.900 horas), habilitando ao magistério até a 6ª série do 1º grau. 

[...] A formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois, 

reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 

configurando um quadro de precariedade bastante preocupante. 

Pouco depois do parecer de 1972, já na década de 80, o primeiro e o segundo graus 

foram “absorvidos pelo sistema regular de ensino, provocando o fracasso do ideal 

profissionalizante” NUNES (2004, p.3).  

A partir de 1985, num contexto de redemocratização pós-ditadura militar no 

Brasil, há um começo da estruturação de diversas políticas interrompidas durante os “anos 

de chumbo”. A chamada transição democrática “foi operada pelos setores dominantes, a 

partir da demarcação da problemática da ditadura como autoritarismo – e não como um 

determinado padrão de acumulação operado pelas classes dominantes que sustentaram o 

golpe de 1964 –, e a constituinte foi realizada em um contexto marcado por contradições.” 

(LEHER, 2010, p.33). Tendo em vista o cenário político e a época dessas grandes 

contradições, inseridas no período da transição democrática e no âmbito das políticas de 

educação, “educadores dispunham de importantes entidades acadêmicas [...] que 
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constituíram o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública (FNDEP) em 1986”. 

(LEHER, 2010, p.32) 

Sobre essas instituições, é importante destacar que, como as mazelas da formação 

docente espelhavam as da educação básica no Brasil, torna-se importante situar o contexto 

de uma dessas, a Associação Nacional pela formação dos profissionais de educação 

(Anfope), e examinar seu papel nas articulações com as políticas educacionais. 

 

As lutas pela formação docente na redemocratização: o protagonismo da 

Anfope 

 

Para examinar o papel da Anfope, utilizam-se, como base, os documentos finais15 

dos encontros que são realizados a cada dois anos desde 1986. É necessário contextualizar 

o cenário político-educacional que envolve a instituição desde a época do regime 

ditatorial até os dias atuais, quando já tem homologada a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para todos os níveis da escolaridade escolar. 

Antes mesmo do fim da ditadura empresarial militar no Brasil, grupos se 

articulavam para discutir a questão docente no Brasil, “objetivando interferir na 

elaboração da nova Carta Magna do país” (LEHER, 2010, p.33), o que resultou o I 

Seminário de Educação Brasileira que se deu na forma de comitê, este que, segundo 

entrevista de Iria Brzezinski, por Abdalla (2009, p.151), era 

impulsionado por uma força mobilizadora de ideias e práticas que se 

baseavam no ideário das teorias críticas da educação: a) partia do 

pressuposto de que a formação pedagógica do professor mantém seu 

suporte teórico-epistemológico no campo educacional; b) defendia os 

princípios de que a base da identidade do profissional da educação 

encontra-se na docência: todos são professores e que os currículos dos 

cursos de formação de professores deveriam se sustentar em uma base 

comum nacional; c) buscava superar a “esterilização intelectual” 

provocada pelas práticas tecnicistas que impregnavam as políticas 

educacionais do governo militar; d) lutava pela retomada da 

redemocratização do país. 

A Anfope caracteriza seu marco inicial, ainda sem portar a nomenclatura atual, 

mesmo antes do fim do período ditatorial, em 1980, com as articulações para a 1ª 

Conferência Brasileira de Educação (CBE), dando origem ao Comitê Nacional Pró-

 
15 Encontrados no site da ANFOPE disponível em: <http://www.anfope.org.br/documentos-finais/>, aceso 

em: 20/08/2018. 
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Formação do Educador, que, em 1983, passara a se chamar Comissão Nacional de 

Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (Conarcfe) 16. 

Com o fim da ditadura, em 1985, instaura-se a chamada Nova República e a 

Conarcfe começa a se articular para participar efetivamente da elaboração da nova 

Constituição Federal, que “a despeito da debilidade estratégica, a mobilização social, 

embora dispersa e limitada por corporativismos, acrescida das fraturas no bloco de poder, 

favoreceu a aprovação de uma Carta que contém avanços no capítulo dedicado à 

educação” (LEHER, 2010, p.34).  Em 1988, a Conarcfe participa da elaboração da 

Constituição e consegue mais espaço para tratar de questões educacionais.  

A nova Constituição Federal, com ênfase na educação, marca o início de uma era, 

como exposto por Saviani (2014 , p. 36): “a era atual tem início com a Constituição de 

1988 seguida das reformas dos anos 1990, em cujo centro se encontra a nova LDB, de 

1996, e o Plano Nacional de Educação aprovado em janeiro de 2001”. Apenas em 1990 

a então Conarcfe se transforma em uma associação nacional e passa a ter a nomenclatura 

de ANFOPE. Em 1992, seu primeiro presidente, Luiz Carlos de Freitas discutia questões 

sobre a construção de uma Base Nacional Comum, com o princípio de defender “a 

identidade do profissional da educação tendo a docência como base da identidade 

profissional de todo educador” (ANFOPE17), o que, segundo os documentos da Anfope, 

apresenta algumas distinções com a proposta da atual Base Nacional Comum 

Curricular18.  

Em julho de 1990, a Conarcfe explica como a conformação da Base Nacional 

Comum para a formação de professores é entendida: 

O primeiro termo é "base". Como ele sugere, pode ter o significado de 

"sustentáculo", "fator determinante de uma composição" ou 

"fundamentos". Preferimos entendê-lo como núcleo essencial da 

formação do profissional da educação. Neste sentido, pode referir-se, 

por exemplo, à fundamentação que o conhecimento de outras áreas 

correlatas à educação fornece a esta (como a sociologia, psicologia, 

filosofia, história, economia, entre outras), envolvendo, também, o 

sentido de "fundamentos" como estudo do status epistemológico da 

educação enquanto ciência, sua metodologia, campos de estudo e 

aplicação. Deve referir-se, também, ao domínio do conhecimento 

específico a ser ensinado e seus desenvolvimentos metodológicos. Um 

exame mais adequado destas características será proposto por ocasião 

 
16 O Comitê, criado em 1978, passará a se chamar Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 

Formação do Educador (Conarcfe), no ano de 1983, e mais tarde, em 1990, transforma-se na Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) 
17 Histórico da ANFOPE. Disponível em: http://www.anfope.org.br/historico/, acesso em 20/04/2019. 
18 As diferenças entre Base Nacional Comum (BNC) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC) serão 

melhor discutidas no decorrer desse trabalho. 

http://www.anfope.org.br/historico/
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da sugestão de alguns componentes curriculares da base comum. O 

segundo termo, "comum", sugere que tal "base" deve ser o ponto de 

partida para a formação do profissional da educação. É necessário 

enfatizar, no entanto, que a base é comum não só em relação a cada 

instância de formação profissional mas, também, entre estas várias 

instâncias de formação. Trata-se, portanto, de ter uma base comum para 

todas as instâncias de formação (Escola Normal, Licenciatura em 

Pedagogia, demais Licenciaturas), ou seja, uma única base comum 

nacional, intra e inter instâncias de formação. Isso significa que não 

podemos, obviamente, conceber tal base comum na forma de um elenco 

de disciplinas ou na forma de um currículo mínimo, já que tais 

instâncias têm especificidades a serem contempladas no 

desenvolvimento curricular. (CONARCFE, 1990). 

A Anfope esteve envolvida com as questões acerca da elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 por meio de debates nos Congressos Nacionais de Educação 

(CONED). Contudo, sua frustração com o resultado do texto que foi homologado é 

explícita:  

A Lei n. 9.394/1996 não contemplou os anseios das entidades do campo 

educacional e de grande parte de educadores brasileiros do campo 

progressista, o que fez com que a luta se intensificasse para coibir os 

ataques à formação de professores, ameaçada pela descaracterização e 

aligeiramento. (ANFOPE, 2016). 

  

Este ponto também é discutido por Saviani (2009) ao dizer que a LDB de 1996 

não correspondeu às expectativas quanto ao melhor equacionamento da formação 

docente. Leher (2010, p.48) afirma que a LDB, previamente às modificações feitas por 

Darcy Ribeiro19 (1922-1997), é a mais importante inovação legal, pois abre as portas para 

“medidas provisórias, decretos, portarias e resoluções [...] intensificando a intervenção 

governamental em todos os níveis e modalidade da educação”. No entanto, com a sua 

modificação, a LBD favorece a publicação do “Decreto n°2.306/1997 – que flexibilizou 

o conceito de universidade nos centros de ensino superior, instituições que não 

precisariam fazer pesquisa” (LEHER, 2010, p.49).   

Diante desse cenário, de abertura de portas para novas resoluções, a ANFOPE 

empenhou-se para a criação de um Plano Nacional de Educação que englobasse as 

proposições colocadas no III Congresso Nacional de Educação (CONED), que, segundo 

Leher (2010, p.50), foram eventos amplamente representativos em que “minuciosos 

levantamentos das consequências das políticas neoliberais para o ensino público foram 

 
19 Darcy Ribeiro, protagonista deste debate, ciente da não aceitação do seu projeto de LDB, negocia alguns 

pontos do projeto com o governo, colocando “sua notoriedade a serviço do projeto educacional do 

MEC/Banco Mundial” (LEHER, 2010, p..49) 
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produzidos, e coletivamente, os participantes elaboraram um Plano Nacional de Educação 

definido como sendo da sociedade brasileira”.  

Em destaque, no trecho a seguir, encontram-se relacionados os objetivos do Coned 

em relação ao PNE:  

O III CONED [...] "Reafirmando a Educação como direito de todos e 

dever do Estado". Seu principal objetivo é implementar o PNE – 

Proposta da Sociedade Brasileira. 

Entendemos que nesse processo é importante a leitura, a análise e a 

atualização de seus dados e a definição de estratégias mais eficazes de 

sua implementação em diferentes níveis de profundidade e 

abrangência com base numa avaliação consistente da correlação de 

forças da luta que travamos no contexto político atual. 

O III CONED teve um triplo caráter: informação e análise, constatação 

e denúncia, definição e articulação de políticas educacionais. O caráter 

de Informação e análise pressupõe o conhecimento de experiências, 

trabalhos e pesquisas de cunho inclusivo, desenvolvidos nos vários 

cantos do país; o de constatação e denúncia, avaliou as políticas 

educacionais excludentes em vigor; e o de definição e articulação 

apontou políticas e definiu um plano de lutas e uma agenda para garantir 

o direito de todos à educação. Ou seja, estamos propondo alternativas 

políticas concretas e estratégias para sua conquista e implementação, 

torna a educação uma prioridade nacional. [...] 

Mas tenhamos clareza: o PNE – Proposta da Sociedade Brasileira e os 

demais Planos a serem elaborados nos Estados e Municípios 

constituem-se em alavancas e não no ápice da nossa luta. O ápice será 

o fim do projeto neoliberal, representado no momento por FHC, e a 

inflexão em favor de um projeto democrático e popular (CARTA DE 

PORTO ALEGRE, 1999) 

Pelo o que é exposto nesta Carta, observa-se uma clara preocupação com a 

elaboração do Plano Nacional de Educação, uma vez que há a reafirmação do caráter 

precário da LDB, pois esta pode garantir a “continuidade de políticas educacionais 

excludentes, implementadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) e demais 

partidos que lhe prestam apoio”. Esse trecho da Carta vai ao encontro do que Leher (2010, 

p.38) examina sobre as políticas educacionais do governo FHC, que sofreram 

modificações por conta “das reformas neoliberais (ajuste estrutural) e as implicações da 

supremacia do capital rentista (pagamento de juros da dívida pública) para as políticas 

públicas (redução do orçamento social)”, fatos estes que continuam a persistir no cenário 

atual, caracterizado por lutas contra o projeto neoliberal de Estado.  

Nesse cenário de intensas disputas no campo educacional, o Plano Nacional de 

Educação (2001-2011) foi criado conforme exigência do artigo 14 da Constituição e do 

parágrafo 1° do artigo 87 da LDB de 96:  

É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. § 1º A União, no prazo de um ano a partir da 

publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano 
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Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos 

seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. (BRASIL, LDB 1996) 

Mais uma vez, o documento ficou aquém das colocações feitas ao longo do 

processo de sua elaboração. Leher (2010, p.51) lamenta que a lógica bancomundialista 

tenha presidido a elaboração do projeto em todos os níveis e modalidades da educação, 

criando “uma educação particularista, interessada, ajustada ao padrão capitalista 

dependente” (LEHER, 2010, p.52). Em consonância, Saviani (2014) expõe problemáticas 

em torno do PNE aprovado, que estariam relacionadas à “profusão de objetivos e metas, 

o que caracteriza um alto índice de dispersão e perda do senso de distinção entre o que é 

principal e o que é acessório” (SAVIANI, 2014, p.80), além de destacar controvérsias que 

se refeririam às questões de financiamento. Em resumo, Saviani (2014, p.81) afirma:  

De fato, a formulação do Plano Nacional de Educação se põe como uma 

exigência para que o Sistema Nacional de Educação mantenha 

permanentemente suas características próprias. Caso contrário, ele 

perderá as características próprias do sistema, reduzindo-se a uma 

simples estrutura, isto é, um resultado coletivo inintencional de práxis 

intencionais individuais. Prevalecendo essa tendência, o funcionamento 

do sistema acabará caindo numa rotina em que as ações se tornam 

mecânicas, automáticas, rompendo-se o movimento dialético ação-

reflexão-ação que é condição sine qua non da educação sistematizada 

e, portanto, da prática educativa própria do sistema educacional. 

 

A Formação docente em busca de sua autonomia: as Diretrizes Nacionais 

para a Formação Docente e os marcos legais de valorização da docência 

 

Aproveitando o histórico que a Anfope desenha, considera-se necessário pontuar 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de professores em 2002 

como um marco histórico da formação docente.  

A Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002 “Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena” (BRASIL, 2002, p.1). Vale lembrar 

que a Resolução 1/2002 foi produzida num cenário de perspectiva neoliberal de acordo a 

situação política do Brasil ao fim do século XX, e, portanto, preconiza “um modelo das 

competências profissionais” (VILELA, 2017, p.141). No entanto, a partir desta 

Resolução, os cursos de licenciatura começam a avançar “na construção de uma 

identidade própria em relação aos bacharelados” (VILELA, 2017, p.146).  
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Por mais que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

de 2002 possam ser consideradas um marco no histórico da formação docente, no que diz 

respeito à busca da autonomia das Licenciaturas em relação ao Bacharelado, conforme 

argumentam Vilela, Ayres e Selles (2017), apenas em 2006, através das Diretrizes 

Curriculares Nacionais em Pedagogia, um diálogo é finalmente favorecido pelo governo 

entre a Anfope e o MEC: 

 [...] após um período de sete anos de enfrentamento com o Ministério 

da Educação (MEC) e com o Conselho Nacional da Educação (CNE), 

incorporaram muitos dos princípios e concepções defendidas pela 

Anfope, reafirmando sua importância propositiva.” (ANFOPE, 2016).  

 

No documento final do 14° Encontro da Anfope, há um esclarecimento quanto à 

aprovação da DCN de Pedagogia em 2006 em relação à Resolução 1/2002: 

A aprovação, em 2002, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica se deu em um contexto 

de crítica à criação do Instituto Superior da Educação e do Curso 

Normal Superior, e ao seu processo de elaboração, desvinculado das 

Diretrizes da Pedagogia, que viriam a ser aprovadas somente em 2006. 

As críticas ao seu conteúdo, e à concepção de competências, assumida 

como norteadora do processo de formação dos professores, estendem-

se também ao espaço destinado aos estudos do campo da educação, bem 

como à concepção de práticas e de estágios. (ANFOPE, 2008, p.21) 

 

Através do cenário deixado pelas DCN de 2002, compreendido como um caminho 

em direção ao profissionalismo docente, há a criação de alguns marcos legais20, dentre 

dos quais, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

implementado em 12 de dezembro de 2017. O Pibid é um programa criado no âmbito do 

Ministério da Educação (MEC), envolvendo diretamente a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

 
20 Segundo Vilela e Ayres (2018, p.142), Marcos legais que irão constituir a DCN de 2015: 

“(1) A Lei 11.949/2007 que regulamenta o FUNDEB e o repasse de recursos da União para os Estados e 

Municípios implementarem suas políticas Educacionais; (2) Lei 11.502/2007 que modifica as competências 

e a estrutura organizacional da CAPES, criando condições para a implementação do Pibid [...] (3) Lei 

11.738/2008 que regulamenta o piso salarial nacional para os professores do magistério público da 

Educação Básica; (4) Decreto 6.755/2009 que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica e regula a atuação da CAPES no fomento a programas de formação inicial 

e continuada; (5) As metas 15 e 18 do Plano Nacional de Educação – Lei 13.005/2014 – que visam, 

respectivamente, garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os(as) 

profissionais da educação básica e superior pública.” 
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Embasado em diversos dispositivos legais21 (MEC, 2007), o Programa foi criado 

pelo então ministro Fernando Haddad, através da Portaria Normativa n° 38, para 

“fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação 

superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em curso presencial de 

licenciatura de graduação plena, para atuar na educação básica pública” (MEC, 2007). 

No primeiro momento22 de implementação do Pibid, observa-se o programa como 

um instrumento de aproximação entre escola-universidade no sentido de vincular as 

práticas acadêmicas ao cotidiano escolar, buscando uma maior qualidade da formação 

docente. Segundo Selles e Andrade (2018, p.89), o Pibid tem como 

alvo principal a formação docente nas licenciaturas, mas o modo pelo 

qual pretende intervir nessa formação supõe o aprofundamento do 

diálogo entre a universidade e a escola, incentivando as escolas públicas 

de educação básica a assumirem em parte, pelo menos, o protagonismo 

nos processos formativos dos futuros professores. 

 Contudo, é importante mencionar que não há acordos se de fato o Pibid é uma 

política curricular, pois, conforme pondera Bernadete Gatti (2015), o Pibid se trata de um 

programa de fomento, sendo assim, contemplaria apenas uma pequena parcela dos 

licenciandos. A partir da instituição do Pibid, instala-se uma nova dicotomia entre os 

alunos de licenciatura – divididos entre bolsistas e não bolsistas -, algo já existente em 

outras modalidades de bolsas voltadas aos alunos de graduação, como a Bolsa de 

Iniciação Científica e a de Extensão. Selles e Andrade (2018) afirmam que, embora a 

posição do Pibid seja de componente não obrigatório da graduação, mas de componente 

interno na estrutura curricular das licenciaturas, o Pibid pode ser entendido como 

articulador das atividades de ensino, trazendo para as licenciaturas algo que parecia ser  

exclusivo da pesquisa e da extensão: as bolsas de iniciação à docência. 

Mais do que um valor econômico, porém, os objetivos do PIBID 

parecem sinalizar na direção da inversão de valores simbólicos 

atribuídos ao ensino, à licenciatura como curso de formação 

 
21 Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei que  

Autoriza o Poder Executivo a instituir como fundação pública a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e dá outras providências, de n° 8.405, de 9 de janeiro de 1992, com a 

redação dada pela Lei que modifica as competências e a estrutura organizacional da fundação Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, n° 11.502, de 11 de julho de 2007, na Lei que 

Autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial e 

continuada de professores para a educação básica, n° 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, no Decreto no 

6.094, de 24 de abril de 2007, dispondo sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, 

e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e 

financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. 
22 Ao longo deste trabalho será discutido como os editais passam por “momentos” distintos, dessa forma, 

ao mencionar o edital de 2007 – primeiro edital – usamos o termo “primeiro momento”. 
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profissional, à escola e sua cultura sui generis e, enfim, à profissão 

docente. (SELLES E ANDRADE, 2018, p.90) 

No ano seguinte ao primeiro edital do Pibid, a Anfope, em 2008, com o interesse 

de “aprofundar o estudo e a discussão sobre a temática da formação e da 

profissionalização do magistério” (ANFOPE, 2016), junto a várias associações como 

Forumdir, ANPEd, Andes, Andifes, Consed, SBPC23, entre outros, participaram da 

Conferência Nacional de Educação Básica (Coneb em 2008) e a Conferência Nacional de 

Educação (Conae em 2010) a fim de defender as lutas dos educadores brasileiros. 

Dourado (2015) afirma que a Conae, por meio de suas deliberações, merece 

destaque no processo de discussão dos instrumentos normativos da formação docente a 

partir da “articulação entre o Sistema Nacional de Educação, as políticas e a valorização 

dos profissionais da educação” (p.300), tais quais a defesa de uma base comum nacional 

para a formação inicial e continuada. Por este último ponto, a Anfope passa a ser 

reconhecida  

como Entidade em defesa da formação inicial de todos os profissionais 

da educação na Universidade, da base comum nacional, como 

referencial orientador da formação de todos os professores, visando 

uma organização curricular que favoreça a articulação entre os 

componentes do currículo, constantes do projeto político e pedagógico 

de cada curso e de cada instituição formadora, assim como defende a 

docência como base de identidade de todo profissional da educação. 

(ANFOPE, 2010) 

Vale repetir, mesmo sob pena de ser redundante, principalmente no contexto de 

políticas educativas atuais, que falar de “Base Nacional Comum” não significa o mesmo 

que a “Base Nacional Comum Curricular” (BNCC), pois esta que a Anfope defende, no 

entendimento de Luiz Dourado (2015), foge das propostas orientadoras da Base Nacional 

Comum, não somente porque se trata de uma “base” voltada à formação docente, mas 

também porque reúne outras características distintivas daquela dirigida à escola. O autor 

explica que a Base Nacional Comum faria jus a princípios que garantiriam uma sólida 

formação teórica e interdisciplinar na educação básica apostando na vinculação entre 

teoria e prática e na “centralidade do trabalho como princípio educativo na formação 

profissional”, além do entendimento da pesquisa como “eixo nucleador dessa formação”. 

(DOURADO, 2015, p.301), 

 
23 Parceiros da CONAE de 2014 – Forumdir: Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de 

Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras; ANPED: Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior; Andifes: 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil; Consed: 

Conselho Nacional de Secretários de Educação; SBPC: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 

Disponível em: http://conae2014.mec.gov.br/2-uncategorised/22-parceiros, acesso em 25/05/19.  

http://conae2014.mec.gov.br/2-uncategorised/22-parceiros
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Em 2014, após a participação de forma propositiva das associações (ANFOPE, 

ANPEd, Forumdir, entre outros) no processo de discussão e elaboração do Plano Nacional 

de Educação (2014-2024) (Lei 13.005/2014), objetivando, dentre outras políticas 

educacionais, a criação de um Subsistema de Formação e de Valorização dos 

Profissionais do Magistério, intensificou-se o trabalho para a elaboração das Novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação inicial e continuada de 

professores. Dourado (2015), como membro do CNE, ressalta a participação protagonista 

da Comissão Bicameral24 para os debates, discussão de textos produzidos pelos membros 

da comissão e reuniões ao longo de todo o ano de 2014 para a elaboração das DCNs.  

A partir da participação desta comissão, Vilela (2017, p.139) realça uma diferença 

significativa entre a DCN de 2015 e a de 2002, uma vez que, na última, há “inclusão dos 

cursos de formação pedagógica para graduados; cursos de segunda licenciatura e 

formação continuada (incluindo pós-graduação) na sua regulamentação”. As DCN foram 

aprovadas por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em 9 de junho 

de 2015, e homologadas sem alterações pelo MEC em 24 de junho de 2015.  

A despeito de todas as disputas inerentes ao campo do currículo, as novas DCNs, 

para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério, representam o 

pensamento comum de que era necessária uma nova formulação curricular para a 

formação docente, substituindo as de 2002, conforme afirma Dourado (2015): 

as novas DCNs enfatizam que estes processos implicam o repensar e o 

avançar nos marcos referenciais atuais para a formação inicial e 

continuada por meio de ações mais orgânicas entre as políticas e gestão 

para a educação básica e a educação superior, incluindo a pós-

graduação e, nesse contexto, para as políticas direcionadas à 

valorização dos profissionais da educação (DOURADO, 2015, p.306). 

Sendo assim, as DCN de 2015 representaram um marco de extrema importância 

quanto à construção democrática de um documento para a valorização da formação 

docente no Brasil. Contudo, ainda em 2015, inicia-se o processo de elaboração da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC25). Com isso, um dos objetivos do Encontro da 

Anfope em 2016 é o de se posicionar em relação a esse processo e a seu conteúdo. Em 

documento final, reafirma-se: 

Reitera-se, aqui, que os registros encontrados nos documentos finais do 

XIV, XV e XVI Encontros da Anfope sugerem o aprofundamento do 

 
24 Comissão bicameral de formação de Professores é formada pelo Ministério da Educação através do 

Conselho Pleno do CNE que designa a essa desenvolver estudos, discussões e proposições sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica 
25 Esta denominação somente é fixada a partir de 2015. 
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debate acerca da Base Comum Nacional, que deve ser tarefa 

permanente e de caráter coletivo em nossa Associação. Esse debate é 

fundamental, particularmente, na realidade atual, quando formulações 

que aparentam ser semelhantes apresentam propostas antagônicas e 

conflitantes, como a BNCC (Base Nacional Curricular Comum) que 

não deve ser confundida com a BCN (Base Comum Nacional), nossa 

principal referência para a organização institucional e curricular dos 

cursos de formação dos profissionais da educação. A Base Comum 

Nacional constitui-se, hoje, em instrumento de luta contra o processo 

de rebaixamento da formação unitária dos educadores. (ANFOPE, 

2016b.) 

 

Atravessamentos entre a formação docente e o currículo escolar: a BNCC e 

as DCN/2015  

 

Como ponto de partida, é importante ressaltar a problemática imbricada em todo 

o processo de criação e implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

principalmente depois da criação da DCN 2015. No entanto, antes de iniciar a discussão 

sobre a novidade26 da BNCC, é necessário pensar a respeito da meta, sempre adiada, para 

a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental. Todas as 

políticas educativas vistas até aqui demostram uma prolongação de prazos para solucionar 

problemas que já deveriam ter sido resolvidos desde o século XX. Saviani (2014) expõe 

que o século XXI chegou sem a solução de um dos principais problemas do século XX, 

que consistia na universalização do ensino fundamental com a consequente erradicação 

do analfabetismo no Brasil.  

Leher (2010), em consonância com esse pensamento, apresenta dados de como o 

analfabetismo permanece alto no Brasil, atingindo 10% da população com 10 anos ou 

mais. Como previsto na Constituição de 1988, 50% do orçamento educacional deveria 

estar guiado para essa finalidade pelos próximos 10 anos, contudo ao chegar próximo do 

prazo estipulado, houve a criação do FUNDEF27 (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que 

prolongou o prazo por mais 10 anos. Em 2006, quando se esgota o prazo dado pelo 

FUNDEF, e a consequente extensão (ainda que tardia) da obrigatoriedade da educação 

 
26 Importante mencionar a BNCC como novidade para que em nada se confunda com a Base Nacional 

Comum (BNC) previamente defendida pela ANFOPE. 
27 Segundo o MEC, “O FUNDEF foi criado para garantir uma subvinculação dos recursos da educação para 

o Ensino Fundamental, bem como para assegurar melhor distribuição desses recursos. Com este fundo de 

natureza contábil, cada Estado e cada município recebe o equivalente ao número de alunos matriculados na 

sua rede pública do Ensino Fundamental” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/prof.pdf. Acesso em: 02/06/2019. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/prof.pdf
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para o final do Ensino Médio, cria-se o FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação), 

estendendo o prazo para sua universalização por 14 anos. Um ano depois, em 2007, o 

PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), estabelece uma meta de 15 anos, ou seja, 

a solução do problema passa a ser prevista para 2022: 24 anos a mais do que a 

Constituição previu.  

Essa perspectiva auxilia a pensar que, ao longo da constituição do estado 

brasileiro, a educação mantém uma característica de improvisação, na qual a solução do 

problema é sempre protelada. Problemas que advém do início da escolaridade são postos 

de lado em detrimento de outros que convêm à manutenção da estrutura mercantilista de 

educação. É necessário pensar que é nesse contexto que a BNCC se exprime como política 

educacional. 

Sobre a BNCC, a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, “institui 

e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 

obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação 

Básica”, baseada principalmente em artigos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano 

Nacional de Educação (PNE). Assim, torna-se, também, indispensável entendê-la a partir 

de algumas das articulações políticas que resultaram na aprovação do texto pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE): 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que 

tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação 

(PNE). (BRASIL, 2017, p.5) 

Em contrapartida, como postular quais são as aprendizagens essenciais 

necessárias aos estudantes de diferentes regiões e culturas? Como exposto por Ribeiro e 

Craveiro (2016, p.59), “Entendendo o currículo como uma prática de significação, como 

cultura, reafirmamos que uma base nacional subestima a interação social e a diferença, 

inclusive ignorando a multiplicidade de demandas.” Logo, afirmar que existem 

“aprendizagens essenciais” no texto da BNCC acaba por se constituir uma negativa da 

prática excludente da história e da cultura regional das sociedades, uma vez que estas 

serão substituídas pelo chamado conteúdo “essencial e necessário” definido por um 

currículo comum nacional.  
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Dessa forma, se fazem presente os questionamentos de Macedo (2015): a Base é 

comum e essencial para quem? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento para quem? 

A autora traz, assim, à tona a menção a uma infeliz história de educação para “elite”, para 

a chamada “burguesia”, que acaba por prejudicar e excluir as classes mais pobres. Assim, 

é de se esperar que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento continuem sendo 

distribuídos de maneira desigual, garantindo o direito apenas a quem já os detém. 

Outro ponto que se soma a isso é o fato de a BNCC apresentar duas divisões do 

currículo bem marcadas: uma – parte obrigatória – que seria o correspondente a 60% do 

currículo escolar – e uma outra – parte diversificada – na qual seria possível priorizar as 

diversidades regionais, mas que teria espaço em 40% da BNCC. Considerando que 

existem inúmeras dificuldades nos sistemas educacionais brasileiros, não é difícil prever 

que a primeira parte fique “engessada” e definida sem levar em conta a diversidade 

regional e cultural do Brasil. Além disto, diante de avaliações nacionais, somente a parte 

comum será levada em conta. 

Para além da padronização e do engessamento, Macedo (2014), em seu trabalho, 

retoma a discussão de que uma Base Nacional Comum não é algo recente, ponto que 

também é possível de ver no posicionamento da ANFOPE ao longo do seu histórico. A 

sugestão para implementação de uma Base Curricular Comum inicia-se com a Lei de 

Diretrizes de Bases (LDB) de 1996. Esta surgiu logo após a criação do CNE em 1995, 

cujas atribuições eram “normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro de 

Estado da Educação e do Desporto” (MACEDO, 2014. apud BRASIL, 1995, artigo 7°). 

Logo em seguida, em 1997, o CNE instituiu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

– que se mantiveram como componente curricular não obrigatório – e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) em 2002. Assim, segundo Macedo (2014, p.1532), “a 

competência para legislar sobre o currículo foi, então, dividida entre dois atores 

políticos”, e por mais que a ANFOPE deixe claro seu repúdio à BNCC, criou-se assim, 

uma inconsistência quanto às discussões acerca da criação de uma “outra” Base Comum 

Curricular. 

Ainda no governo de Dilma Rousseff, a BNCC começou a ser elaborada com 

participação expressiva daqueles, chamados por Freitas, de “reformadores empresariais” 
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– grupos empresariais28 e fundações com ingerência sobre as políticas educacionais. De 

acordo com Freitas (2012, p.389),  

A proposta dos reformadores empresariais é a ratificação do currículo 

básico, mínimo, como referência. Assume-se que o que é valorizado 

pelo teste é bom para todos, já que é o básico. Mas o que não está sendo 

dito é que a “focalização no básico” restringe o currículo de formação 

da juventude e deixa muita coisa relevante de fora, exatamente o que se 

poderia chamar de “boa educação”. Além disso, assinala para o 

magistério que, se conseguir ensinar o básico, já está bom, em especial 

para os mais pobres. 

 No entanto, pode ser dito que, se esses reformadores encontravam algumas 

limitações por conta do cenário político existente no governo petista – embora a escolha 

do secretário da Educação Básica estivesse a cargo de Manoel Palácios, diretor do 

Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED) na UFJF, e profundamente 

comprometido com avaliações de larga escala em diversos estados e municípios 

brasileiros (SANTOS, 2017), seja indicadora da relação com esses reformadores –, a 

influências das fundações e bancos privados se acentuou. Após o golpe de 2016, passou 

a haver uma maior abertura para esses agentes e, dessa forma, a característica empresarial 

da educação fica ainda mais evidente, o que moldará a BNCC em sua versão final. Os 

interesses envolvidos na formulação da BNCC se referem aos agentes públicos – 

governamentais ou não – que participaram do debate, estes, que, segundo Macedo (2014, 

p.11)  

[...] são constituídos por instituições filantrópicas, grandes corporações 

financeiras que deslocam impostos para suas fundações, produtores de 

materiais educacionais vinculados ou não às grandes empresas 

internacionais do setor, organizações não governamentais”.  

Segundo Freitas (2017)29, uma vez que o autor se posiciona em favor do que é 

defendido pela ANFOPE, a BNCC não se apresenta como um problema por si só, mas 

como uma “política educacional gerencialista usada na sua elaboração e para a qual se 

destina, o que se reveste, aqui, de um grave problema”. Assim, a BNCC exprime o 

fortalecimento dos “reformadores empresariais e assume a característica de fixação de 

conteúdos e padrões baseados em “competências e habilidades” a serem aplicados e 

seguidos em todo o país. Entende-se por este posicionamento que a crítica não se dá pela 

 
28 Fundação Lemann; Fundação Getúlio Vargas; Fundação Itau Social; Instituto Inspirare; Instituto 

Unibanco; Instituto Natura; entre outros. https://theintercept.com/2016/11/04/conheca-os-bilionarios-

convidados-para-reformar-a-educacao-brasileira-de-acordo-com-sua-ideologia/. Acesso em 29/05/2019. 
29 FREITAS, L.C. Uma base para o gerencialismo populista. 2017. Disponível em: 

<https://avaliacaoeducacional.com/2017/04/07/bncc-uma-base-para-o-gerencialismopopulista/>. Acesso 

em 06/06/2019. 

https://theintercept.com/2016/11/04/conheca-os-bilionarios-convidados-para-reformar-a-educacao-brasileira-de-acordo-com-sua-ideologia/
https://theintercept.com/2016/11/04/conheca-os-bilionarios-convidados-para-reformar-a-educacao-brasileira-de-acordo-com-sua-ideologia/
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existência de uma base nacional curricular, mas por esta BNCC, mostrando que a 

discordância se faz mais pelo seu conteúdo (e os modos de organização deste conteúdo e 

objetivos, por exemplo) e, fundamentalmente, pelos atores políticos que a estão 

sustentando. 

A partir disso, questiona-se o documento da Base Nacional Docente (BCN-

formação) que acompanha a implementação da BNCC e aprovado pelo CNE em 2018. 

De acordo com o MEC,  

o documento é baseado em três eixos que vão nortear a formação inicial 

e continuada dos docentes de todo o país: conhecimento, prática e 

engajamento. O objetivo é melhorar a qualidade do ensino oferecido 

aos estudantes ao mesmo tempo em que valoriza o professor. (MEC, 

2018)30 

No entanto, como já foi pontuado ao longo do histórico da formação docente visto 

nesta Unidade, as DCN de 2015 são o principal documento para a formação de 

professores. Assim, coloca-se em xeque as intenções do MEC ao criar um novo 

documento atrelado à BNCC31, para a formação docente. Dessa forma, indaga-se sobre 

qual é o tipo de formação que se busca com a BNC-formação. 

A ANPEd (2018)32, em nota, questiona a divulgação do documento: 

Agora, no apagar das luzes [do governo Temer], o MEC mais uma vez 

coloca unilateralmente em destaque um novo documento sem qualquer 

escuta à comunidade escolar, aos pesquisadores, às escolas e às 

universidades. Novas diretrizes de formação de professores? Novas 

para quem? O MEC sabe que a DCN para formação de professores de 

2016 [sic] foi amplamente discutida e aprovada pelo CNE com amplo 

debate com todos os setores da sociedade? 

No âmbito dessa BCN-formação, há a criação do Programa de Residência 

Pedagógica (PRP). Segundo o edital CAPES 06/2018, 

O objeto do presente edital é selecionar, no âmbito do Programa de 

Residência Pedagógica, Instituições de Ensino Superior (IES) para 

implementação de projetos inovadores que estimulem articulação entre 

teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com 

as redes públicas de educação básica. 

Ao considerarmos problemática a elaboração unilateral da BNC-formação, é 

natural duvidar das ações que seguem atreladas a ela. Com isso, questiona-se até que 

 
30 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=71951. Acesso em: 31/05/2019 
31 Vide o seguinte trecho do documento: IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas 

dos cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 
32 Disponível em: http://www.anped.org.br/news/nota-sobre-base-nacional-comum-para-formacao-de-

professores. Acesso em 31/05/2019. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=71951
http://www.anped.org.br/news/nota-sobre-base-nacional-comum-para-formacao-de-professores
http://www.anped.org.br/news/nota-sobre-base-nacional-comum-para-formacao-de-professores
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ponto o PRP estaria conjugado com as ideias circundadas à BNCC, previamente 

pontuadas nesse trabalho, uma vez que o próprio Edital 06/2018 visa 

IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos 

cursos de formação inicial de professores da educação básica às 

orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, grifos 

nossos). 

Além disso, deve-se voltar a atenção para a ênfase dada à prática quando se 

relaciona teoria-prática:  

I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por 

meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da 

prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação 

entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e 

diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras 

didáticas e metodologias; (CAPES, 2018) 

Utilizando vocabulário visivelmente associado ao ideário tecnicista, como por 

exemplo “diagnóstico”, essa perspectiva acaba por destacar e promover a função 

utilitarista do professor, podendo colocar em risco a concepção de formação de 

professores pautada na pesquisa e no eixo teoria-prática, confluindo num esvaziamento 

político e crítico quanto à atuação como docente.  

Em entrevista33 com a diretora da Anpae, Márcia Ângela Aguiar, para Rubem 

Barros, é possível perceber os esforços de postergação do aceite da DCN/2015 para 

abertura de espaço para a BNC-formação, aprovada em 7 de novembro de 2019. 

A Resolução n. 2/2015 incorpora os princípios que norteiam a base 

comum nacional para a formação inicial e continuada: sólida formação 

teórica e interdisciplinar; unidade teoria-prática; trabalho coletivo e 

interdisciplinar; compromisso social e valorização do profissional da 

educação; gestão democrática; avaliação e regulação dos cursos de 

formação. 

De outro lado, o atual Parecer da Comissão Bicameral de Formação de 

Professores do CNE  que define Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de 

Professores da Educação Básica vai na contramão desse movimento 

histórico que propôs uma política nacional de formação e valorização 

dos profissionais da educação e traduz uma abordagem reducionista e 

tecnicista da formação de professores. (Fala de Márcia Aguiar, em 

entrevista com Rubem Barros para “Trem das Letras”) 

Outro ponto considerável no edital refere-se a “II. Induzir a reformulação do 

estágio supervisionado nos cursos de licenciatura” (CAPES, 2018). Essa questão leva à 

indagação sobre o motivo pelo qual essa reformulação seria necessária, questionando se 

isso não estaria indo de encontro à autonomia universitária no que tange à organização 

 
33 Disponível em http://tremdasletras.com/sem-compromisso-com-a-valorizacao-docente/. Acesso em: 

29/11/2019. 

http://tremdasletras.com/sem-compromisso-com-a-valorizacao-docente/
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das disciplinas dentro de cada programa da universidade, uma vez que os estágios 

supervisionados configuram uma disciplina obrigatória das Licenciaturas. No geral, há 

de considerar que, assim como a BNC-formação ou BNCF (Base Nacional Comum para 

Formação) provoca estranheza uma vez que possuímos a DCN (2015), o PRP também 

provoca uma vez que possuímos o PIBID.  

Dessa forma, percebe-se que, além da padronização da educação em larga escala, 

a lógica gerencialista se encontra presente na BNCC e na replicação de seu modelo: BNC-

formação e PRP, levando ao questionamento de como a prática docente se desenvolverá 

nesse panorama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 3: Currículo, Docência e Performatividade 

 

A partir do processo de implementação da BNCC, é perceptível que a ação 

docente poderá sofrer maiores interferências por questões que se referem à lógica 

neoliberal de produção. O autor britânico Stephen J. Ball, um dos diretores associados do 

Centre for Critical Education Policy Studies (“Centro de Estudos Críticos de Políticas 

Educacionais”), do Instituto de Educação da Universidade de Londres, tem oferecido um 

conjunto de reflexões e proposições teóricas para alimentar este debate.  

Segundo Mainardes e Marcondes (2009) o Centro de Estudos alinha suas 

pesquisas na investigação dos processos pelos quais as políticas educacionais são 

formadas, implementadas e experimentadas. Busca-se, aqui neste capítulo, examinar 

alguns entrelaçamentos das políticas educacionais com a prática docente, num contexto 

de implementação da BNCC. Para isso, serão mobilizados os conceitos de 

Profissionalismo, Performatividade e Gerencialismo formulados por Stephen Ball. 
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Ball (2005) define profissionalismo como uma “relação específica entre o 

profissional e seu trabalho, uma relação de compromisso que está situada nos diálogos 

comunitários e interno” (Ball, 2005, p.541). Contudo, este profissional, descrito por Ball 

como o “profissional autêntico”, é erradicado em prol de um “pós-profissional”, que não 

se utiliza do diálogo e da reflexão de suas práticas, mas, sim, da busca por ordem, 

transparência e classificação. O pós-profissionalismo, para Ball, se reduz “à obediência a 

regras geradas de forma exógena”, o que admite o “profissionalismo a uma forma de 

desempenho”. No texto de Ball (2010, p.51), o profissionalismo autêntico tende a ser 

substituído por um “novo profissionalismo comercializado” (BALL, 2010, p.51 apud 

HANLON, 1998, p.54).  

No conjunto das proposições de Stephen Ball sobre políticas educacionais e seus 

desdobramentos no currículo e na docência, ele propõe o conceito de performatividade 

segundo as linhas dos estudos de Lyotard acerca do tema. Em Ball (2010), há utilização 

do termo de Lyotard do “discurso de poder” para se referir à “prestação de contas” e à 

“competição” como características da performatividade. Para Ball (2005, p.543) “a 

performatividade é uma tecnologia, (...) um método de regulamentação que emprega 

julgamentos, comparações e demonstrações como meio de controle, atrito e mudança”.  

Assim, o conceito de performatividade se articula diretamente com o de 

“profissionalismo comercializado”, gerando possibilidades de entendê-lo não apenas no 

contexto escolar, mas também nas propostas atuais de políticas curriculares. Nelas, por 

exemplo, a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vai ao encontro 

dessa prática docente denominada também por Ball de “pós-profissionalismo”. Por sua 

vez, a perfomatividade descrita pelo autor dá margem para o trabalho docente ser visto 

como uma prática subordinada a medidas de desempenho, nas quais são utilizados 

critérios avaliativos e o professor é submetido a demonstrações de qualidade e inspeções 

de sua prática. 

Ball (2002) expõe claramente os “custos” dessa performatividade, pois a energia 

pessoal gasta para realizar uma ação docente performativa é tão alta que o docente acaba 

por não possuir estímulos para fazer melhoramentos. Assim, Ball (2010, p. 42 apud 

ELLIOT, 1996, p.15) expõe que a “aquisição da informação performática necessária para 

o controle consome tanta energia que reduz drasticamente a energia disponível para 

realizar melhorias no processo’”. Além disso, também desviam as energias do docente o 

compromisso com seus marcadores de desempenho, derivados de uma inspeção da 

prática. Esses pontos acabam por gerar uma falta de reconhecimento de si próprio. Em 



50 

 

 

outras palavras, as exigências da performatividade impedem que a defesa da prática 

docente autônoma e criativa seja posta em prática. 

Ball (2010) enumera os pontos de uma Sociedade Performativa, que teria como 

base “a forma de mercado ou empresarial como narrativa-mestra que define e confina 

toda a variedade de relações dentro do Estado” (BALL, 2010, p.50). Isso levaria os 

profissionais a pensarem que são os responsáveis por agregarem valor a si, a pensar sobre 

si como indivíduos autorreguladores, fazendo com que, muitas vezes, o indivíduo passe 

a não reconhecer a si próprio.  

Outro ponto também destacado por Ball refere-se a como as novas tecnologias 

modificam a ação docente, uma vez que esta passa a ser pautada em valores inerentes ao 

que a empresa espera de você e não ao que as referências éticas demandam, ou seja, a 

ação docente performativa. Deste modo, essas tecnologias, provocam a situação de os 

professores serem “pensados como técnicos de pedagogia” (BALL, 2005, p.548), 

prevalecendo a obtenção de dados em detrimento de um diálogo, e a elaboração de 

relatórios em detrimento de trocas que podem ser construtivas para ambas as partes. Além 

disso, cria-se a impressão de que o trabalho docente nunca é bom o suficiente, fazendo 

com que os professores se tornem (ainda mais) inseguros de suas práticas. 

Ball (2005) também comenta sobre os dois discursos oriundos desse cenário de 

pré e pós reforma (considerando o contexto britânico, mas estendido para muitos outros 

contextos mundiais): o discurso dominante – que compreende o profissional pós reforma, 

aquele que é “orientado para indicadores de desempenho, concorrência, comparação, para 

reagir positivamente” (Ball, 2005, p.557) – e o discurso subordinado – que realiza um 

trabalho pautado em questões morais, éticas, políticas e emocionais. Este último expressa 

ações que têm como base a reflexão “sobre seu trabalho e o trabalho de outros”, são 

espontâneos, lidam com possíveis improvisos, sendo necessárias a “criatividade e 

imaginação”.  

Ball assume que as tecnologias políticas objetivam “organizar forças e 

capacidades humanas em redes operacionais e funcionais de poder” (BALL, 2002, p.6). 

Na educação, as tecnologias acabam por re(des)caracterizar o papel do professor, 

fornecendo novos meios e possibilidades de ação, estando relacionado ao que Ball chama 

de “EU triunfante”. Nesta, o professor fica refém da autorregulação, tornando-se um 

indivíduo pautado em cálculos sobre seu próprio desempenho e produtividade. Dessa 
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forma, há um aumento da individualização e enfraquecimento da rede de suporte e 

solidariedade que supostamente deveriam estar presentes no dia a dia da prática docente.  

 Entretanto, o autor também assume que as tecnologias educacionais geram efeitos 

paradoxais, uma vez que apresentam um certo afastamento do método de controle da 

prática docente baseado na “pouca confiança” (BALL, 2002, p.9). Nesta, se o espírito de 

iniciativa e gestão de problemas são valorizados, por outro lado, há uma aproximação de 

métodos de vigilância imediata, automonitorização, sistemas avaliativos que levam a 

comparações e classificações. 

A performatividade, nesse cenário de tecnologias políticas, gera a expectativa de 

ter que mostrar resultados sempre excelentes, nos quais a falha não pode até nunca 

acontecer. Esta questão é reforçada no texto de Ball (2010), uma vez que o autor afirma 

que a performatividade não se baseia no ideal do panóptico de Foucault (sobre estar em 

constante vigilância), mas sim, pela possibilidade de ser julgado de diferentes maneiras, 

meios e agentes. 

Citando Bernstein (1996), Ball (2005, p.544) descreve o gerencialismo como um 

“instrumento para criar uma cultura empresarial competitiva”, estando, de certa forma, 

diretamente relacionado com o que este autor afirma na entrevista publicada em 2002. No 

gerencialismo, Ball descreve o papel docente como algo competitivo, que provoca 

classificações, desfazendo laços sociais, emotivos e éticos que existiam na escola para 

substitui-los pela competitividade entre os próprios docentes. Ou seja, o gerencialismo é 

uma forma de tornar os trabalhadores performativos, na qual diversos percursos da 

formação educacional estão sendo submetidos a um documento que sequer passou por 

uma construção democrática, submetendo os professores à limitação da criatividade e da 

liberdade. Como exposto por Ball (2005), essa padronização é definida como 

performatividade, que é melhor expressa no seguinte trecho de seu trabalho: 

A base de dados, a reunião de avaliação, a análise anual, a elaboração 

de relatório, a publicação periódica dos resultados e das candidaturas à 

promoção, as inspeções e a análise dos pares são os mecanismos da 

performatividade. O professor, o pesquisador e o acadêmico estão 

sujeitos a uma miríade de julgamentos, mensurações, comparações e 

metas. Informações são coletadas continuamente, registradas e 

publicadas com frequência na forma de rankings. (BALL, 2005, p.549) 

 

Através disso, vale refletir se no âmbito das disputas de poder que engendram o 

currículo, a construção da BNCC vai de encontro ao que é proposto nas teorias pós-
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críticas, já que que no currículo nacional não há espaço para multiculturas e as diferenças 

se tornariam mais evidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 2 

 

PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

O desenho metodológico desta pesquisa de Mestrado foi produzido a partir da 

hipótese que orienta a dissertação: a articulação entre Pibid e BNCC exerce controle e 

performativa a prática docente dos professores de Ciências e Biologia34. A partir disso 

busca-se compreender como políticas que vinculam a formação docente inicial a um 

currículo nacional controlam a prática docente. 

 
34 Os professores de Ciências e Biologia foram elencados como entrevistados pois além dos meus percursos 

formativos, também não haveria tempo hábil para abranger tantos cursos e me faltariam apropriação de 

elementos próprios para análise. 
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A pesquisa foi realizada em duas etapas:  

Primeiro momento: Análise documental 

♦ O propósito deste primeiro momento:  

Entender as possíveis interferências das atuais políticas curriculares em seus 

contextos e como estes estão interligados com a formação docente.  São discutidos os 

editais do Pibid com os documentos de educação básica e superior desde a Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 (LDB, 1996), passando pelos documentos que norteiam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) até a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Inclui-se, além disto, as imbricações que dela são resultado, como o Programa 

de Residência Pedagógica (PRP) que vem como proposta da “Base Nacional Docente” 

(BNC-formação). Para este exame foi realizada uma revisão de literatura, buscado nela o 

embasamento necessário para discutir a formação docente e sua relação com os estágios 

do Pibid/PRP e como este diálogo se sustenta para o desenvolvimento do professor com 

sólida formação. 

♦ Perguntas norteadoras:  

Os editais Pibid/PRP exprimem diferenças significativas ao longo do tempo de 

suas publicações, considerando possíveis atravessamentos de políticas educacionais? 

Quais os pontos de atravessamento dos editais Pibid/PRP pelas DCN podemos 

verificar? 

Quais os pontos de atravessamento dos últimos editais Pibid/PRP pela BNCC 

podemos verificar? 

♦ Fontes: 

Editais do Pibid dos anos de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 

Edital  CAPES n° 06/2018: PRP 

♦ Objetivos específicos desta etapa:  

• Caracterizar como os programas se inserem nos cursos de Licenciatura de 

Ciências Biológicas 

• Situar os editais Pibid e PRP no contexto político de cada uma de suas 

publicações 
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• Realizar uma análise comparativa dos editais em relação às novidades 

apresentadas em cada um deles, pontuando as eventuais diferenças 

marcantes. 

• Comparar, em especial, o primeiro e o último edital Pibid para melhor 

configurar os possíveis atravessamentos das DCN/2002 (primeiro edital) 

e da BNCC (último edital). 

• Compreender as diferenças imbricadas entre o Edital Pibid/2018 e o Edital 

PRP/2018. 

♦ Categoria de análise dos editais: 

Para conseguir compreender alguns pontos inseridos nos editais, categorias de 

análise foram construídas buscando abarcar as respostas às perguntas norteadoras desse 

momento. Para tal, elaborou-se uma tabela, disponível no apêndice 2, com os itens dos 

editais que se conectariam às categorias abaixo: 

1) Os objetivos; 

2) Os agentes participantes; 

3) Os requisitos para discentes bolsistas; 

4) Os requisitos para supervisores bolsistas; 

5) O fomento; 

6) As instituições participantes; 

7) Público alvo; 

8) Seleção da Instituições de Ensino Superior (IES); 

9) Vínculo com documentos legais. 

Segundo momento: Entrevistas individuais 

♦ Propósito desse momento: 

Através da entrevista com os professores, sendo estes seus protagonistas, acredita-

se haver uma maior aproximação das políticas curriculares com o cotidiano escolar e, 

efetivamente, perceber como estas se inserem nesse contexto. Escolheu-se realizar as 

entrevistas com os professores supervisores (Pibid) e preceptores (PRP) por compreender 
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que estes trariam o chão da escola como parte dessa pesquisa. Os contatos destes foram 

providenciados pelos coordenadores dos Programas.  

Seguindo a pergunta “Quando as políticas curriculares que incidem sobre as 

práticas docentes tornam-se objetos de investigação, quais são as questões que a elas 

endereçamos?” (SELLES, 2015, p.115), procura-se, também, perceber como o trabalho 

desenvolvido pelos supervisores e preceptores se articula com o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal Fluminense. Sem que se crie especulações 

sobre como a prática desses professores deveria se efetivar, busca-se, por sua vez, 

possibilitar o diálogo dos professores (supervisores e preceptores) com a pesquisa, 

entendendo que eles “são “capazes” de gerir seu cotidiano escolar, que existem diferentes 

práticas e crenças sobre como ensinar a seus alunos [e licenciandos]” (SELLES, 2015, 

p.115). Espera-se que seja possível entender como essa formação docente ocorre pela 

perspectiva do supervisor/preceptor e que contribuições oferecem aos alunos de Iniciação 

à Docência (Pibid) ou Residente (PRP). 

♦ Perguntas norteadoras: 

Como os supervisores (Pibid) e preceptores (PRP) se posicionam em relação às 

modificações dos editais? 

Como os entrevistados percebem as relações entre a formação docente e docência 

a partir de suas vivências no Pibid/PRP? 

♦ Fontes: Depoimentos orais  

O detalhamento desses entrevistados e do processo da produção desses dados será 

apresentado na tabela 3.2.1 presente na análise dos resultados das entrevistas. 

♦ Objetivos específicos desta etapa: 

• Compreender o Pibid como política de formação docente. 

• Discutir as imbricações das políticas curriculares na escola. 

• Perceber a articulação entre a formação docente com o Pibid/PRP. 

• Compreender o Pibid/PRP como formação continuada aos professores. 

• Caracterizar o Pibid/PRP como instrumento de formação do aluno da 

escola. 

• Discutir as modificações percebidas pelos professores quanto a passagem 

dos editais Pibid para PRP. 
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• Investigar a percepção dos respondentes quanto as políticas curriculares. 

• Perceber a posição dos respondentes a respeito do fomento. 

• Discutir os pontos passíveis de desenvolvimento nos programas. 

Ficha protocolar para identificação dos entrevistados: 

Para que os entrevistados pudessem preencher a ficha inicial, enviou-se um questionário 

pela internet35. Além disso, após concordância dos docentes, solicitou-se o preenchimento 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 1).  

♦ Categoria de análise preliminares / Questões da entrevista: 

Segundo Duarte (2004, p.221), as categorias de análise podem ser predefinidas 

antes das entrevistas (como já predefinidas nessa seção) ou durante a mesma36, 

colocando-as como uma forma de orientação e organização da análise a ser feita pelo 

pesquisador acerca das questões abordadas no trabalho de pesquisa. 

Categoria de análise Questões da entrevista 

1) Visão do entrevistado quanto 

ao Pibid/PRP;  

* Se você tiver que defender o Pibid/PRP, que 

aspectos você defenderia?  

* E se tivesse que criticar o Pibid/PRP quais 

aspectos te desagradam?  

* Se você tiver que sugerir mudanças para o 

Pibid/PRP, quais você sugeriria? 

* Qual o sentido do Pibid para você? 

 
35 Utilizou-se o Google Forms para realização das perguntas preliminares. Disponível do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1MnhTBhhbB1V0eIM8XpZ_W_idgVJgeqMO-YdJWEbzLj8/edit 
36 Por esse motivo, deixamos em aberto para as possíveis categorias que pudessem surgir durante as 

entrevistas aos coordenadores dos programas.  

PROTOCOLO INICIAL – PESQUISA DE DISSERTAÇÃO 

Nome do entrevistado:________________________________________________________ 

Idade:___________________ 

Há quanto tempo leciona:_____________________ 

Escola em que atua como Supervisor/Perceptor: ___________________________________ 

Tempo de atuação no PIBID/PRP:__________________ 

Ciente do termo de consentimento: (   ) SIM        (    ) NÃO 
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2) Posição quanto às mudanças 

nas políticas do Pibid/PRP 

* Como você vê a relação do Pibid com a BNCC?  

* Qual sua opinião sobre o item incluído no novo 

edital que diz que o Pibid tem que atender à BNCC? 

2) Posição frente às mudanças no 

financiamento do programa;  

* Que mudanças você percebe nas políticas do 

Pibid?  

* O que você pensa sobre essas mudanças? 

(pedagógicas e financeiras) 

3) Perfil dos alunos de Iniciação 

à Docência ou Regentes;  

* Como você avalia a participação dos alunos ID 

no Pibid nos diversos editais?  

* Algo mudou? O que e a que você atribui essa 

mudança? 

4) Impactos dos programas na 

formação dos alunos da 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas.  

* Como você avalia o Pibid quanto ao seu papel na 

formação docente?  

* Quais aspectos você destaca sobre a relação 

universidade/escola na formação de professores? 

5) Impactos na docência dos 

futuros docentes. 

* Como você percebe a relação entre a docência 

dos futuros professores de Biologia e o 

PIBID/PRP?  

* Você avalia que haverá mudanças na ação 

docente perante as novas políticas curriculares?  

♦ Categoria de análise posteriores: 

Após transcrições das entrevistas e análise dos textos, as categorias foram 

reorganizadas e acrescidas para melhor compor o corpo analítico desta dissertação. Dessa 

forma, as seguintes categorias foram reelaboradas: 

1) Otimismo 

2) Diferenças 

3) Alinhamento entre políticas 

3.1) Fomento  

4) Contribuições dos Programas para a Docência 

4.1) Na Licenciatura 

4.2) No futuro profissional do Licenciando 
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4.3) Na formação continuada dos Supervisores e Preceptores 

5) Pontos a serem desenvolvidos nos Programas 

As entrevistas com os supervisores (Pibid) e preceptores (PRP) foram feitas de 

forma individual em cada uma das escolas do Município de Niterói onde atuam os 

professores, pois segundo Bauer e Gaskell (2002, p.78), é mais provável a obtenção de 

experiências mais detalhadas acerca da prática de cada um dos entrevistados. Considera-

se também que os docentes atuam em escolas diferentes e pertencem a dois programas 

diferentes seria mais difícil reuni-los para realizar uma entrevista coletiva. Dessa forma, 

espera-se abarcar as categorias de análises temáticas citadas, por meio das perguntas 

norteadores. 

As entrevistas, como mencionado por Duarte (2004, p.220), não tratam de um 

trabalho de mão única, a fim de privilegiar o entrevistador com as informações recebidas 

do entrevistado. Segundo a autora, a entrevista assume um papel formador, pois admite a 

possibilidade de o entrevistado refletir sobre suas práticas: 

Quando realizamos uma entrevista, atuamos como mediadores para o 

sujeito apreender sua própria situação de outro ângulo, conduzimos o 

outro a se voltar sobre si próprio; incitamo-lo a procurar relações e a 

organizá-las. Fornecendo-nos matéria-prima para nossas pesquisas, 

nossos informantes estão também refletindo sobre suas próprias vidas e 

dando um novo sentido a elas. (DUARTE, 2004, p.220) 

Como se tratam de experiências de um período passado (para alguns deles), essas 

entrevistas se desenvolveram de modo a mobilizar a memória docente, pois, segundo 

Selles (2015b, p.16), “em termos teóricos e metodológicos, mobilizar a memória docente 

é um empreendimento que demanda acionar dispositivos teóricos relacionados à história 

de vida e às narrativas docentes”. 

A expectativa descrita neste projeto é que a análise documental, conjugada com o 

exame das narrativas docentes, produzam um conjunto de referências para que os 

objetivos da dissertação sejam alcançados, não apenas respondendo as questões de 

pesquisa, mas certamente, levantando outras a serem devidamente aprofundadas ao longo 

da dissertação.  
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UNIDADE 3 

 

CAPÍTULO 1: Análise dos editais 

 

Editais e sua contextualização histórico-política 

Para melhor compreender como cada edital se articula com a história política 

brasileira, uma vez que os editais Pibid/PRP são publicados pela CAPES, e os presidentes 

da CAPES são nomeados pelo então Ministro da Educação, fez-se uma tabela (tabela 

3.1.1) com os agentes criadores de cada um dos editais e o governo em questão. Não cabe 



60 

 

 

a este trabalho discutir as imbricações e intenções políticas de cada governo, contudo, 

faz-se necessária a exposição de como a conjuntura política da educação se vincula aos 

editais de formação inicial de professores no intuito de perceber quais são as políticas de 

governo imbricadas em cada documento. 

Tabela 3.1.4 - Agentes participantes da formulação dos editais Pibid e PRP 

EDITAIS PRESIDENTE da CAPES 
MINISTRO da 

EDUCAÇÃO 

PRESIDENTE 

do BRASIL 

Pibid 2007 Jorge Almeida Guimarães Fernando Haddad Lula 

Pibid 2009 Jorge Almeida Guimarães Fernando Haddad Lula 

Pibid 2010 Jorge Almeida Guimarães Fernando Haddad Lula 

Pibid 2011 Jorge Almeida Guimarães Fernando Haddad Dilma 

Pibid 2012 Jorge Almeida Guimarães Aloizio Mercadante Dilma 

Pibid 2013 Jorge Almeida Guimarães Aloizio Mercadante Dilma 

Pibid 2018 Abílio Baeta Neves Rossiele Soares da Silva Michel Temer 

PRP 2018 Abílio Baeta Neves Rossiele Soares da Silva Michel Temer 

Fonte: <https://www.capes.gov.br/historia-e-missao>, acesso em: 28/12/2019. 

 

Na análise dos editais Pibid dos anos de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 

e do Edital do Programa de Residência Pedagógica de 2018, foi possível organizá-los em 

alguns pontos comparativos, presentes na tabela no apêndice 2 deste trabalho. 

Ressalta-se de antemão, que os editais de 2011, 2012, 2013 tratam da concessão 

de novas bolsas aos participantes, sendo assim, os objetivos pedagógicos não são 

debatidos, visto que não se modificam do edital anterior, assim, apenas preenchem 

algumas das categorias listadas. 

A análise dos editais Pibid dos anos de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 

e do Edital do Programa de Residência Pedagógica (PRP) de 2018 foi feita de modo 

comparativo e para sua análise foram construídas as seguintes categorias:  

1) Os objetivos 

Os editais de 2009 e 2010 pouco se alteram em relação aos objetivos previstos 

pelo Pibid, uma vez que, como já dito anteriormente, se atrelam às questões de 

disponibilidade de bolsas. Já em relação aos editais de 2007, 2009, 2018 e PRP, foi 

possível perceber que a maioria dos objetivos se manteve nos diferentes editais, no 

entanto, o edital de 2007 aponta seu objetivo para um compromisso em “c) promover a 

https://www.capes.gov.br/historia-e-missao
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melhoria da qualidade da educação básica” (BRASIL, 2007, p.1). Além disso, ele também 

é o único a apontar para uma “h) valorização do espaço da escola pública como campo 

de experiência para a construção do conhecimento na formação de professores para a 

educação básica” (BRASIL, 2007, p.2). 

Percebe-se, então, que os itens “c” e “h” vinculam a melhoria da qualidade da 

educação pública com a formação de professores, deixando evidente a articulação escola-

universidade nesse processo. Estes aspectos se aproximam das DCN de 2015, o que é 

destacado por Vilela e Ayres (2018, p.146) quando afirmam que “a escola deixa de ser 

meramente um campo de aplicação de conhecimentos vindos de fora e passa a ser vista 

como local de produção de um saber legítimo e legitimado pela experiência prática dos 

professores que atuam nestes espaços”. 

O edital de 2018, por sua vez, apresenta um item que fala a respeito da articulação 

teoria-prática na formação docente, apontando para a elevação da qualidade das ações 

acadêmicas: “VI. contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura.” (BRASIL, 2018). O mesmo edital, no item III, faz referência à qualidade 

da formação de professores: “elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 

cursos de licenciatura”. A presença destes objetivos parece sugerir que a formação 

docente não está sendo realizada de forma satisfatória nos cursos de Licenciatura de 

Instituições de Ensino Superior e para elevá-la seriam necessários novos documentos 

normativos. Dentro deste cenário, houve a aceleração da homologação da Base Nacional 

Comum para a Formação Docente pelo CNE, promovendo modificações nas DCN de 

2015 que sejam coerentes com os propósitos autoritários da BNCC.  

No edital do PRP, no item II, há uma indicação para que o Programa seja uma 

referência para “induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de 

licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica” (BRASIL, 2018b). 

Além do uso de um verbo que denota um certo direcionamento ao começar a frase 

sugerindo “induzir” no sentido de “persuadir”, questiona-se o motivo pelo qual essa 

“reformulação do estágio supervisionado” se faz necessária, sobretudo quando proposta 

fora da universidade. 

Ao procurar a resposta para esse questionamento, depara-se com o item IV dos 

objetivos desse mesmo edital, que faz referência a uma “adequação dos currículos e 

propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação básica 

às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)” (BRASIL, 2018b, p.1). 
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Assim, essa reformulação dos estágios se vincula à necessidade de seguir as orientações 

propostas da BNCC, fato que não estava presente nos editais anteriores à 2018. 

Segundo Selles (2015c, p.273), a BNCC parece estar “muito mais ocupada em 

convencer de que é necessário controlar as práticas e unificar os ensinos, e de que esta é 

a aposta da mudança. Enfim, de que haveria mudanças porque as escolas e seus 

professores seriam melhor controlados”. Dessa forma, a vinculação Pibid/PRP–BNCC, 

estaria atrelada ao próprio controle indo de encontro à “autonomia” universitária.37 

2) Dos agentes participantes 

Quanto à categoria que analisa quais os participantes envolvidos em cada um dos 

editais, verifica-se pouco detalhamento em relação às bolsas de cada um deles no edital 

do Pibid de 2007, este que conta apenas com três agentes:  

(i) 1 (um) professor coordenador por área do conhecimento; (ii) 30 

(trinta) bolsistas de iniciação à docência, no máximo, por área do 

conhecimento; e (iii) 1(um) professor supervisor por escola da rede 

pública conveniada.  (BRASIL, 2007). 

No edital seguinte, de 2009, já se observa um maior detalhamento sobre a 

participação dos diferentes agentes no programa, sendo que há um aumento de três para 

quatro agentes, com especificações de valor de bolsa para cada um deles. Abaixo segue a 

tabela 3.1.2 que mostra a distribuição das bolsas nos editais de 2009 e 2010 do Pibid. 

Tabela 3.1.5 - Distribuição de bolsas Edital PIBID 2009/2010 

Agente Iniciação à 

docência 

Coordenador 

Institucional 

Coordenador 

de área 

Supervisor 

Ano do edital 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Valor R$ 350,00 R$ 1200,00 R$ 1200,00 600,00 

Quantidade de 

bolsas 

140 100 1 6 5 1 para até 10 alunos por supervisor 

14 por projeto 

institucional 
20 por projeto 

institucional 

Máximo (por área 

de conhecimento) 
24  24 - - 10 alunos por 

supervisor 
10 alunos por 

supervisor 

Mínimo (por área de 

conhecimento) 
10 10 - - - 5 alunos 

Fonte: Editais CAPES/DEB Nº 02/2009 – PIBID e Nº 018/2010/CAPES – PIBID Municipais e Comunitárias 

Os editais de 2010, 2011 e 2013 propuseram um aumento na distribuição do 

número de bolsas do Pibid, bem como um aumento do valor que cada uma das bolsas, 

 
37 Redução das verbas da pesquisa: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/30/mec-diz-que-

bloqueio-de-30percent-na-verba-vale-para-todas-as-universidades-e-institutos-federais.ghtml> Acesso em 

07/01/2020;  Acusações caluniosas: <https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-

universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579> Acesso em 07/01/2020.  

; Medida provisória que muda as regras de votação do colegiado: < 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/mp-muda-forma-de-nomeacao-de-reitores-de-

universidades-e-ifs> Acesso em 07/01/2020. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/30/mec-diz-que-bloqueio-de-30percent-na-verba-vale-para-todas-as-universidades-e-institutos-federais.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/30/mec-diz-que-bloqueio-de-30percent-na-verba-vale-para-todas-as-universidades-e-institutos-federais.ghtml
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/mp-muda-forma-de-nomeacao-de-reitores-de-universidades-e-ifs
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/mp-muda-forma-de-nomeacao-de-reitores-de-universidades-e-ifs
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sendo destinada para o aluno de Iniciação à Docência uma bolsa no valor de R$400,00, 

para o Supervisor, uma bolsa de R$765,00, para o coordenador de área, uma bolsa no 

calor de R$1400,00, para o coordenador institucional, no valor de R$1500,00. 

É importante ressaltar que, por mais que os valores das bolsas não tenham sofrido 

modificações no edital Pibid de 2018, consta no item 5.3 deste mesmo edital, que “serão 

disponibilizadas 24 cotas de bolsa na modalidade de Iniciação à Docência por núcleo. 

Para completar o número de 30 discentes, a Instituição de Ensino Superior (IES) foi 

incentivada a incluir participantes sem bolsa” (BRASIL, 2018, p.3). Ou seja, embora os 

valores das bolsas e os participantes tenham se mantidos os mesmos, o edital de 2018 

anuncia que não haverá bolsas para todos os participantes de Iniciação à Docência, o que 

representa uma lacuna que já ameaça a valorização da formação docente, uma vez que 

prevê a participação não remunerada de alguns deles. Esse direcionamento não se limita 

aos alunos de ID, pois o mesmo edital sugere que são necessários “coordenadores de área” 

sem bolsa para obter melhor pontuação no critério avaliativo em relação à aprovação ou 

não do projeto institucional enviado pelas universidades que desejarão concorrer ao 

programa.  

Contudo, o fato de o edital sugerir que haja participantes sem bolsa no Pibid pode 

representar uma grande contradição em relação aos objetivos do segundo o item II do 

mesmo edital, quando se afirma que é finalidade do Pibid “contribuir para a valorização 

do magistério” (BRASIL, 2018, p.1). 

A reorganização dos grupos participantes dos editais no tocante ao aumento de 

suas categorias (incluindo o coordenador institucional) e a redução do número de bolsas, 

parece preocupante quanto à possibilidade de precarização de recursos. Este aspecto 

torna-se mais agudo quando o edital Pibid 2018 explicita uma mudança nas finalidades 

centrais, nos seus “princípios da Iniciação à docência” (BRASIL, 2018, p.7), pois vincula-

os às exigências de outra política curricular, a BNCC. Em análise do mesmo edital, Selles 

e Andrade (2018) entendem que há nessa vinculação um risco à autonomia universitária 

e o risco de homogeneização no conjunto das políticas educacionais. Os autores 

exemplificam de uma vez que o edital se vincula à BNCC, o currículo da universidade 

deve se modificar para atrela-lo à BNCC também, dessa forma  “a relação intrínseca entre 

BNCC e PIBID explicitada pelo edital enquadra as possibilidades formativas na 

universidade em perspectivas sugestivas de homogeneização, compondo um quadro 

compatível a tempos sombrios.” (SELLES e ANDRADE, 2018, p.80).  
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Em relação à análise do edital PRP 2018, percebe-se uma mudança na 

nomenclatura dos participantes envolvidos: 

I. Residente: para discentes com matrícula ativa em curso de 

licenciatura que tenham cursado o mínimo de 50% do curso ou que 

estejam cursando a partir do 5º período; II. Coordenador Institucional: 

para docente da IES responsável pelo projeto institucional de 

Residência Pedagógica; III. Docente Orientador: para o docente que 

orientará o estágio dos residentes estabelecendo a relação entre teoria e 

prática; IV. Preceptor: para o professor da escola de educação básica 

que acompanhará os residentes na escola-campo. (BRASIL, 2018b). 

 Dessa forma, uma vez destacadas as funções de cada um dos agentes, verifica-se 

que o discente passa a ser o residente; que o supervisor, é agora o preceptor; que o 

coordenador de área, é agora o docente orientador e que não houve modificação no nome 

do Coordenador Institucional. Contudo, na tentativa de analisar se houve modificações 

nos valores das bolsas no edital PRP, não se encontrou, em nenhum momento, alguma 

menção a isso.  

3) Os requisitos para discentes bolsistas 

Quanto aos requisitos necessários para cada um dos bolsistas, observa-se que nos 

editais Pibid de 2011, 2012 e 2013, por tratarem exclusivamente de concessão de novas 

bolsas, não há uma explicitação quanto ao requisito necessário para escolher os discentes 

bolsistas, respeitando assim os requisitos presentes nos editais prévios. Nos editais de 

2009 e 2010, os requisitos se mostram muito similares, com exceção do item “v. 

apresentar rendimento acadêmico satisfatório de acordo com as normas da instituição 

proponente” (BRASIL, 2009), que também se apresenta no edital de 2007, porém, 

excluído no edital de 2010. 

Entretanto, apesar deste item, considera-se que há menos exigências para a 

concessão de bolsas aos participantes no edital de 2007 do que requerido nos editais 

posteriores (2009, 2010), como é possível verificar na substituição do item do primeiro 

edital “g) apresentar carta de motivação justificando seu interesse em atuar futuramente 

na educação básica pública.” (BRASIL, 2007, p.2), pelo item do edital 2009: “ix. 

apresentar formalmente os resultados parciais e finais de seu trabalho na escola, 

divulgando-os na instituição onde estuda, em eventos de iniciação à docência promovidos 

pela instituição e em ambiente virtual do Pibid organizado pela CAPES.” (BRASIL, 

2009). Acredita-se que esse item representa uma valorização do Programa, mediada pelo 

compartilhamento e divulgação do que é realizado pelo Pibid através da apresentação de 

trabalhos em eventos que possibilitariam a troca de experiências. Também é possível 
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pensar que a exigência de apresentações dos trabalhos desenvolvidos ao longo do 

semestre no Pibid representa uma forma de controle das atividades realizadas nesse 

programa. 

Em comparação do edital Pibid de 2018 com os demais, observa-se, uma certa 

simplificação e redução dos requisitos para recebimento da bolsa, dentre eles, destacamos 

o item “I. Estar regularmente matriculado na primeira metade do curso de licenciatura da 

IES, conforme definido no item 2.3.1.1, na área do subprojeto” (BRASIL, 2018). O 

simples fato de estar matriculado nos primeiros períodos da Licenciatura é o suficiente 

para que o licenciando aplique à bolsa, não havendo menção sobre a necessidade de 

apresentação dos trabalhos desenvolvidos ao longo da participação do Programa ou tenha 

rendimento acadêmico, como é visto no edital de 2009. 

Dessa forma, a partir do edital de 2018 o Pibid passa a ser exclusivo aos alunos 

dos primeiros anos dos cursos de Licenciatura, enquanto o edital do PRP (de 2018), exige 

que um dos requisitos para a concessão de bolsas é o aluno “ter cursado o mínimo de 50% 

do curso ou estar cursando a partir do 5º período” (BRASIL, 2018b, p.3). Ou seja, o PRP 

contempla os licenciandos que estão no fim do curso de Licenciatura, enquanto o Pibid 

se destina aos licenciandos no começo de suas formações. 

Outro ponto em destaque é a disponibilidade necessária de atuação do 

Licenciando prevista em cada edital. O edital Pibid 2018 prevê a necessidade de 32 horas 

mensais38 de dedicação ao programa, enquanto o edital do PRP prevê uma disponibilidade 

de 440 horas de dedicação do residente. Contudo, acredita-se haver uma lacuna quanto 

ao período no qual essas 440 horas deverão ser disponibilizadas. Por mais que no item 

2.2.1.1 conste uma divisão dessa carga horária:  

A residência pedagógica terá o total de 440 horas de atividades 

distribuídas da seguinte forma: 60 horas destinadas à ambientação na 

escola; 320 horas de imersão, sendo 100 de regência, que incluirá o 

planejamento e execução de pelo menos uma intervenção pedagógica; 

e 60 horas destinadas à elaboração de relatório final, avaliação e 

socialização de atividades. (BRASIL, 2018b). 

Ainda assim, a única menção clara aos meses de atuação do bolsista, está presente 

no item 5.3 (BRASIL, 2018b), que expõe que a duração máxima das bolsas é de até 18 

meses. Sendo assim, ao supor que as 440 horas seriam divididas ao longo dos 18 meses, 

 
38 O edital Pibid 2007 não previa carga horária mínima, apenas ressaltando que o discente deveria se dedicar 

“exclusivamente às atividades do Pibid, sem prejuízo de suas atividades discentes regulares” (BRASIL, 

2007) 2009 e 2010, previa a carga horária mínima de 30 horas mensais. 
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a disponibilidade média dos licenciandos seria de 24,5 horas por mês, representando uma 

diminuição de 23% da carga horária do edital anterior. Esta diminuição vai de encontro 

com o que a DCN de 2015 propõe. Segundo Vilela e Ayres (2018, p.142), as DCN de 

2015 estão comprometidas com 

uma sólida formação científica e cultural, aliando conhecimentos da 

disciplina a qual o futuro docente irá estar habilitado a lecionar e 

conhecimentos do campo da Educação, que possam dar suporte para o 

entendimento da complexidade dos contextos educativos e da sociedade 

atual. 

4) Os requisitos para supervisores e preceptores bolsistas 

Ao analisar os requisitos para concessão de bolsas aos supervisores (Pibid) e aos 

preceptores (PRP), observamos um cenário muito parecido ao observado com os 

Discentes/Residentes. Observa-se, no primeiro edital Pibid (2007) uma menor exigência 

para participação do Programa no que diz respeito à participação desses atores: “Os 

professores coordenadores deverão selecionar os professores supervisores dos bolsistas 

de iniciação à docência” (BRASIL, 2007, p.4). Já nos editais 2009 e 2010 há uma 

indicação para que o supervisor do Pibid se articule com o coordenador de área, 

destacando assim o papel do supervisor como agente participativo no processo de 

formação inicial do Discente em questão: “III. participar como co-formador do bolsista 

de iniciação à docência, em articulação com o coordenador de área” (BRASIL, 2009). 

Nos editais Pibid de 2018 e PRP estes requisitos se apresentam exatamente com os 

mesmos critérios para seleção de Supervisores/Preceptores, por mais que os objetivos 

apresentados por cada um deles seja diferente.   

5) O fomento 

Em relação à questão do fomento, apenas os editais do PIBID de 2007 e 2010 

trazem informações explícitas sobre o financiamento dos Programas nas Instituições de 

Ensino Superior que forem contempladas pelos editais. No edital de 2007: “O 

financiamento dos projetos do Pibid observará os seguintes limites máximos: a) R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) por projeto; e b) R$ 39.000.000,00 (trinta e nove 

milhões de reais) no exercício de 2008, observada a alínea anterior.” (BRASIL, 2007, 

p.3).  

No edital de 2010, há a menção à duplicação do valor da verba por projeto: “O 

financiamento dos projetos do Pibid observará o limite máximo de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) por projeto.” Contudo, por mais que não contenham informações 

explícitas quando ao fomento, os editais do Pibid de 2011, 2012 e 2013 se referem, 
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exclusivamente, à disponibilidade de novas bolsas para alunos, coordenadores e 

supervisores, como pode ser visto no edital de 2011:  

uma bolsa por projeto para o Coordenador Institucional, no valor de R$ 

1.500,00 [...], coordenação de área – permitida a concessão de uma 

bolsa para cada subprojeto apresentado, no valor de R$ 1.400,00 [...], 

permitida a concessão de uma bolsa por projeto para o Coordenador de 

Área de Gestão de Processos Educacionais, no valor de R$ 1.400,00 

[...], permitida a concessão de uma bolsa para Supervisor para até, o 

mínimo de 5 e o máximo de 10 alunos por Supervisor, no valor de R$ 

765,00 [...], iniciação à docência – para estudantes da licenciatura, no 

valor de R$ 400,00 (BRASIL, 2011, p.2) 

No ano de 2012, o edital do Pibid indica o total de bolsas a serem concedidas pelo 

Programa: “cerca de 19.000 novas bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos 

de licenciatura e para coordenadores e supervisores participantes do Pibid” (BRASIL, 

2012, p.1). Em 2013, o edital trata da concessão de  

72.000 (setenta e duas mil) bolsas a alunos dos cursos de licenciatura e 

a professores das Instituições de Ensino Superior e das escolas da rede 

pública de ensino. Dessas bolsas, 10.000 (dez mil) serão destinadas a 

alunos de licenciatura do Programa Universidade para Todos (ProUni) 

e aos professores envolvidos na sua orientação e supervisão. (BRASIL, 

2013, p.1) 

 

6) As instituições participantes 

Observa-se que ao longo da passagem dos editais, houve uma maior participação 

de Instituições de Ensino Superior (IES) com diferentes modalidades em cada um deles. 

De acordo com a tabela 3.1.3, é possível perceber a progressiva participação de diferentes 

tipos de IES em cada edital. 

Tabela 3.1.6 - Instituições participantes dos programas 

Edital Pibid 2007 Instituições Federais de Educação Superior 

Edital Pibid 2009 
Instituições Públicas de Educação Superior (IPES), federais e 

estaduais. 

Edital Pibid 2010 

 Instituições públicas municipais de educação superior, de 

universidades, universidades e centros universitários filantrópicos, 

confessionais e comunitários, sem fins econômicos 

Edital Pibid 2011 

Instituições públicas de Ensino Superior propostas contendo projetos 

de iniciação à docência, a serem apoiados no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid 

Edital Pibid 2012 
Instituições de Ensino Superior (IES), a serem apoiados pelo Programa 

Institucional de Iniciação à Docência, Pibid 

Edital Pibid 2013 

Instituições de Ensino Superior (IES) propostas de projetos a serem 

apoiados no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid) 

Edital Pibid 2018 IES pública ou privada com ou sem fins lucrativos 

Edital PRP 2018 
Instituições de Ensino Superior interessadas em implementar Projetos 

Institucionais de Residência Pedagógica 
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Fonte: Editais Pibid 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2018 e edital PRP 2018. 

É evidente que até o edital de 2013 existe uma relação entre o Pibid e as 

Instituições públicas de ensino, contudo, a partir do Edital de 2018, observa-se a abertura 

do Programa para Instituições de Ensino Superior privadas, inclusive àquelas com fins 

lucrativos. Desta forma, cabe ressaltar que a valorização da educação pública 

principalmente no que tange a formação inicial de futuros docentes formados por essas 

instituições não é tomada como foco principal. 

7) Público alvo 

 A partir da análise realizada destaca-se que apenas o edital Pibid 2018, dentre 

todos os editais analisados, apresenta menção clara em relação ao “público-alvo” do 

Pibid. No trecho a seguir, o edital de 2018 assume que “O público-alvo do Pibid são 

discentes que estejam na primeira metade de curso de licenciatura ofertado por IES 

pública ou privada sem fins lucrativos, na modalidade presencial ou no âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB)” (BRASIL, 2018). Desta forma, duas questões 

podem discutidas: 1) A afirmação do Pibid com foco direcionado na formação dos 

licenciandos. Apesar dos diversos participantes envolvidos no programa, o edital se 

direciona a um “público-alvo” que são os discentes, não fazendo menção aos professores 

da educação básica ou supervisores que participam do Programa. 2) A afirmação de que 

o público-alvo são licenciandos de IES públicas ou privadas sem fins lucrativos. Logo, 

percebe-se uma discrepância entre as instituições que podem participar do programa 

(públicas e privada com ou sem fins lucrativos) àquelas para a qual o edital direciona-se 

como “público-alvo”, no qual não menciona as instituições com fins lucrativos.   

Apesar de os outros editais Pibid e PRP não apresentarem uma menção clara sobre 

o público-alvo, não há dúvidas de que o Programa se direciona àqueles que podem 

participar: seja como indivíduo ou instituição, como já destacamos nos pontos acima. 

Acreditamos que no edital Pibid 2018, por haver abertura às Instituições privadas com e 

sem fins lucrativos, fez-se necessário expor que apesar de poderem recebê-las, essas 

instituições (as com fins lucrativos) não se apresentam como o público-alvo do edital, 

apesar de isto não significar que estas não poderão receber os alunos.  

8) Seleção  

Sobre a seleção das instituições participantes dos Pibid e PRP, repete-se o mesmo 

cenário descrito anteriormente: uma maior simplificação do processo de seleção no edital 
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de 2007; nos editais de 2009 e 2010, não há modificações perante ao edital de 2007; nos 

editais de 2011, 2012 e 2013, ressalta-se novamente, não há menção à seleção dos 

participantes uma vez que eles tratam apenas de concessão de novas bolsas e os editais 

de 2018 (Pibid e PRP), apresentam basicamente os mesmos critérios sobre a seleção das 

IES e participantes. 

Sobre o edital de 2007, há a explicitação de que as propostas das IES “serão 

analisadas em duas etapas: (i) pré-qualificação e (ii) avaliação de mérito, no prazo de 

noventa dias contados de seu protocolo eletrônico.” (BRASIL, 2007, p.6), seguidos de 

maiores explicações sobre cada um dos itens das etapas.  

No edital de 2009, há o acréscimo de mais uma etapa a esse processo, sendo assim, 

as propostas das IES são analisadas em três etapas: “i. Análise Técnica; ii. Análise de 

Mérito; e iii. Aprovação e Homologação pela Diretoria de Educação Básica Presencial da 

CAPES”. A “pré-qualificação” passa a ser uma análise técnica das propostas; a análise 

de mérito se mantém da mesma forma observada no edital anterior, e é acrescentada o 

item de aprovação e homologação pela CAPES. Quanto ao detalhamento de cada etapa, 

a análise de mérito segue os critérios de classificação disponíveis na Figura 3.1.1 

(BRASIL, 2009, p.11), destacando que cada critério de análise e julgamento são itens já 

previstos no edital.  

 

Figura 3.1.1 - Critérios para análise de mérito pedagógico (BRASIL, 2009, p.11) 

O edital destaca ainda que o resultado da pontuação da avaliação de mérito 

indicará a ordem de prioridade para análise das propostas. Contudo, ressalva que as 

propostas que não atingirem, pelo menos 21 pontos, não serão aprovadas, sendo assim, 

as pontuações das instituições aprovadas apenas poderão flutuar entre 21 e 22 pontos 

totais, e estas poderão ser aprovadas integralmente ou parcialmente com a necessidade de 

ajustes.  

O edital de 2010 se apresenta com as mesmas características da tabela e dos 

critérios da figura 3.1.1 mostrada do edital de 2009. Contudo, incluindo as novas 

instituições participantes (federais e estaduais), como prevê o edital.  
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Analisando os resultados de cada um dos editais (BRASIL, 2009 e BRASIL, 

2010), dispostos em publicação no Diário Oficial da União, podem-se observar quantas 

foram as instituições aprovadas em cada um deles: no edital de 200939, 66 IES públicas 

foram aprovadas com Projeto Institucional mais Subprojetos e 23 IES públicas foram 

aprovadas com Projeto Institucional mais Subprojetos e Subprojetos complementares. No 

edital de 2010, que envolve as IES Comunitárias e Municipais, 28 IES foram aprovadas.  

Em relação à análise dos editais de Pibid e PRP de 2018, observa-se que os 

mesmos se apresentam com 3 etapas de seleção: a primeira é eliminatória, enquanto a 

segunda é classificatória e a terceira se refere à análise do Projeto Institucional. Para 

compreender cada umas dessas etapas, é necessário caracterizá-las separadamente: 

1ª etapa: Eliminatória. 

Consiste numa etapa que, de forma direta e concisa, verifica se a proposta da IES 

e do curso proponente estava adequada conforme as regras estabelecidas no edital. 

2ª etapa: Classificatória. 

Uma etapa matematicamente complexa e com clara intenção de organizar as IES 

em um “ranking de classificação geral” (BRASIL, 2018, p.10). Para melhor compreensão 

dessa etapa, é necessário entender no que consiste o “barema” e quais as subdivisões 

desse processo classificatório (dispostas em tabela 3.1.4 para melhor entendimento). 

O barema é uma soma de 4 indicadores dispostos no Anexo I do edital do Pibid 

2018, que devem ser somados para que a IES obtenha uma classificação máxima de 500 

pontos. Esta pontuação final colocará a IES proponente em um ranking de classificação 

para que ela seja direcionada para a segunda etapa do processo de seleção. 

Tabela 3.1.4 - Indicadores do barema, edital Pibid 2018 

Indicadores que compõe o “barema” Pontuação máxima 

1) Esforço institucional para inclusão de maior número de discentes 200 pontos 

2) Institucionalização da formação de professores da articulação da IES 

com as redes de ensino 
100 pontos 

3) Esforço de expansão territorial 100 pontos 

 
39 Disponível em: 

<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Resultado_PIBID2009_Edital02.pdf> Acesso 

em: 27/12/2019 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Resultado_PIBID2009_Edital02.pdf
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4) Experiência e qualificação da equipe docente da IES na formação de 

professores, considerando a atuação nos últimos 10 anos, exceto para a 

atuação na educação básica. Para a produção será considerado [sic] os 

últimos cinco anos 

100 pontos 

Total para Pibid 2018 500 pontos 

5) Experiência quanto à participação em programas do MEC de 

inovação e modernização das licenciaturas, desenvolvidos em 

articulação com as redes de ensino 

100 pontos 

Total para PRP 2018 600 pontos 

Fonte: Edital CAPES Nº 7/2018 e Edital CAPES 06/2018 que dispõe sobre a Residência 

Pedagógica 

Com relação aos indicadores desta etapa da seleção, o primeiro se refere ao 

“esforço institucional para inclusão de maior número de discentes” (BRASIL, 2018, p.6), 

no qual a pontuação varia de 0 a 150 pontos, obtendo maior pontuação quanto mais 

discentes sem bolsas tiverem. E de 0 a 50 pontos para coordenadores de área, seguindo a 

mesma lógica: maior pontuação para mais coordenadores de área sem bolsa (conforme 

expressão exposta na figura 3.1.2. A pontuação total máxima de pontos para este 

indicador é de 200 pontos. 

 

Figura 3.1.2 - Equações para a pontuação do primeiro indicador 

Assim, vale a reflexão sobre qual o tipo de “esforço institucional” deve ser feito 

para convencer os participantes de serem voluntários no Programa para que o ranking da 

IES seja superior aos das demais. Lembrando que esse “esforço institucional” está em 

fazer com que os participantes sejam voluntários de um programa que exige 

responsabilidade e comprometimento de seus participantes sem haver 

verba/financiamento/recurso para os custos de deslocamento e de alimentação dos 
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bolsistas participantes do Programa. Ou seja, vê-se uma tendência à precarização 

disfarçada de indicador de eficiência. 

O segundo indicador para a classificação se refere à (i) “institucionalização da 

formação de professores da articulação da IES com as redes de ensino” (BRASIL, 2018), 

podendo chegar no máximo a 100 pontos. Diante disso, algumas questões são colocadas 

e em cada caso afirmativo, somam-se pontos determinados para a questão a que se refere: 

“Possui colegiado instituído para promover a articulação dos cursos de 

licenciatura e/ou dos programas e outras ações de formação de professores na IES?” 

(BRASIL, 2018, p.12), somando 20 pontos caso a IES possua; 

“Caso possua colegiado, há representantes das redes de ensino?” (BRASIL, 2018, 

p.12), somando 30 pontos caso possua representantes das redes de ensino; 

“A IES possui convênio, acordo, termo cooperação com estado ou município para 

o desenvolvimento de estágio supervisionado pelos discentes ou de curso de formação 

continuada para professores?”, somando 50 pontos em caso de possuir tal termo de 

cooperação.  

No caso do edital PRP 2018, a pontuação para esse indicador ocorre de maneira 

um pouco diferente, uma vez que o edital adiciona mais um item de avaliação. Além dos 

itens descritos acima, há a adição: “A IES institucionalizou programas ou iniciativas 

próprias de iniciação à docência nos últimos 10 anos, incluindo bolsas ou outras 

iniciativas de participação de discentes em atividades de prática nas escolas de educação 

básica?” (BRASIL, 2018b, p.13). Em caso afirmativo, soma-se 30 pontos. Para que esse 

indicador continue a somar um total de 100 pontos, os demais itens (i), (ii), (iii) possuem 

suas pontuações ajustadas para 10, 20 e 40, respectivamente.  

O terceiro indicador se refere ao “esforço de expansão territorial dos subprojetos” 

(BRASIL, 2018b, p.14), pode somar até o limite de 100 pontos, considerando a equação 

disposta no edital (figura 3.1.3). 

                                   

Figura 3.1.3- Equação para a pontuação do 3° indicador 



73 

 

 

O quarto indicador se refere à “experiência e qualificação da equipe docente da 

IES na formação de professores, considerando a atuação nos últimos 10 anos, exceto para 

a atuação na educação básica. Para a produção será considerado os últimos cinco anos.” 

(BRASIL, 2018b, p.14).  Esse indicador considera: 1. a atuação da equipe docente na 

licenciatura, totalizando 32 pontos; 2. a atuação na educação básica, totalizado 20 pontos; 

3. a atuação na formação continuada e pós-graduação na área de formação de professores, 

totalizando 28 pontos; 4. a atuação em programas/projetos de formação de professores, 

totalizando 10 pontos; 5. a produção acadêmica (publicações de artigo e/ou livros) na área 

de formação de professores, totalizando mais 10 pontos. Somando os cinco itens que 

formam esse indicador, totalizam-se 100 pontos no máximo.  

Em relação a esse quarto indicador, ainda há mais uma categoria no edital PRP 

que está relacionada com a titulação do docente: se mestrado, soma 4 pontos, se 

doutorado, soma 8 pontos. Para isso, no edital PRP, reajustam-se os pontos totais dos 

cinco itens anteriores para que este indicador continue a somar 100 pontos.  

O edital do PRP de 2018 ainda conta com um quinto indicador. Para isso, a soma 

total dos pontos que no edital do Pibid era 500, passa a ser 600 no PRP. Esse indicador 

se refere à “experiência quanto à participação em programas do MEC de inovação e 

modernização das licenciaturas, desenvolvidos em articulação com as redes de ensino”. 

(BRASIL, 2018b, p.15), onde se leva em consideração a participação da IES em 

programas específicos de formação de professores. A pontuação é dada a partir da 

participação da IES em cada um dos programas indicados pelo edital.  

Tabela 3.1.5 -Pontuação atribuída a participação de cada programa 

Programa Pontuação somada 

Life 5 

Pibid 30 

Parfor 20 

Prodocência 10 

Pnaic 20 

Mestrados profissionais em rede para 

professores da educação básica 
10 

Outros 5 
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Desta forma, pode-se perceber o quanto os editais claramente prezam pelo 

ranqueamento das instituições, por meio de critérios que levam ao questionamento sobre 

qual é o tipo de valorização dada ao projeto. Por mais que seja uma seleção categórica, 

criteriosa e até mesmo burocrática, vale refletir qual é o tipo de critério que é utilizado 

para ranquear, e se esse critério está em consonância com a valorização da formação, 

profissão e autonomia docente.  

3ª etapa: Análise do Projeto Institucional. 

A terceira etapa se refere à análise do projeto e do subprojeto submetidos pelas 

IES a partir das orientações e normas contidas no edital. Após a terceira etapa, se o Projeto 

Institucional ou subprojeto tiverem recomendações de ajustes e não atenderem às 

modificações propostas pelos avaliadores, os projetos são desclassificados, mesmo que 

tenham obtido nas primeiras etapas a pontuação necessária para a classificação. 

Acredita-se que a forma de seleção do edital do Pibid de 2018, principalmente no 

que tange à etapa classificatória, pode estabelecer uma relação desse edital com o pós-

profissionalismo descrito por Ball (2005), um vez que o autor define por profissionalismo 

a “relação específica entre o profissional e seu trabalho, uma relação de compromisso que 

está situada nos diálogos comunitários e interno” (Ball, 2005, p.541). Contudo, este 

profissional, descrito por Ball como o “profissional autêntico”, é erradicado em prol de 

um “pós-profissional”, que não se utiliza do diálogo e da reflexão sobre suas práticas, 

mas sim, da busca por ordem, transparência e classificação. O pós-profissionalismo, para 

Ball (2005, 542), se reduz “à obediência a regras geradas de forma exógena” e 

transportam o “profissionalismo a uma forma de desempenho”. 

9) Vínculo aos documentos legais 

Esta análise busca perceber se os editais fazem referência a algum tipo de 

documento legal. Essa categoria de análise surgiu quando, no edital PRP de 2018, 

observou-se, logo nos objetivos, menção à Base Nacional Comum Curricular (Brasil. 

2018b). A partir disso, os demais editais (2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) foram 

analisados com o olhar voltado para perceber se havia menção a algum outro documento 

normativo legal, visto que a BNCC ainda não se encontrava em vigor. 

Ao analisar os editais Pibid anteriores a 2018, não encontramos nenhuma ligação 

a qualquer tipo de documento de caráter normativo. Contudo, nos editais de 2009 e 2010, 
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um dos objetivos que deve estar presente nas propostas enviadas pela IES para 

participação no Programa é 

e) proporcionar aos futuros professores participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados 

no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o IDEB 

e o desempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha 

Brasil, Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras; 

Dessa forma, observa-se uma tendência do edital em considerar os grandes 

exames nacionais como forma de avaliação da escola, para que o Pibid possa atuar na 

busca da superação dos problemas identificados. Contudo, é importante ressaltar que 

apesar deste objetivo estar presente, os editais parecem valorizar o magistério e o 

incentivo à formação de professores da educação básica como principal estratégia de 

elevar a qualidade da escola pública40, assemelhando-se dessa forma, ao que Vilela e 

Ayres (2018) reconhecem como fomentado pelas DCN 2015: 

caráter integrador entre formação inicial e continuada presente nas 

DCN de 2015 pode ser interpretado como uma política de valorização 

do profissional docente da Educação Básica, pois se estabelece na letra 

normativa a partir de um conjunto de políticas indutoras que podem 

supostamente garantir sua efetivação. (p.143) 

Destaca-se ainda que no edital de 2007, os critérios para elaboração da proposta 

pela IES prevê uma descrição detalhada da “iv) metodologia a ser utilizada” (BRASIL, 

2007) e das “vi) ações previstas e resultados pretendidos para a formação dos graduandos 

e para a melhoria da qualidade da educação básica da escola pública participante” 

(BRASIL, 2007). Ou seja, por mais que o edital peça detalhamento das ações propostas, 

ele não define quais serão elas e nem exige um vínculo dessas ações com algum 

documento normativo, como a BNCC, por exemplo.  

Presente não apenas nos objetivos do edital 2018 do PRP, a BNCC também é 

mencionada no item III do edital Pibid 2018 como um dos princípios da iniciação à 

docência para a elaboração do plano de atividade das IES: “intencionalidade pedagógica 

clara para o processo de ensino-aprendizagem dos objetos de conhecimento da Base 

Nacional Comum Curricular” (BRASIL, 2018). Esse trecho já pode anunciar uma relação 

explícita entre o Pibid e a BNCC. Contudo, ao observamos que a intencionalidade 

pedagógica deve estar atrelada aos objetos de conhecimentos da BNCC, faz-se importante 

 
40 Fato que não é objetivado nos editais de 2018, não havendo nenhuma menção à elevação da qualidade 

das escolas públicas no edital do PRP. E no edital Pibid o que antes era: “a) incentivar a formação de 

professores para a educação básica, contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública;” 

(BRASIL, 2010), passa a ser “I. incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica;” (BRASIL, 2018). Percebendo um corte evidente no que objetiva a valorização da educação pública. 
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um esclarecimento sobre como esses objetos estão organizados no documento da BNCC 

(tabela 3.1.6). Como receita de bolo, verifica-se uma clara intenção pedagógica de 

direcionar quais serão os conteúdos abordados em cada um dos anos do Ensino 

Fundamental II, seguidos, ainda, por cada habilidade que deve ser desenvolvida a partir 

de cada objeto, como se observa no texto da BNCC: 

Tabela 3.1.6- Objetos de conhecimento por ano do Ensino Fundamental II, segundo a BNCC 

Anos Objetos de Conhecimento 

6° ano 

Misturas homogêneas e heterogêneas; Separação de materiais; Materiais sintéticos; 

Transformações químicas 

Célula como unidade da vida; Interação entre os sistemas locomotor e nervoso; Lentes 

corretivas 

Forma, estrutura e movimentos da Terra 

7° ano 

Máquinas simples; Formas de propagação do calor; Equilíbrio termodinâmico e vida na 

Terra; História dos combustíveis e das máquinas térmicas 

Diversidade de ecossistemas; Fenômenos naturais e impactos ambientais; Programas e 

indicadores de saúde pública 

Composição do ar; Efeito estufa; Camada de ozônio; Fenômenos naturais (vulcões, 

terremotos e tsunamis); Placas tectônicas e deriva continental 

8° ano 

Fontes e tipos de energia; Transformação de energia; Cálculo de consumo de energia 

elétrica; Circuitos elétricos; Uso consciente de energia elétrica 

Mecanismos reprodutivos; Sexualidade 

Sistema Sol, Terra e Lua; Clima 

9° ano 

Aspectos quantitativos das transformações químicas; Estrutura da matéria; Radiações e 

suas aplicações na saúde 

Hereditariedade; Ideias evolucionistas; Preservação da biodiversidade 

Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo; Astronomia e 

cultura; Vida humana fora da Terra; Ordem de grandeza astronômica; Evolução estelar 

 Fonte: Base Nacional Comum Curricular 

Sem aprofundar-nos em discutir os pontos sobre cada um deles, nosso objetivo 

envolve o questionamento do porquê da associação entre a formação inicial de 

professores (Pibid) com um documento normativo (BNCC) Selles e Andrade (2018), ao 

compararem as propostas de conteúdo para o oitavo ano do Ensino Fundamental de 

acordo com a BNCC, percebem a natureza de padronização presente nesse currículo: 

Dito de outro modo, como padronizar as diferenças? Se a marca da 

diferença é apagada nas padronizações, as comunidades escolares 
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também têm suas singularidades reduzidas; se há negligência em 

considerar a diferença numa nação com tamanha história de 

desigualdade e injustiça social como a brasileira; se a aposta no 

currículo centralizado para reduzir tais disparidades é 

reconhecidamente retórica pois deixa intocáveis as  condições materiais 

para o exercício docente; se reiteram conteúdos e métodos de ensino; 

se a associação à avaliação é reeditada, enfim, onde estariam as 

inovações na BNCC? (SELLES e ANDRADE, 2018, p.86) 

Quando o edital afirma que um dos princípios da iniciação à docência é ter uma 

intencionalidade pedagógica clara vinculada aos objetos do conhecimento da BNCC, 

associa-se o caráter performativo do Pibid no que diz respeito à autonomia docente, haja 

vista que as avaliações nacionais incidirão sobre esses conteúdos curriculares. 

A partir desse ponto, o edital demonstra uma tendência a regular a prática 

pedagógica desde o seu princípio, a fim de formar professores já nos moldes da BNCC. 

Para Ball (2005, p.548), ao incentivar que o professor baseie sua aula num documento 

normativo, o processo de ensinar se torna meramente um “conjunto de competências a 

serem adquiridas”. Nesse cenário que atrela a política de formação inicial de professores 

a um documento como a BNCC “a prática da sala de aula cada vez mais é ‘remodelada’ 

para responder às novas demandas externas. Os professores são ‘pensados’ e 

caracterizados de novas maneiras; cada vez mais são ‘pensados’ como técnicos em 

pedagogia” (BALL, 2005, p.548). Confrontam-se, assim, às propostas das DCN de 2015, 

que segundo Vilela e Ayres (2018, p.144), propõem uma “formação baseada na aquisição 

de uma cultura docente integrada com as escolas e no interior delas, como um processo 

capaz de produzir autonomia e um saber profissional próprio.” 

Segundo Ball, é importante questionar se as políticas educacionais são voltadas 

para “controlar e gerenciar comportamentos ou [como] uma abordagem que seja 

consistente com os objetivos mais amplos de educação, tais como a democracia e o 

respeito?” (BALL, 2016, p.169). Em consequência, a vinculação dos editais do Pibid e 

do PRP à BNCC deve ser colocada como uma estratégia de potencializar o gerencialismo 

nas escolas nos termos discutidos por Ball na Unidade 1 deste trabalho. 

Nesta categoria, observa-se, em especial, no edital PRP de 2018, muitos pontos 

vinculando-o à BNCC. Além da discussão prévia sobre a menção da BNCC nos objetivos 

deste edital, outro ponto em destaque são as abordagens e ações obrigatórias que devem 

estar presentes no projeto submetido:  

“a) A apropriação analítica e crítica da BNCC nos seus princípios e 

fundamentos; b) No escopo da BNCC o projeto deverá priorizar o 

domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo curricular ou o 
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conhecimento das ações pedagógicas que permitem transformar os 

objetos de estudo em objetos de ensino e aprendizagem; c)Atividades 

que envolvam as competências, os conteúdos das áreas e dos 

componentes, unidades temáticas e objetos de estudo previstos na 

BNCC, criando e executando sequências didáticas, planos de aula, 

avaliações e outras ações pedagógicas de ensino e aprendizagem” 

(BRASIL, 2018b) 

A partir desse trecho, confirma-se uma relação de submissão do edital PRP 2018 

à BNCC, de forma que todo o projeto41 a ser submetido à CAPES deverá estar alinhado 

aos princípios, fundamentos, escopo e objetos de estudos previstos na BNCC.   

Após essa análise, vale destacar que alguns itens do edital Pibid e PRP 2018 estão 

em consonância com uma política curricular de estreitamento e limitação da prática 

docente, expressando uma disputa sobre o trabalho pedagógico. Ao vincular o Pibid à 

BNCC busca-se aprofundar o controle sobre esse trabalho, ameaçando a autonomia e a 

liberdade do professor. Tal vinculação configura uma estratégia de controle que age 

duplamente, e de forma coercitiva, sobre os professores da universidade e os da escola. 

Por um lado, a convergência de interesses externos à escola, dentre os quais se destacam 

os “reformadores educacionais” (FREITAS, 2014) com evidente intenção de atrelar 

currículo nacional (BNCC) à avaliação, movidos por razões econômicas explícitas. Por 

outro lado, a tradição autônoma e crítica da universidade na organização dos currículos 

dos cursos de licenciatura se torna ameaçada por ingerências de um edital de caráter 

extracurricular. 

Através desse cenário, compreende-se que o PRP se apresente de maneira a 

condizer com esse cenário performativo, uma vez que sua associação à BNCC, além de 

bem mais explícita ao longo de todo o edital, também ocorre por conta de sua própria 

natureza atrelada aos estágios e práticas docentes distanciadas da reflexão sob a própria 

prática, fazendo com que o edital PRP esteja ainda mais próximo do caminho de 

efetivação da BNCC. 

 

 

 

 

 

 
41 Uma vez que a fidedignidade entre as propostas do edital e o projeto submetido pelas IES são de caráter 

eliminatório para a participação do programa, segundo o processo de Seleção. 
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CAPÍTULO 2: Análise das entrevistas com os docentes 

 

Esta etapa do trabalho de pesquisa se baseia na análise das entrevistas com os 

professores supervisores e preceptores do Pibid e PRP, de acordo com as categorias 

previamente estabelecidas. Em anuência com Duarte (2004), as principais categorias de 

análises podem ser previamente estabelecidas antes da realização da entrevista, contudo, 

novas categorias também podem surgir de acordo com a construção das empirias. 

Portanto, o processo de formulação de categorias de análise se manteve em aberto durante 

o planejamento, a produção e a análise das entrevistas. 

Diante da necessidade de análise do campo empírico, além das 6 categorias 

previamente pensadas como guia para a realização das entrevistas, algumas outras 

emergiram à medida que o diálogo entre empiria e teoria se aprofundava e a dinâmica de 

construção desse trabalho se ampliava, em sintonia com as demandas do mesmo.  

Por meio do questionário preliminar (tabela 3.2.1) que foi realizado online antes 

do encontro com os professores, dos sete entrevistados, verificou-se que apenas um deles 

foi/é professor exclusivo do PRP. Sendo assim, apenas as respostas desse professor 

podem ser atribuídas ao PRP sem a influência do Pibid, visto que os demais professores, 

por já terem uma percepção prévia no Pibid, não poderiam opinar sobre o PRP 

isoladamente. 

Tabela 3.2.1 - Respostas ao questionário preliminar online 

Nome fantasia Idade 
Experiência 

docente 
Pibid/ Tempo de Atuação PRP/ Tempo de atuação 

Docente 1 39 14 anos 4 anos 1 ano 
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Docente 2 52 25 anos 6 meses - 

Docente 3 53 35 anos 5 anos - 

Docente 4 45 10 anos 4 anos - 

Docente 5 65 40 anos 4 anos 2 anos 

Docente 6 - 12 anos - 1 ano 

Docente 7 47 21 anos 6 meses - 

Como já apresentado no capítulo de metodologia, posteriormente ao 

preenchimento do questionário as entrevistas foram realizadas. Assim, os depoimentos 

dos docentes serão discutidos tomando como referência cada uma das categorias de 

análise. Busca-se não apenas verificar as possíveis modificações inerentes a cada um dos 

editais, mas também perceber o Pibid enquanto política de formação docente, conforme 

Selles e Andrade (2018) afirmam em seu trabalho em contraponto a Bernadete Gatti 

(2015). Enquanto esta última autora afirma que, por ser tratar de um programa de bolsas, 

e não estando na grade obrigatória para a formação docente, não poderia ser considerada 

uma política de formação, Selles e Andrade (2018, p.90) não compartilham deste 

entendimento, por considerar que a amplitude do programa não constitui uma política 

oficial. Os autores ressaltam que o Pibid ao “intervir no cotidiano das práticas talvez seja 

o que de fato importa”, pois essa política é potente para  

promover a integração entre educação superior e educação básica; 

proporcionar aos licenciandos a oportunidade de vivenciar experiências 

de caráter inovador e interdisciplinar, no cotidiano das escolas públicas; 

mobilizar os professores para que assumam o protagonismo na 

formação dos futuros pares; aprofundar a articulação entre teoria e 

prática na licenciatura; e, por fim, inserir os licenciandos na cultura 

escolar do magistério. (p.90) 

1) Otimismo quanto do Pibid/PRP 

Em relação a essa categoria de análise, verificou-se não haver muita discrepância 

de opiniões entre os entrevistados sobre o Pibid. Os docentes sempre se mantiveram muito 

otimistas em relação à ideia central do Programa, reforçando a importância da prática 

atrelada à teoria proposta na universidade. De mesmo modo, reconhecem o valor do Pibid 

para os estudantes, como forma de reforçar ou rechaçar sua decisão sobre a profissão 

escolhida, optando assim, pela conclusão, ou não, da Licenciatura. Como é possível 

verificar nas respostas dos entrevistados, tais características positivas do Pibid podem ser 

explicitadas. Cabe dizer que estas respostas deram margem para a criação de duas novas 

categorias de análise não previstas inicialmente e que serão discutidas posteriormente: 
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Para mim, esse é o principal assim fator que contribui para os 

licenciandos, porque é uma oportunidade mesmo de saber: eu quero 

isso para mim: ou vou ver qual é a real. Ou não, falar: Não. Não quero 

isso, não é para mim. [...] o Pibid é uma oportunidade para realmente 

ver se é aquilo que se quer. Eu vejo, em geral, eles [os licenciandos] 

apaixonados. Gostando muito. (Docente 1) 

Então, eu ainda estou um pouco sem saber como que funciona as 

diretrizes do Pibid. Porque esse ano é o primeiro ano que a gente tem 

alunos [licenciandos] efetivamente trabalhando com Biologia e 

Ciências. [...] Os alunos [licenciandos] eu estou conhecendo agora, eu 

ainda não tive muito contato com eles. Mas eu sei que existe um 

programa muito interessante, muito necessário, para exatamente fazer 

essa ponte com a docência. Exatamente a integração com a docência e 

com os alunos [licenciandos] que estão interessados nela. (Docente 2) 

Enquanto o depoimento do docente 1 mostra familiaridade com o Pibid, a ponto 

de reconhecer sua potência na escolha da profissão, o docente 2, talvez pelo fato de ser 

supervisor do programa há pouco tempo, demonstra não ter ainda uma visão 

fundamentada dos alunos de ID em si. Entretanto, mesmo assim, reafirma a importância 

do Programa para que a ponte entre universidade e escola seja construída. 

O docente 3, por sua vez, parece reconhecer que a contribuição do Pibid ultrapassa 

o mero treinamento, entendendo nele um espaço de partilha de experiências formativas: 

E o Pibid, com essa coisa de trabalhar a formação docente inicial... O 

que a princípio você fala assim: “o bolsista, que é o licenciando, que 

vai para a escola para aprender dar aula”. Tem gente que pensa que é 

isso. E não é assim. É uma troca o tempo inteiro a gente aprende demais 

também. Como dizia Paulo Freire não existe saber mais ou saber 

menos existem saberes diferentes. É uma troca. (Docente 3). 

Como observado, docente 3 ressalta a uma mutualidade no programa, retificando 

a ideia de que o aluno ID participaria do Programa para aprender a dar aula, sugerindo 

que o processo de formação ocorre por meio de trocas entre o supervisor e o pibidiano. 

Por sua vez, a fala do docente 5, destaca o caráter inovador e transformador do 

Pibid: 

O Pibid foi uma inovação. Foi muito bom! Peguei ele desde o começo, 

foi revolucionário até, posso dizer. A gente estava acostumado só a vir 

um grupo para fazer um projeto. O Pibid não, foi uma coisa que veio 

ficou, tinha uma continuidade. Aquele “Pibidiano” se formava, vinham 

outros. Era um projeto mesmo. (Docente 5) 

Se por um lado o docente 5 destaca o caráter inovador no Pibid, por outro lado, os 

docentes 6 e 7 enfatizam a natureza do aprendizado numa dimensão formativa que realiza 

uma releitura do aprendizado universitário para o contexto próprio da realidade escolar. 

Uma coisa é o que a gente aprende às vezes nas universidades... Agora, 

você usar isso na prática, é um pouco diferente. Então, você lidar com 
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isso diariamente, estando numa universidade, com certeza contribui 

muito para a sua prática pedagógica. (Docente 6)  

Eu quando cheguei no Estado (primeiro eu trabalhei no estado para 

depois trabalhar no particular), eu fiquei muito assustado com as 

condições aqui. E eu fiquei pensando como que é difícil a gente sair da 

faculdade sem ter noção do que é lecionar. [...] Quando eu vi o Pibid, 

eu pensei assim, eu até brinquei com os alunos: “é o momento de você 

desistirem”. Porque eu falei: “Não é simples, não é simples”. E aquele 

negócio que a gente trabalha por amor, não é verdade! A gente 

trabalha com amor, não por amor. E eu dizia para eles: “é o momento 

que vocês vão ter para vivenciar”. [...] o dia a dia na sala de aula, a 

vivência do professor, a vivência de lidar com aquelas coisas que a 

gente não conta, que é o problema. Saber sua matéria, dar aula é o de 

menos. Isso qualquer um qualquer professor consegue fazer de uma 

forma prática e eficiente. Mas agora, você me dá aquele aluno [da 

escola] que você não esperava, pelo comportamento que você não 

esperava, com conteúdo que não veio, com material que você não tem, 

a xerox que você não tem... Isso é dar aula. (Docente 7) 

Essa fala do docente 7 reforça a ideia de que a prática pedagógica perpassa a 

barreira de apenas saber o conteúdo. Com efeito, a vivência escolar engloba questões que 

estão além da sala de aula, mostrando a interdependência entre as experiências e saberes 

formativos que têm lugar na universidade e na escola. 

Outro aspecto destacado pelos docentes, diz respeito à comparação entre os 

estágios curriculares obrigatórios (no caso da UFF, são quatro disciplinas de Pesquisa e 

Prática de Ensino – PPE) e o Pibid/PRP em si. Se o estágio supervisionado se caracteriza 

como forma de reflexão e observação da prática como experiências compartilhadas com 

o apoio da teoria, o Pibid e PRP se apresentam como forma de potencializarem essa 

imersão. Contudo, os docentes 1, 4 e 6 contrastam suas próprias referências suas 

experiências no estágio supervisionado nas quais parece ter predominado um papel mais 

passivo e na posição de observador, com o que vivenciam os pibidianos sob sua 

supervisão. 

É realmente fundamental para que eles vivenciem melhor a prática 

docente, pois o estágio supervisionado, eu acredito que não contribua 

tanto para a formação deles, pois é muito uma posição de observador, 

para poder fazer as reflexões. E a proposta do Pibid e da residência 

pedagógica, é que os alunos participem ativamente, então, eles atuam 

em conjunto comigo, no planejamento e na execução das atividades, 

das aulas, eles chegam colocando a mão na massa, então a vivência é 

muito maior. (Docente 1) 

Quando eu era estagiário não existia nem Pibid, nem a residência. A 

gente só fazia os estágios de observação e de acompanhamento. A gente 

tinha que fazer uma ou outra aula. Só que eu caí na mão de um 

professor tão bom, que ele tinha que dar conta de falta de muitos outros 

professores. [...]. E aí, ele virou um dia para mim e falou assim: hoje 

eu não dou conta de três turmas, você vai dar conta de uma para mim. 
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E aí eu comecei, [ele] me jogou lá no meio. Eu comecei a trabalhar 

com aquilo. Foi ótimo! (Docente 4)  

Cabe lembrar que, como o docente 6 participou apenas do PRP, dessa forma, 

parece isolado de uma possível perspectiva prévia do Pibid. Mesmo assim, ele pôde 

expressar em sentido mais amplo como o PRP é visto por ele: 

Eu acho que o programa [PRP] é uma oportunidade para os 

licenciandos que eu não tive na minha época. Porque era só um estágio 

normal, mas assim, eu vejo o programa de residência pedagógica como 

uma oportunidade que se dá aos licenciandos deles vivenciarem a vida 

de um professor mesmo. Se colocando em todas as tarefas, lecionando, 

acompanhando o professor nas avaliações: desde a elaboração das 

avaliações, até aplicação dessa avaliação. Planejamento de aula... não 

só acompanhar, como também vivenciar. Porque na minha prática eu 

divido um pouco desse "protagonismo", digamos assim, com os 

residentes, então, eu também dou essa oportunidade a eles: de estarem 

protagonizando, de estarem tendo essa oportunidade de vivenciar a 

vida de um professor. (Docente 6) 

Dessa forma, por meio das experiências próprias dos docentes, é possível perceber 

que o Pibid e o PRP agem de maneira significativa na formação de um docente com uma 

maior bagagem para desempenhar sua profissão. 

2) Distinções entre os Programas 

Assim, diante da perspectiva trazida pelo docente 6, considera-se importante 

perceber possíveis distinções em relação a visão dos docentes quanto a cada um dos 

programas. Para tal, faz-se necessário uma atenção especial às falas dos professores que 

participaram tanto do Pibid quanto do PRP (docentes 1 e 5). Por exemplo, ao ser 

questionado quanto a observação de alguma mudança entre Pibid e PRP, o docente 1 

afirma que  

É só mesmo o público [os licenciandos], porque no Pibid eu já recebia 

jovens, alunos da UFF, dos primeiros períodos e dos períodos finais, 

então eu já vi os dois lados. Agora, na residência, eu fico só com os 

licenciandos que estão do meio para o final [do curso]. No Pibid eu 

recebia a galera que estava chegando ainda, menos amadurecida, [no] 

início da faculdade [curso de Licenciatura em Ciências Biológicas], 

[que] ficava mais inseguro na sala de aula, inseguro num momento de 

oratória... E a galera que já está no final, eu já percebo eles mais 

empoderados.  

Contudo, alguns dos docentes entrevistados parecem reconhecer que existe uma 

valorização do PRP em detrimento do Pibid: 

Agora, como tem o PRP, vamos ver como é que vai ficar porque acho 

que o Pibid ficou meio esquecido. Talvez em segundo plano. Não sei 

como é que ficou porque não estou fazendo parte, mas essa é a 
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impressão que dá, que o PRP que ficou mais em evidência, pelo menos 

aqui na escola. (Docente 5) 

Esse mesmo docente ao ser questionado sobre as possíveis modificações toma 

como referência suas próprias experiências nos dois programas e afirma que: 

Do jeito que acontece com a gente que é do Pibid e professor 

[preceptor] do PRP, [a mudança] acontece no nível de coordenação. 

Então, as experiências, as cobranças, as exigências e as atividades não 

variam muito. Só que o compromisso no PRP, acho que é maior. 

Porque eles [licenciandos] têm o compromisso de que eles, de fato, vão 

dar aula. Eles [licenciandos] têm que cair mesmo em conteúdo, ver o 

professor trabalhando para poder entender. Até porque muitos 

[licenciandos] já dão aula, [cita uma das alunas de ID] mesmo já está 

naquele vestibular social. (Docente 5, grifos nossos) 

Considerando-se o depoimento do docente 5, verifica-se que a diferenciação entre 

os programas se dá tanto em nível do comprometimento dos licenciando em cada um 

deles, quanto na ênfase sobre o domínio dos conteúdos. 

 Ao ser questionado sobre isso, este docente afirma que a responsabilidade muda 

uma vez que o Pibid compreendia projetos extraclasses enquanto o PRP é um programa 

comprometido com a aula em si, conforme expressa a seguir: 

O nome [Programa Residência Pedagógica] já [se] impõe por ser uma 

residência pedagógica, ou seja, eles [licenciandos] vão ter que 

participar mesmo, [...] ter a responsabilidade de dar uma aula, porque 

no Pibid eles [licenciandos de ID] não têm essa responsabilidade de 

dar uma aula. Eles [licenciandos de ID] incrementam a aula com uma 

atividade, ajudam o aluno [da escola] em um exercício. Pelo menos as 

minhas alunas [licenciandas de ID] eram assim, que trabalhavam e 

fizeram Pibid na minha época. Eu tinha um grupo muito bom, 

maravilhoso, que fazia trabalhos maravilhosos. Então, era um 

paralelo, era para dar um “up” nas aulas. (Docente 5) 

Esse depoimento enfatiza as diferenças entre os Programas, mostrando que o 

regente do PRP tem basicamente o mesmo papel do professor da escola, sugerindo que 

este papel está associado a aulas expositivas, uma vez que projetos extras são paralelos e 

não transversais aos temas discutidos em sala de aula. Se essa for, de fato, a diferença 

inerente entre os dois Programas, isto parece ratificar o caráter do PRP como um projeto 

que limitaria as práticas pedagógicas em forma de projetos, jogos, laboratório, vivências 

em detrimento da aula expositiva e conteudista dentro de sala.  

Contudo, mesmo os entrevistados que não necessariamente participaram dos dois 

Programas, também foram convidados a opinar sobre o PRP, de forma a compreender 

como eles percebem ou vislumbram este Programa apesar de participarem apenas no 

Pibid.  
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 Inicialmente vejo [o PRP] como muito bom, mas também vejo [que] 

para algumas escolas [seria] como uma saída para tapar buracos, pela 

falta de profissionais. Mas acho que é interessante! Acho que é 

interessante para escola, é interessante para o estagiário, para o aluno 

universitário, porque ele vai conhecer e entender se é realmente aquilo 

que ele quer [seguir profissionalmente]. (Docente 7) 

Essa última fala parece demonstrar como a proposta do PRP pode operar em 

termos práticos no quadro de carência das escolas: a possível substituição, como uma 

“saída para tapar buracos” dos professores que deveriam ser docentes da escola pública. 

Vale ressaltar que mesmo que o residente no PRP tenha mais espaço para atuação em sala 

do que os bolsistas do Pibid, isso não significa a atuação dos licenciandos residentes 

dispense a supervisão e a presença do professor regente/preceptor. Além disso, essa fala 

também ressalta a ideia de que o foco do PRP na formação docente seria mais efetivo, 

como a análise dos objetivos de cada edital sugere.  

Desta forma, tanto o PRP quanto o Pibid compartilham de objetivos comuns. Ou 

seja, a diferença recai sobre a etapa de formação dos licenciandos de cada programa. Este 

aspecto permite questionar: qual é realmente a principal motivação para a criação de um 

novo documento como o PRP, uma vez que este se apresenta com forte semelhança ao 

Pibid? Assim, justifica-se uma investigação mais ampla em torno dos diversos motivos 

pelos quais o PRP foi criado.  

3) Alinhamento entre políticas: A BNCC e os Editais. 

Por meio do questionamento feito na categoria anterior sobre o motivo da criação 

do PRP, procura-se compreender quais as mudanças ocorridas nas políticas brasileiras no 

decorrer da implementação do PRP. 

Em relação às mudanças das políticas educacionais, os docentes 3 e 4 mencionam 

como um dos problemas educacionais o fato de o Brasil não apresentar uma política 

efetiva de Estado, sendo esta substituída por políticas de governo. 

Eu acho que, infelizmente, o problema do Brasil seja em qualquer 

âmbito, seja Municipal, Estadual, Federal, é que a gente não tem 

projetos de estado, a gente tem projetos de governo. Então, o governo 

que está naquele momento no poder coloca os projetos deles e aí 

quando aquele grupo perde uma eleição e vai entrar o outro grupo, já 

querem reinventar a roda. É lógico que se você entra com o novo 

governo, coisas novas vão surgir, mas você tem que avaliar o que os 

anteriores fizeram para você, e ter a hombridade de falar: “Bom, isso 

aqui a gente não pode mexer, isso aqui tá dando certo.” E o Pibid já 

está nos congressos e os relatos de todas as esferas. Quem abre a boca 
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para falar do Pibid, só fala que ganhou, que ganhou, que ganhou, que 

não existe perda, é só ganho. (Docente 3) 

Como o grande problema do Brasil são políticas de governo e não 

políticas de Estado, cada governo que entra muda tudo e a gente 

começa tudo do zero de novo. Eles vão mudando nome e algumas 

estratégias, mas dão continuidade naquilo que eles acham que 

deveriam ter sido eles que inventaram. Então, isso causa para a gente 

um grande transtorno porque a gente acaba ficando largado. Quando 

a gente tem políticas de estado implementada, como por exemplo é o 

caso do livro didático, a gente tem uma certa garantia. Até que você 

tenha uma derrubada dessas garantias por um governo maluco 

qualquer. (Docente 4) 

Considerando esses depoimentos, o Pibid parece ser visto como uma política de 

Estado que ao longo desses 12 anos de implementação foi avaliada de forma muito 

positiva pelos supervisores participantes, desconsiderando os governos nos quais os 

editais foram publicados. De acordo com a análise dos últimos editais Pibid feita no 

capítulo anterior, a ressignificação desses editais, torna plausível a compreensão de que 

se esteja desmontando o Pibid em prol de uma política de governo atual nos moldes 

performativos de Ball. Isto porque as exigências performáticas tendem ao tecnicismo e 

gerencialismo da educação, limitando reflexões e pensamento crítico, cerceando a 

autonomia do professor por trás da alegação de facilitar o trabalho docente.  

Para entender como as mudanças analisadas no capítulo anterior se efetivaram 

entre Pibid e PRP na dimensão se sua prática, é importante relacionar a quais documentos 

normativos os editais estão vinculados.  Ao perceber o vínculo entre os últimos editais 

(Pibid 2018 e PRP) com a BNCC (relação explorada anteriormente nesta pesquisa na 

análise dos documentos), buscou-se perceber como os professores participantes entendem 

a BNCC: se viam algum vínculo entre a BNCC e os Programas, e, se viam, qual achavam 

que era o impacto disso.  

Alguns entrevistados veem a BNCC como um documento dúbio e pouco 

discutido, como o docente 4, que questiona a implementação dessa BNCC em detrimento 

da Base Nacional Comum que vinha sendo construída desde a década de 1980: 

A gente teve tudo jogado fora. Essa BNCC que foi empurrado na goela 

abaixo, era uma BNCC que estava sendo trabalhado há muito tempo. 

Só que ele [o documento BNCC] foi apanhado de surpresa e 

implementado com coisas que a gente sabe que não vão funcionar, que 

são políticas de governo, e empurrado na gente. (Docente 4) 

Essa resposta remete à construção da BNCC desde 2015 e os atravessamentos que 

nela foram feitos para responder a demandas de governos específicos. Contudo, vale 

ressaltar que a BNCC nos municípios de Niterói e São Gonçalo começou a ser discutida 



87 

 

 

para sua implementação nos períodos das entrevistas, agosto e setembro de 2019, 

(BARBOSA, 2019). Com isso, muitos dos docentes participantes ainda não estavam a par 

das modificações passíveis de serem implementadas. Esse fato parece reforçar a ausência 

da participação dos professores na construção da BNCC, conforme discutem Selles e 

Andrade (2016). Em outro trabalho Selles e Andrade (2018, p.87) discorrem sobre a 

subalternidade docente na construção de políticas curriculares42 e expõem o vínculo dessa 

ideia aliada com a BNCC, destacando “a posição subalterna dispensada aos professores 

da Educação Básica nos processos de produção curricular e de políticas educacionais 

(SELLES, ANDRADE, 2016; SELLES, 2015), e claramente na produção da BNCC.” 

As falas de vários entrevistados desta pesquisa, parecem ratificar as reflexões dos 

autores mencionados anteriormente, quando os professores demonstram uma incerteza 

sobre o que de fato representariam as mudanças trazidas pela BNCC. Deste modo, 

concordam então, com a ausência de participação dos mesmos na elaboração e na 

discussão desta política. 

Eu confesso que na escola a gente ainda não segue a BNCC, ainda não 

teve esse momento da Coordenação sentar e conversar [...]. E eu não 

sigo o Currículo Mínimo43 desde que foi extinto ‘Saerjinho’44. Nessa 

época, tinha obrigação de cumprir o Currículo Mínimo, agora como 

eu não me vejo obrigada a cumprir o Currículo Mínimo e como eu não 

vejo também nenhuma direção em relação a isso, de tem que cumprir. 

Eu vejo uma certa autonomia para elaboração do currículo. (Docente 

1) 

É, assim, eu estou um pouco ainda me inteirando do assunto “O que é 

a Base Nacional Curricular”. [...] eu acho que ainda tem muita coisa 

para reformular. Muita informação que ainda não ficou bem 

organizada. Ainda não chegou no público-alvo (que são os alunos), 

então, ainda tem uma parte toda de “entender como funciona 

mecanismo” e acrescentar coisas. (Docente 2) 

Eu não estou muito por dentro, não. Com esse negócio de Currículo 

Mínimo, ficou todo mundo nisso. [...] A gente fica assim sem saber. Na 

reunião pedagógica que a gente teve aqui, ninguém comentou nada 

sobre esse vínculo com a BNCC ainda. Nada.  (Docente 5) 

 
42 O trabalho desses autores, em 2016, trata do Currículo Mínimo, visto que a BNCC ainda estava sendo 

construída nesse período. 
43 “Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) o currículo mínimo é um 

documento [publicado em 2011] que serve como referência a todas as escolas estaduais, apresentando as 

competências, habilidades e conteúdos básicos que devem estar nos planos de curso e nas aulas.” 

(QUIRINO, 2011) 
44 O Programa de Avaliação Diagnóstica do Desempenho Escolar, mais conhecido como SAERJINHO, 

[criado em 2008], no âmbito do Sistema Estadual, trata-se de uma avaliação diagnóstica realizada ao longo 

do ano escolar, a cada bimestre. As informações produzidas por essa avaliação dizem respeito à 

consolidação de habilidades e competências. Disponível em: 

<http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/o-sistema-estadual/o-saerjinho/apresentacao/>. Acesso 

em: 30/12/2019. 

http://www.avaliacaoexternasaerj.caedufjf.net/o-sistema-estadual/o-saerjinho/apresentacao/


88 

 

 

É, realmente não consigo te responder nada sobre isso. Eu realmente 

estou bem desatualizada e bem por fora sobre a BNCC.  Eu acho que 

deve ter alguma reunião, mas dentro dessa parte eu não posso 

contribuir muito. Eu não tenho essa informação para te dar. (Docente 

6) 

Por meio dessas falas, percebe-se, que a BNCC ainda não foi amplamente 

discutida nas escolas estaduais e municipais de Niterói. Dessa forma, os professores 

supervisores/preceptores compreendem, que na prática, seu trabalho ainda não sofrera 

interferência ou modificação. Logo, entende-se que seja importante ressaltar a autonomia 

docente, visto que o professor é plenamente capaz de reconhecer as necessidades e 

demandas pedagógicas de cada grupo: 

como o tempo [das aulas] é muito curto, como eu tenho pouco tempo 

com os alunos durante a semana, eu acabo selecionando não apenas 

em relação ao conteúdo (porque eu não viso isso) aquilo que é mais 

relevante para a vida deles, principalmente voltado para saúde. Então, 

assim, se eu estou falando sobre o sistema do corpo humano eu vou 

levar esse tema para me ajudar a ter uma visão geral sobre os seres 

vivos, mas o foco vai ser no corpo humano para que eles entendam 

como é o funcionamento do corpo e assim possam evitar as doenças 

que são evitáveis, e sempre aquilo que vai ser mais útil[...] porque eu 

percebo que eles têm mais dificuldade. Eu sei que é uma coisa 

importante e útil, então eu tenho autonomia ainda para selecionar o 

que vou desenvolver para eles. (Docente 1) 

Essa fala vai ao encontro de Selles e Andrade (2016, p.43), ao pontuarem a 

autonomia docente como fator fundamental para compreender o que, intuitivamente, o 

professor consegue desenvolver. Ou seja, tomar decisões para além das barreiras impostas 

pelo currículo: 

Inspirados, talvez, pela intuição de que há algo que somente os 

professores seriam capazes de pronunciar no território de suas práticas 

de formação, inicial ou compartilhada, de que, de algum modo, todos 

os discursos a respeito dos professores deixam de fora uma parte 

substancial daquilo que os próprios professores concebem como seu 

terceiro nome, secreto, íntimo, irredutível, imperscrutável, anônimo e 

autônomo, pusemos-nos a nos interrogar acerca de sentidos de 

autonomia docente do ponto de vista das políticas e da história do 

currículo, das pedagogias culturais e da linguagem, da profissão e da 

formação docente.(SELLES e ANDRADE, 2016, p.43) 

Continuando a análise sobre as falas dos docentes a respeito da BNCC, o docente 

2 indica as lacunas nos conteúdos que possivelmente foram negligenciados pela BNCC: 

Mas essa Base [BNCC], ela precisa vir consolidada com conceitos que 

são importantes (e que foram retirados). Então, a gente percebe isso. 

A gente [no exercício da docência] tem uma noção geral, mas é 

necessário acrescentar uma coisa, acrescentar um detalhe, mostrar 
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uma foto, e tal... E não há esse link antes para poder entender e 

construir o conhecimento. (Docente 2) 

Outra reflexão pode ser feita analisando a fala do docente 5, que diz respeito a 

uma analogia entre o projeto do empreendedorismo feito para o horário integral e a 

BNCC: 

em relação a esses projetos curriculares, agora veio o 

empreendedorismo. Você sabe que aqui está funcionando assim, que é 

uma conversa fiada. A gente sabe que o aluno daqui estava acostumado 

a estudar de manhã, o perfil do nosso aluno, de tarde no 3º ano, quem 

é de situação mais humilde já começa a trabalhar para ajudar em casa, 

com entrega de medicamento nas farmácias [por exemplo]. Um ou 

outro [aluno] que é melhorzinho [economicamente] já faz o vestibular 

oficial, já se preparando para o ENEM. O outro [aluno] tem escola de 

futebol, já tem curso de inglês, enfim. Ninguém [alunos] queria fazer 

esse tal de empreendedorismo. O que está acontecendo? Horário 

integral. Se você vai implementar um projeto novo, com uma grade 

curricular com uma função de ser um pequeno empreendedor. Esse 

empreendedorismo ele é tipo essa BNCC. A quem vai servir, sabe? 

Qual é o objetivo? Será que é para cair cada vez mais o nível? (Docente 

5) 

É interessante discutir essa analogia, uma vez que esses questionamentos do 

docente se referem à fala de Macedo (2015) quando a autora questiona: Base para quem? 

Ao fazer essa analogia, o docente 5 se refere ao direcionamento proposto pela BNCC: 

como implementar um documento sem ter ideias das demandas de quem o está 

recebendo? Como fazer uma Base Nacional se as demandas educacionais nacionais 

diferem tanto?  

Por que o que é empreendedorismo? O aluno vai ficar preso aqui o dia 

inteiro e o que está acontecendo? Está havendo uma debandada. Os 

alunos da tarde não querem. Os conteúdos de repente não são 

significativos para eles. Então, assim, eles não estão vendo muito 

sentido. Acham que ficar a tarde inteira para ter uma aulinha aqui, um 

assunto aqui, uma aula que você não vê praticidade naquilo, não se 

sustenta. Eu sou a favor de ter até ensino de horário integral, [...]. A 

gente ter aula de laboratório, ter prática, ter um bom laboratório de 

línguas de inglês, francês, enfim, a língua da escola. Ter boas mídias 

para oferecer qualidade. Então você vai ficar o dia inteiro, mas com 

qualidade. (Docente 5) 

O que o docente propõe, mesmo sem conhecer aprofundadamente as demandas da 

BNCC, é que exista um documento efetivo para o ensino integral que responda às 

demandas do alunado. Ou seja, que converse com as necessidades individuais de cada um 

para que se torne uma aprendizagem efetiva. Assim como o pontuado por Borba, Andrade 

e Selles (2019, p.157), 



90 

 

 

A construção de uma educação pública, laica e plural é um processo 

que, por mais que apresente contradições, é também requisito 

indubitável para que nossas escolas sejam espaços de inclusão 

democrática e de reflexão sobre conhecimentos, saberes e tecnologias. 

O Ensino de Ciências e Biologia tem muito a contribuir para a 

concretização desse projeto, mas tem sido cada vez mais desafiado por 

questões sociopolíticas que lesam a autonomia do campo educacional e 

afetam os currículos nos cotidianos escolares. 

Ratificando esse pensamento, Selles (2015, p. 114), afirma que políticas 

educacionais como por exemplo, o empreendedorismo e a BNCC estão 

Localizadas nos territórios da normatividade, as políticas educacionais 

elaboradas a partir de referências empresariais vêm recebendo críticas 

que tendem a argumentar o quanto ameaçam o potencial inventivo da 

docência. Essas políticas pretendem criar identidades docentes e 

discentes modeladas ideologicamente em referências mercadológicas, 

as quais alimentam o conceito de qualidade educacional em patamares 

idealizados. Em suma, como se fosse possível formulá-la sob a forma 

de um índice a ser calculado matematicamente. (SELLES, 2015, p.114) 

Em relação às modificações geradas pela BNCC, algo que foi pontuado por alguns 

dos entrevistados se refere à venda de material didático pelos sistemas de ensino, 

alegando que as modificações curriculares propostas pela BNCC favoreceriam a 

comercialização de novos materiais, principalmente nas escolas particulares: 

Então, eu não posso falar da BNCC. No meu caso, eu já sei que está 

implantada. No colégio [particular] do meu filho já tem livro vendendo. 

Isso para as editoras deve ter sido ótimo, ter mais livro vendendo. Mas 

na prática, assim, eu não percebi, não senti isso não. (Docente 1) 

Por mais que o docente afirme não ter havido mudanças efetivas em sua prática 

nas escolas públicas (provavelmente pela falta de discussão sobre a BNCC nas escolas de 

Niterói, conforme Barbosa (2019), sugere), ele já consegue verificar os impactos da 

BNCC na venda dos livros para a escola particular. De modo semelhante, o docente 4, 

relacionando ainda essa questão da mudança do material didático aos impactos na prática 

do professore e na adaptação do alunado ao novo material. 

Isso é ridículo! E o que ocorre? Eu trabalho em uma rede particular 

também, uma grande rede particular. Em um ano a gente trabalhava 

com um livro, no outro ano a gente teve que fazer a criação de um novo 

livro e criar a nossa base curricular. No outro ano a gente teve que 

aceitar a base curricular enviada pelo governo e adaptar a nossa. Já 

no outro ano a gente teve que trocar de livro de novo e ainda trocar a 

base curricular. Nós trabalhamos com três bases curriculares, três 

livros didáticos e mesmo assim o livro didático que a gente usa não 

encaixa na base curricular, a gente vai ter que mudar de novo. Como 

a gente trabalha com livro didático com validade de 3 anos, essa nova 

escolha já é com a nova base curricular já adequada. Um grande 

problema: a gente vai ter que ir acertando e acomodando os alunos de 
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acordo com a nova base curricular, fazendo adaptações. Por quê? 

Porque isso foi implementado de um ano para o outro. Se a gente vem 

implementando gradualmente, como era o planejamento, a gente teria 

no final de um ciclo a implementação completa sem ninguém ter 

passado por adequação nenhuma. A gente viria substituindo 

gradualmente. (Docente 4) 

As falas docentes 1 e 4, ao atrelar essa modificação nos materiais didáticos ao 

controle da prática docente, converge com a entrevista de Selles, em entrevista para 

Revista Retratos da Escola (2015), dizendo que 

Quando se considera que os professores são um problema, que se deve 

controlar, e que o caminho mais curto para que se ensine o que deve ser 

ensinado é a prescrição contida no livro didático/material didático, 

passa a fazer sentido a ideia de que se forme, então, os professores a 

partir desses mesmos livros e materiais didáticos! A base conforma o 

livro didático/material didático e este conforma o professor que se 

deseja ver “mediando” as aprendizagens. (SELLES, 2015, p.279, 280)  

A fala do docente 2 afirma que livro do ensino privado vem com um ‘plus’ que 

significa ‘mais’, logo, por mais que uma análise dos materiais não tenha sido feita, 

acredita-se que o ‘plus’ signifique um acréscimo de conteúdo:  

Mesmo que o conteúdo seja mais enxuto (porque eu vi isso com o meu 

filho) que o livro dele é diferente do que a gente tem aqui para o ensino 

público. Porque tem um plus que vem escrito. ‘Plus’. Então, esse ‘plus’ 

(sem falar nas editoras) é um adendo. Mas você vê o conteúdo, e ainda 

continua escasso. (Docente 2) 

Por tanto, mesmo com esse incremento, o conteúdo dos livros didáticos nos 

moldes da BNCC, continue escasso, levando a refletir sobre qual é o conteúdo 

disponibilizado então nos livros voltados à escola pública. A fala do docente 2 parece 

sugerir que a BNCC integra um conjunto de ações que empobrece os currículos, entende 

os professores como meros reprodutores de conteúdos, gerencia e controla suas práticas 

em torno desses conteúdos e, sobretudo, aprofunda o abismo entre os estudantes da escola 

pública e da escola privada. Contudo, ainda que importante, não podemos aprofundar, a 

discussão acerca da diferenciação existente nos livros das escolas públicas e privadas. 

Dessa forma, esse trecho demanda uma reflexão individualizada sobre o contexto no qual 

a BNCC se insere que não cabe no escopo desse trabalho. 

Em relação às respostas obtidas para esta categoria de análise, o depoimento do 

docente 3 demanda uma análise individualizada justamente por este ter atuado como 

redator da BNCC conforme informou durante a entrevista. Ao ser questionado sobre a 

BNCC, este demonstrou domínio do assunto e julgou a BNCC como muito positiva: 
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fui convidado para ser redator da BNCC aqui no Rio de Janeiro45. Eu 

vou ser redator da parte de Ciências, eu e mais uma outra professora. 

E a gente vai ter agora dia 2 de setembro no encontro presencial na 

sede da Seeduc, e tem dia 30, uma reunião na UFF46, dentro de um 

ciclo que eles têm lá que é de formação docente, vai ter uma discussão 

sobre a BNCC. Não quero me alongar muito agora pois não sei o que 

você tem em termos de pergunta. Mas eu acho que a BNCC pelo que 

ela apresenta em termos documentais, ela é muito boa. Ela é um 

documento que realmente foi muito bem discutido muito bem pensado, 

agora, a questão é como colocar isso em prática. (Docente 3) 

Visto a situação política em que a BNCC foi elaborada, conforme já discutido em 

outros capítulos deste trabalho, cabe uma reflexão a respeito da falas do docente 3, uma 

vez que afirma que a BNCC foi muito bem discutida e muito bem pensada, apesar de, 

diversos trabalhos acadêmicos (FREITAS, 2014; MACEDO, 2015; DOURADO, 2015) 

reafirmarem o caráter não democrático da BNCC. Tal aspecto parece ser contraditório 

quando o mesmo docente afirma que as políticas de direita não são aprofundadas ou 

discutidas. Esse posicionamento não é unânime, pois o docente 4 posiciona de forma 

diferente: 

A gente não é contra a BNCC, a gente é contra a BNCC desse jeito aí 

que foi feito. É lógico que tudo tem que ir sendo modificado, porque a 

gente precisa acompanhar as modificações das tecnologias, as novas 

culturas, a globalização. Todo mundo entende muito bem isso, ninguém 

é idiota para não entender isso. Só que tudo tem que ser muito bem 

estudado. Por isso, todo um trabalho. (Docente 4) 

Ao compreender sobre algumas das perspectivas dos professores acerca da 

BNCC, buscou-se provocá-los acerca de sua compreensão sobre os vínculos com o Pibid. 

Para isso, perguntou-se aos entrevistados sobre a existência de alguma possível 

vinculação do Pibid à BNCC, para a formação dos futuros professores de Ciências e 

Biologia. As respostas foram variadas, justamente por se tratar de uma previsão de certa 

forma “futurística”, visto que a BNCC ainda não foi efetivamente posta em prática, e em 

alguns casos, sequer discutida, com os professores das escolas públicas do município de 

Niterói.  

Na prática ainda não teve essa conversa entre eu e os professores da 

UFF sobre o currículo, sobre a BNCC. Por enquanto, eu não percebi 

essas mudanças. Para mim continua do mesmo jeito. Tanto no aspecto 

financeiro quanto no aspecto pedagógico. Repercussão, alguma 

influência, vai ter. Mas agora, analisar isso sem estar vivendo isso, não 

 
45 Nesse ponto, o autor se refere a implementação da BNCC em nível estadual, isto é, no Estado do Rio de 

Janeiro, ainda em processo. 
46 Evento denominado “Implicações da BNCC na Escola Pública”, mesa redonda com participação de 

Elizabeth Macedo, Ligia Machado e Luciana Freitas, no qual todas afirmaram o caráter segregatório da 

BNCC nas escolas públicas. 
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tem como eu fazer essa análise, digamos assim. Continuamos com o 

mesmo trabalho de antes. (Docente 1) 

Com essa fala, o docente 1 consegue perceber que algum tipo de modificação será 

realizado, contudo, enquanto isso não se efetiva, a prática em si não apresenta diferenças 

quanto ao que sempre foi feito: 

Eu não sei. Dizer para você que a BNCC vai modificar a ação do Pibid, 

é colocar que a BNCC vai ter um poder sobre [o Pibid]. O que 

acontece, é que quando o Pibid chega na escola, a escola já está posta. 

A escola existe antes do Pibid, mas ela já não vai ser mais a mesma 

depois do Pibid. Pois o Pibid vai modificar a escola assim como ele vai 

ser modificado. A mesma coisa com a BNCC. A BNCC, ela vem, mas 

nós já temos os parâmetros curriculares nacionais, nós já temos o 

Currículo Mínimo. Esses documentos, eles são norteadores, eles 

indicam a direção, o que você vai ter que fazer, são as discussões 

internas e dentro desse contexto você vai ver como que o Pibid pode 

agregar dentro dessa competência que está prevista dentro da BNCC e 

dentro do nosso contexto a gente pode cumprir. (Docente 3) 

Esse depoimento do docente 3 dá margem a uma discussão sobre o que a BNCC 

de fato representa. Nessa fala, o entrevistado afirma que a BNCC não viria de forma a se 

“sobrepor” ao Pibid. Assim, parece ignorar o que está explicitado no edital Pibid 2018 e 

PRP, de que ambos os programas devem estar atrelados e respondendo à BNCC. 

Além disso, se o docente admite que já existem documentos norteadores de 

currículo escolar, logo não haveria espaço para a BNCC agir como tal. Sobre esse ponto, 

pode-se traçar um paralelo com a BNC para formação inicial de professores da Educação 

Básica que conflita com as DCN de 2015 para a formação docente47. Pode-se explicitar 

esse conflito por meio de uma análise da sequência de eventos que culminou na aprovação 

da BNC para formação de professores da Educação Básica. Desde que a DCN para 

formação de professores (Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015) foi publicada, diversos 

atravessamentos aconteceram de forma a modificar o seu artigo 22 que trata do prazo para 

que os cursos de formação de professores se adequem à Resolução: “Art. 22. Os cursos 

de formação de professores que se encontram em funcionamento deverão se adaptar a 

esta Resolução no prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de sua publicação.” (BRASIL, 

2015). Em 2017, foi proposto, através da Resolução Nº 1, de 9 de Agosto de 2017, uma 

modificação neste artigo 22 da DCN, tendo sua redação modificada para: “Art. 22. Os 

cursos de formação de professores, que se encontram em funcionamento, deverão se 

 
47 Durante a construção dessa dissertação, a portaria n° 2167 foi publicada no dia 19/12/2019 (BRASIL, 

2019b), homologando as DCNs para a formação inicial de professores da Educação Básica e instituindo a 

BNC para a formação de professores para a Educação Básica, à revelia das críticas das associações 

científicas (ANPEd 2019). 
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adaptar a esta Resolução no prazo de 3 (três) anos, a contar da data de sua publicação.” 

(BRASIL, 2017). Com mais modificações, em 2018, uma nova resolução revoga a de 

2017, trazendo outra redação para o artigo 22: “Os cursos de formação de professores, 

que se encontram em funcionamento, deverão se adaptar a esta Resolução no prazo 

improrrogável de 4 (quatro) anos, a contar da data de sua publicação” (BRASIL, 2018 

– grifos nossos) 

Dessa forma, o documento publicado em julho de 2015, teria, de maneira 

improrrogável, até julho de 2019 para ser efetivamente posto em prática. Contudo, no dia 

4 de Junho de 2019, um novo parecer foi aprovado considerando que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de 

pessoal do magistério, que incluíam a formação de professores, já 

aprovadas por este CNE e homologadas pelo MEC, tiveram 

prorrogados os prazos de sua implementação no que diz respeito 

especificamente aos dispositivos relacionados à duração dos cursos e 

aos programas abrangidos por esse marco regulatório. Portanto, essa 

prorrogação ocorreu concomitante à elaboração e à homologação da 

BNCC, que incide sobre as políticas de formação de professores e as 

políticas públicas de educação. Dessa forma, torna-se imprescindível 

editar uma nova resolução, inclusive porque, agora, será preciso dispor 

de tempo para rever, no seu conjunto, os dispositivos curriculares da 

formação de professores; (BRASIL, 2019, p. 2 e 3) 

As DCN de 2015 sucumbem à BNCC e modifica, novamente, o artigo 22 para a 

seguinte redação: 

Art. 22. Os cursos de formação de professores, que se encontram em 

funcionamento, deverão se adaptar a esta Resolução no prazo máximo 

de 2 (dois) anos, contados da publicação da Base Nacional Comum 

Curricular, instituída pela Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro 

de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 22 de 

dezembro de 2017. (BRASIL, 2019, p.4) 

Com isso, em 7 de novembro de 2019, apenas 6 meses após a publicação do último 

Parecer, foi aprovada “no Conselho Nacional de Educação a resolução que define as 

novas Diretrizes Curriculares para Formação Inicial de Professores da Educação Básica 

e Institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica (BNC-Formação).”48 E finalmente esta nova resolução foi publicada no dia 19 de 

dezembro de 2019 juntamente com a BNC para formação inicial de professores da 

Educação Básica. 

 
48 Disponível em <https://undime.org.br/noticia/07-11-2019-18-22-cne-aprova-resolucao-que-define-as-

novas-diretrizes-curriculares-para-formacao-de-professores-e-institui-bnc-formacao> 

about:blank
about:blank
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Conforme exposto, é possível perceber que a fala do docente 3 está equivocada, 

ao presumir que a BNCC não se sobrepõe aos demais documentos, pois as forças 

normativas da BNCC parecem ameaçar não somente o Pibid, representando a formação 

inicial docente, mas toda a formação. Como forma de repúdio à reformulação da DCN de 

2015, uma nota das universidades públicas do RJ (ANEXO 1) foi expedida, alegando que 

a BNC-formação “apresenta proposições que: destroem as políticas já instituídas; 

desconsideram a produção e o pensamento educacional brasileiro ao retomarem 

concepções ultrapassadas como a pedagogia das competências; apresentam uma visão 

restrita e instrumental de docência e negativa dos professores; descaracterizam os 

núcleos formativos, a formação pedagógica e a segunda licenciatura; ignoram a 

diversidade nacional, a autonomia pedagógica das instituições formadoras e sua relação 

com a educação básica; relativizam a importância dos estágios supervisionados 

retrocedendo, desse modo, nos avanços que a área alcançou com a Resolução 02/2015.   

Sobre o trecho dessa nota que menciona as instituições formadoras e sua relação 

com a educação básica, é possível relacioná-lo com o ponto central desse trabalho uma 

vez que o Pibid pode representar uma ponte entre universidade e escola. A resposta dada 

pelo docente 7 reafirma o contexto de pouca discussão quanto à implementação da BNCC 

nas escolas. Dessa forma, os docentes parecem não vislumbrar a vinculação entre ambas 

as políticas: 

Então, o quê que acontece? Eu acho que Niterói ainda não é o momento 

de a gente misturar isso porque a gente não foi obrigado ainda a fazer 

isso, pelo menos no Estado [escola estadual], né? Então, eu acho que 

o Pibid ainda não conseguiu (mas não por conta do Pibid) eu acho que 

por todo movimento, ainda não conseguiu... [inconclusão] (Docente 7) 

Quando questionado sobre os impactos que o docente 7 acredita que a vinculação 

Pibid-BNCC possa ter para a formação docente e para docência dos futuros professores, 

o mesmo ressaltou a capacidade de adaptação do professor, ou pelo menos, referia-se à 

sua própria capacidade de adaptação, afirmando que o impacto do currículo nos 

licenciando se dá por meio do que o professor supervisor passa para ele a respeito: 

Eu acho que o professor tem uma capacidade muito grande de se 

adaptar. E eu não acho que eu vou ter muitos problemas [com a 

vinculação entre Pibid-BNCC], não. Muito sinceramente, assim, eu 

não acho que [essa vinculação] vai tirar autonomia do Pibid. [Mas] 

Eu acho que [o Pibid] consegue se adequar por conta da nossa [dos 

supervisores] resposta. Os alunos [licenciandos] eles vêm para cá e 

não tem ainda essa noção desse currículo novo [BNCC]. Para eles não 

vai fazer muita diferença. E o Pibid consegue se adequar a isso de 

acordo com o que o professor [supervisor] passa para ele. A gente 
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consegue fazer essa adequação, então não é uma coisa muito rígida. 

Eu acho que é mais difícil eu me acostumar com isso tudo que está 

acontecendo do que os professores novos. (Docente 7) 

Apesar de o professor supervisor/preceptor tenha um papel importante na 

formação do licenciando, não se pode desconsiderar que essa formação se dá atravessada 

por diversas outras variáveis, tais como as disciplinas de curso, estágios práticos da grade 

da formação docente e suas próprias reflexões, através das quais o processo de ensino-

aprendizagem se efetiva. Apesar disso, compreende-se que o docente 7 quer estreitar sua 

relação direta entre ele próprio e os IDs, acentuando a autonomia docente na escola e na 

formação de professores. Ainda em relação a essa temática, o docente 7 afirma que a 

preocupação inicial dos licenciandos perpassa a questão curricular, atingindo, 

prioritariamente a prática em si. 

[...] agora eles [licenciandos] estão muito preocupados com a prática, 

do que fazer/como, aqui. Então, eu acho que essa parte do currículo 

[BNCC] chega a ser uma preocupação [que ocorre] só depois. E como 

essa parte do currículo [é] a gente [o docente] que direciona, ainda 

não vai acontecer. Eu acho que isso [a vinculação Pibid-BNCC] vai 

ser um processo mais lento. (Docente 7) 

Por mais que as questões curriculares sejam transversais à prática docente, como 

afirmam Selles e Andrade (2018, p.79), as “políticas e programas brasileiros variados, em 

especial aqueles voltados para a formação (inicial e continuada) dos professores [...] não 

poderiam ser compreendidos em um sentido único, disputando concepções e práticas de 

formação vigentes no país.” Nem sempre os docentes se dão conta dessas interferências. 

Parece que o docente 7 não teve acesso ainda à reflexão que enlaça as políticas e 

programas brasileiros (como por exemplo, o Pibid) com a formação docente em si. 

Outro ponto a ser refletido acerca da fala do docente 7, diz respeito à autonomia 

do Pibid se manter efetiva apesar das imbricações com a BNCC. Apesar do que a análise 

do capítulo anterior sugere, em outro momento da entrevista, o próprio docente 7 

vislumbra o fim do Pibid por conta da diminuição de verbas. Assim sendo, como discutir 

as imbricações do novo edital Pibid na prática docente, em relação à ameaça a sua 

autonomia, se o próprio docente o coloca como passível de ser finalizado? 

Eu penso que com esses cortes agora, por exemplo, que o Pibid vai 

acabar. Eu não vejo uma luz... Porque essa falta da reorganização das 

bolsas, falta da seleção, isso meio que está mostrando: não vai 

acontecer, não vai acontecer. [...] O que vai acontecer com isso tudo? 

O seu próprio trabalho! O que vai fazer? “Eu trabalhei, eu estudei, eu 

fiz tudo e vou parar aqui”. (Docente 7) 
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Como já afirmado, os entrevistados desconheciam, na maioria das vezes, a 

vinculação BNCC – Pibid, contudo, ao colocar o ponto do edital Pibid 2018 para o 

docente 2, este afirmou que esse vínculo é visto por ele de maneira negativa: 

É! Isso não dá! Não dá! Desde que essa BNCC ainda seja 

reorganizada, acrescida. Trazer novidades, outras opiniões. Buscar 

também na sociedade, porque buscou na sociedade, mas buscou de 

pessoas que ainda não têm essa vivência na escola. Ou até tem, mas 

tem alguns problemas. A ideia é principalmente essa, mas eu acho que 

a gente está aqui para somar a isso, aqui para valorizar o trabalho que 

é feito no Pibid, também no que é feito no PRP. (Docente 2) 

Além da visão preocupante quanto ao enlace do Pibid com a BNCC, o docente 2 

traz à tona a questão da falta de discussão da BNCC com a sociedade e parece considerar 

que é o Pibid que deve influenciar a prática curricular mesmo com possíveis 

reformulações à BNCC. Isto porque para o docente 2, a elaboração da BNCC podia ter se 

dado de maneira a contemplar maiores discussões principalmente com as pessoas em 

contato direto com a vivência escolar. 

 A partir dessa análise, acredita-se alcançar a resposta da nossa pergunta sobre o 

motivo da criação de um novo documento frente ao Pibid, demonstrando que esses novos 

editais (Pibid 2018 e PRP), mais uma vez, mostram-se necessários para atender às 

demandas da BNCC. Logo, por mais que alguns dos docentes não vislumbrem isso ainda, 

o vínculo entre essas duas políticas é evidente e preocupante. 

3.1) Fomento 

Aproveitando a última fala do docente 7, sobre as bolsas e fomento, passa-se à 

análise desta categoria. Os professores foram muito enfáticos ao vincular o benefício da 

bolsa a uma maior responsabilização do aluno com os Programas. Além disso, a bolsa é 

uma forma de viabilizar a presença dos alunos nas escolas de modo a participar 

efetivamente com as práticas propostas, isso porque os alunos do programa dependem da 

bolsa para auxiliar na alimentação e no transporte. 

Isso [retirada de bolsas] vai ser muito grave porque é uma ajuda 

financeira. Eu vejo alguns dos meus alunos [licenciandos] aqui, e sei 

que eles precisam disso. Até porque eles [licenciandos] moram no Rio. 

Então, como é que eles se locomovem para cá [Niterói]? Tem que 

almoçar, tem passagem. A passagem do Rio para Niterói não é fácil. 

“Ah, mas eles escolheram uma faculdade aqui [em Niterói]”. Não, não 

é tão simples assim! (Docente 7) 

É importante destacar que a maioria dos docentes ainda não tinham se colocado a 

par das modificações mais recentes dos editais (Pibid 2018). Quando explicado como se 
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dava a modificação na questão do fomento, relacionando a quantidade de não-bolsistas 

com uma melhor posição no ranking das universidades no Programa, os professores, na 

maioria das vezes, mostravam-se negativamente surpresos: “Então virou o que? Virou 

uma competição? Ao meu ver, pelo que eu entendi, é isso! É para buscar número 

[estatística] maior. Mas, e a qualidade [do Pibid] como fica?” (Docente 2) 

Este depoimento do docente 2 remete a um quadro de desvalorização, uma vez 

que não é cabível se realizar um trabalho e não receber nenhum tipo de auxílio por isso. 

Outro ponto questionado foi o redirecionamento da verba. Desconhecida pelo docente 2, 

este questionou, inclusive, se os valores das bolsas de Iniciação à Docência seriam 

distribuídos para as bolsas dos supervisores ou coordenadores: “E aí você pega esse 

dinheiro [destinado as bolsas] e joga aonde? O fomento vai para onde? Não vai mais 

para o aluno [licenciando], não vai mais para o participante [licenciando]. Vai para o 

supervisor? Vai para o coordenador?” (Docente 2) 

Dessa forma, foi explicado que o Pibid teve seu edital modificado para receber 

voluntários em todos os segmentos e não haveria aumento de algumas bolsas em 

detrimento de outras, mas o corte de algumas delas. A partir disso, surge o seguinte 

questionamento do docente: 

E aí esse voluntário qual é o período de voluntariedade dele? É 

dedicação exclusiva? E a responsabilidade dele com programa? Talvez 

seja interessante daqui [a] alguns anos. Mas não agora. Com esse 

enxugamento, com essa reorganização das bolsas que os órgãos de 

fomento estão fazendo, CNPq, Capes e outros... É necessário que tenha 

exatamente essa qualificação, para que você possa exigir uma 

qualificação, para que possa produzir, para que possa ter uma 

produtividade e que essa produtividade seja com qualidade. (Docente 

2) 

Considerando que se admite que o participante voluntariado atenda a parte dos 

editais, cabe refletir se para o Programa, o papel do professor é o de um profissional 

detentor de um dom, realizador de filantropia e apenas isso. Mendes e Munford (2004) 

destacam ser inapropriado pensar que a profissão docente seja desempenhada por pessoas 

que possuem um dom. “Ser professor, portanto, é mais que saber um conteúdo ou ter um 

dom” (MENDES e MUNFORD, 2005, p.6). Associar a profissão à uma dádiva ou 

sacerdócio “minimiza os esforços tamanhos que são requeridos para este docente 

desempenhar sua função: inúmeras pesquisas, leituras, atualização de seu conhecimento, 

desenvolvimentos de materiais.” (NOGUEIRA, 2015, p.18). Dessa forma, é importante 

pensar na fala do docente 5 que diz respeito à profissão docente ser considerada um 

sarcedócio: 
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Olha, eu nem entendi quando a [pibidiana] chegou aqui para mim 

como voluntária. Eu achei que estava na lista de espera, no limbo ou 

se era algo como Madre Santa Teresa de Calcutá, [que] gosta tanto de 

magistério que quer ser voluntário. [...] eles [os programas] põem isso, 

sacerdócio. Ser professor é um sacerdócio. Isso não existe.  (Docente 

5) 

Ainda refletindo acerca do fomento, os docentes também colocaram em pauta o 

discurso do governo, principalmente frente aos cortes de verba para a pesquisa49, 

evidenciando que o dinheiro para à educação está escasso e necessita de um enxugamento: 

Falando de uma maneira bem direta: o valor [das bolsas] deveria ser 

maior. Mas como também deveria ser maior as bolsas todas de 

Iniciação Científica, a de Mestrado, a de Doutorado... Porque eu acho 

que dinheiro para isso tem. Infelizmente, quando eles ficam com toda 

essa ladainha aí, que não vale a pena nem ressaltar porque o nosso 

objetivo [é outro]... [...] Existem mecanismos para que isso aconteça. 

E para isso existe todo um sistema montado. [...] E aí, depois o cara 

vem me dizer que não tem dinheiro para pagar uma bolsa para o 

professor, para um aluno, para o Mestrado, para o Doutorado... Isso é 

piada! Isso é você querer enganar os outros! Eu não engulo essa não. 

(Docente 3) 

Alguns outros docentes relacionaram a disponibilização das bolsas à 

democratização dos Programas, uma vez que viabiliza e responsabiliza, mesmo os 

licenciandos que não podem arcar com transporte ou alimentação, a vivenciar a realidade 

escolar cumprindo com suas atividades.  

Eu acho que sim! Acho que é um diferencial! Principalmente para os 

licenciandos. Porque eu acho, que o fomento vai incentivar, de certa 

forma, o aluno [licenciando]. Ele tem um porquê a mais. Garante uma 

responsabilidade no licenciando de cumprir a tarefa que cabe a ele. 

Porque têm muitos licenciandos que não têm trabalho, não têm uma 

família que possa ajudar. (Docente 6) 

Houve docentes que, ao serem perguntados sobre o fomento, associaram ao valor 

da bolsa que eles como professores dos programas, recebem. Ou seja, a bolsa para os 

professores supervisores e preceptores que também corre o risco de ser cortada como 

sugere os editais de 2018. Em relação ao risco do corte da bolsa dos 

supervisores/preceptores, alguns docentes também indicaram que a falta de bolsa não os 

limitaria a participar do programa, como é o caso dos docentes 1, 3 e 4. 

Aprendi muito nesse contato com as professoras [coordenadoras de 

área], então, eu posso falar com sinceridade: eu faria sem bolsa. Isso 

nem chegou até mim, não sei se tem preceptores sem bolsas. Mas o que 

eu vejo de muitos professores, que eu não critico, isso é natural, que 

 
49 Orçamento da Educação sofre corte de R$ 5,83 bilhões. Disponível em: 

<https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/orcamento-da-educacao-sofre-corte-de-r-5-83-bilhoes1>, 

acessado em: 12/12/2019. 
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muito professores não pegariam sem bolsa. Quando surgiu esse Edital 

dos preceptores sem bolsas, muitos falaram: sem bolsa eu não quero. 

Porque tem muito aquele lance dos professores que são desvalorizados, 

os salários são baixos, e aí, é uma bolsa que é mais uma oportunidade, 

mesmo que seja um dinheiro pouquinho, mas é um incentivo. Mas eu 

vejo muitos professores fazendo só por causa da bolsa. Então eu acho 

que é mais difícil você procurar um supervisor, um preceptor, sem 

bolsa. Não sei se as professoras da UFF têm preceptores sem bolsa. 

(Docente 1) 

Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, eu até costumo brincar e acho que 

dessa forma eu sempre fui compreendido. Eu vou dizer para você 

quando eu conheci o Pibid, conforme eu lhe falei, a supervisora era 

minha outra amiga e me convidou. Da mesma forma que eu aceitei, 

muita gente não aceitaria: “Ah, não. Se for para eu ficar recebendo os 

meninos da UFF sem receber nada, eu não quero”. Eu não. Eu aceitei 

gratuitamente. E depois, veio uma outra seleção aí abriu uma vaga. E 

daí, eu acabei entrando como supervisor. Mas, se eu não estou 

enganado, a bolsa pro supervisor era de 765 reais. [...] É um valor que, 

logicamente, você não vai rasgar, mas eu vivia sem ele. (Docente 3) 

O nosso futuro é meio obscuro, mas espero que mesmo com todo o corte 

de verba, isso eu sempre me propus perante a todos os meus 

supervisores e professores, de sempre acolher os estagiários, de 

sempre acolher professores universitários a vir à escola. Nunca me 

neguei a participar de pesquisa nenhuma, de formação nenhuma. Eu 

acho que isso é importante, não só para você que está se formando 

agora, isso para mim é importante para o crescimento. Imagina eu 

poder falar que participei disso. Poder não simplesmente ter no meu 

currículo, mas ter como experiência e mostrar isso para os meus alunos 

e Pibidianos que participei de uma formação dessa. Isso para a gente 

é muito importante, é muito interessante. Para que a gente possa ter 

essa formação, e o ganho para eles, a gente precisa estar sempre 

inteirado. (Docente 4) 

Tais falas, de certa forma, mostram um conformismo com a histórica falta de 

recursos que se contradiz com as falas dos docentes quando se negavam a admitir a 

docência como sacerdócio. Inclusive, o docente 4 foi o único, dentre os entrevistados, a 

já ter a bolsa cortada: 

É um outro ciclo que a gente vai passar e eu imagino que esse ciclo, de 

acordo com ciclos históricos, dure aí uns 20 anos também. A gente vai 

ter que esperar para ver tudo o que vai acontecer. Independente disso 

tudo, a gente continua a acreditar. Eu continuo a acreditar na 

educação. Acredito no Pibid, hoje por um fato desse novo governo estar 

aí, estou com a minha bolsa do Pibid suspensa. (Docente 4) 

4) Contribuições dos Programas para a Docências 

4.1) Na Licenciatura 

Pelas falas anteriores dos docentes, reforça-se que tanto o Pibid quanto o PRP são 

programas que oportunizam a vivência em sala de aula de maneira efetiva. Mais do que 
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apenas acompanhar e observar as aulas, os licenciandos têm a possibilidade de participar 

do planejamento, reuniões, propor atividades práticas e ministrar aulas.  Por meio disso, 

um dos pontos mencionados pelos docentes diz respeito à maturidade adquirida ao longo 

dos projetos. Diferente do que foi visto anteriormente quanto à comparação entre projetos 

(Pibid/PRP) na visão dos docentes que participaram de ambos, evidencia-se como cada 

um dos projetos age na formação dos licenciandos. Em outras palavras, como os projetos 

os preparam para a futura atuação docente. 

Acerca disso, a fala do docente 5 se faz pertinente ao pontuar como principal 

objetivo do Pibid o fato de oportunizar aos licenciandos uma maior preparação quanto ao 

seu futuro profissional evitando que haja o abandono da carreira docente:  

Eu acho que o Pibid é um link [entre escola-universidade], mas o 

objetivo dele é justamente fazer com que não haja tanto abandono da 

carreira por parte dos professores formados. Eu acho que o principal 

objetivo do Pibid, não é dar essa incrementada no Ensino Básico, mas 

é fazer com que o licenciando adquira um gosto e um entendimento da 

realidade do ensino, para ele ficar mais preparado. O que acontece é 

que o pessoal se forma sem conhecer a realidade de uma escola, 

principalmente de uma escola pública. Vem para cá [para trabalhar 

escola] novinho, com 22 anos faz um concurso e passa, mas não fica 2 

anos dando aula. O salário não ajuda, as escolas sucateadas, os alunos 

desse jeito... [...] O professor recém-formado, que não está acostumado 

com essa realidade, ele se assusta e saí. Aí é esse abandono, essa falta 

até de procura de vestibulandos, no caso do ENEM para a área de 

Licenciatura. (Docente 5) 

Dessa forma, o docente 5 afirma que o professor recém-formado ao estar ciente 

da realidade escolar, fato que atribuído pelo Pibid e pelo PRP, será menos suscetível à 

evasão principalmente de escolas públicas. Contudo, como expressa Lapo e Bueno (2003, 

p.3), “o abandono, [...] não acontece repentinamente. Várias etapas, em geral muito 

difíceis e conflituosas, são vividas pelo professor até que ele tome a decisão de deixar 

definitivamente a escola pública ou a própria profissão docente”. Dessa forma, não se 

espera solucionar o problema da evasão de professores pelos estágios proporcionados 

pelo Pibid e PRP, mas sim, pensar sobre a influência dos mesmos na formação docente e 

na decisão de se tornar professor.  

Outro fato, diz respeito à aquisição de maturidade ao longo do tempo de 

participação no projeto, mostrando que apesar do PRP receber os licenciandos dos 

períodos finais da formação, o processo de crescimento será contínuo e inacabado 

independente do programa. Dessa forma, seja no Pibid ou no PRP, parece que a aquisição 

de maturidade permanece atrelada ao contínuo exercício da docência:  
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Em um [licenciando] você vê mais maturidade, [em] outros; menos 

maturidade. Mas eu acho que isso vai muito de personalidade de cada 

um deles. Mas assim, em relação à maturidade para lecionar a 

disciplina, eu observei um avanço muito grande, de forma geral. 

Porque eu dei essa oportunidade deles [os licenciandos] 

protagonizarem desde o início do ano. Cada um deu uma aula 

completa, dividindo em grupos. Eles deram um tema completo, 

prepararam toda aula. E assim, é muito legal de ver essa evolução de 

como que eles estavam lá no primeiro bimestre, e como que eles já 

evoluíram agora no terceiro bimestre enquanto regentes. Desde a 

forma como se colocam, como que as palavras são usadas, como que 

se porta, até mesmo como que se veste. Tudo isso está um pouco 

relacionado. A forma como que eles [licenciandos] organizam o 

raciocínio, às vezes, no quadro, ou no slide mesmo. Cada um usa o que 

acha melhor: uns preferem quadro, outros não. Mas eu consigo ver o 

avanço deles todos. (Docente 6) 

Cabe lembrar que o docente 6 foi e é professor preceptor apenas do PRP, dessa 

forma, sua resposta quanto a diferentes níveis de maturidade está direcionada a cada 

participante (aluno regente no PRP) individualmente. Demonstra que, apesar de os 

licenciandos estarem cursando os períodos finais da licenciatura, reconhece que cada um 

possui uma peculiaridade a ser desenvolvida. Em outras palavras, não é o fato de os 

licenciandos cursarem os períodos finais da graduação que eles são o suficientemente 

maduros. Conversa, dessa forma, com Tardiff (2000) que afirma os saberes docentes são 

temporais, capazes de serem adquiridos ao longo do tempo e das diferentes experiências 

possibilitadas pela prática da docência. 

Quanto ao Pibid, por sua vez, um dos docentes atrelou a maior maturidade dos 

alunos ID ao quinto período do curso de licenciatura, demonstrando a tendência de 

amadurecimento no decorrer da graduação. 

Eles [licenciandos] estão tendo um excelente aproveitamento. Não sei 

se todos os Pibidianos, como vocês falam, conseguem alcançar isso. 

Realmente desse grupo que a [coordenadora institucional] está 

supervisionando eu estou achando muito bom. Eu acredito que seja, 

né? Até porque eles [os licenciandos] já estão no quinto período, já tem 

mais maturidade, já tem uma coisa diferenciada. Mas assim, desse meu 

grupo eu acho que eles já são professores. E os olhinhos brilham! Eu 

até falo: “Caramba! Vários olhinhos brilharem para dar aula!” E as 

crianças adoram. (Docente 7) 

Também colocado por alguns docentes, o Pibid/PRP se mostram importantes para 

que o licenciando passe a ver os alunos da escola – que futuramente serão seus alunos – 

sob outra ótica, através de uma visão que a teoria universitária por si só, não seria capaz 

de desenvolver por se tratar da vivência em sala de aula. A ótica de que os alunos da 

educação básica, principalmente da pública, estão sujeitos a diversos atravessamentos 
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externos, consequência, dentre outras questões, de seu contexto social e familiar, que 

colocam o aprendizado de Biologia, muitas vezes, em segundo plano. Segundo Selles 

(2015, p.101) “esses jovens carregam para as aulas suas angústias e seu lugar de 

insegurança em espaços sociais que lhes ameaçam com futuro incerto em um cotidiano 

eivado de questões de sobrevivência, falta de segurança e desestabilidades”. E esse trecho 

da autora conversa com o explicitado por um dos entrevistados ao dizer que 

É possível a gente manter uma certa distância saudável. Assim: "Ah, 

mas eu não quero me misturar com aluno". Ninguém está te pedindo 

isso. Está pedindo para ser humano. Para você ver que aquele aluno 

[da escola]. Ver que ele dormiu numa caminha e vem assistir aula. Teve 

tiroteio, teve invasão, a mãe dele não chegou em casa... E aí, você 

chega aqui [em sala de aula] e quer tacar aquela matéria para ele?! 

Ele está passando por milhões de problemas! Eu tenho vários alunos 

[da escola] que a mãe é alcoólatra, que com a criança na barriga a 

mãe bebeu todas! Como que a criança cresce e aprende alguma coisa? 

(Docente 7) 

Dessa forma, este docente esclarece que os estágios fornecem experiências que 

vão muito além de aprender a melhor forma de ensinar o conteúdo, que a vivência de um 

professor atravessa as barreiras do simplismo de saber apenas a matéria. Como Selles 

(2015, p.102) expõe,  

Ensinar Biologia a jovens com perfis de desinteresse, com necessidades 

distintas e imersos em conflitos sociais, expõe a fragilidade dos 

docentes em lidar com dimensões educacionais que tanto mostram o 

deslocamento de seu objeto profissional quanto obscurecem as 

possibilidades pedagógicas de exercê-las, de modo a promover um 

encontro com o conhecimento escolar biológico. 

De todo modo, ciente dessa realidade durante a formação universitária, a tarefa 

profissional, que envolve tantas habilidades além do “ensinar biologia” pode se 

desenvolver de maneira mais reflexiva, haja vista a vivência escolar que foi possibilitada 

pelo Pibid e pelo PRP. 

Outro ponto recorrente nas respostas dos professores entrevistados, diz respeito 

ao Pibid como um programa que aproximou a escola da universidade, no sentido de trazer 

para as escolas as possibilidades do ensino superior em uma tentativa de tornar a 

universidade parte da vida dos alunos de escolas públicas, para que seu olhar se amplie 

frente às opções de futuro pós-escolar. Ter o estagiário (licenciando) dentro da escola, 

que muitas das vezes, veio da escola pública, permite que os alunos da escola possam 

vislumbrar o ensino superior como uma opção possível: 
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Aproxima trazendo os próprios residentes para a realidade da escola, 

e um pouquinho essa troca entre os próprios residentes e os alunos [da 

escola] também é muito interessante. Porque aí, não é só sobre a 

matéria de biologia que eles vão conversar ali, né? Eles vão estar 

também trocando informações importantes a respeito até da 

universidade. Do tipo: Ah, como é que é a universidade? Como que 

você chegou até lá? Então, eles estão mais próximos. Eles que estão 

nesse momento na universidade podem até aproximar mais os alunos 

[da escola] da universidade, para que eles vejam que não é algo tão 

distante deles assim. Dividindo todas as experiências que eles 

[licenciandos] passaram recentemente: de vestibular, de como é que é 

para entrar numa universidade. Eles também, com a própria 

experiência deles, eles contam isso para os alunos [da escola] e de 

certa forma isso [os] aproxima. (Docente 6) 

Além disso, a escola passa a ser vista pela universidade sob a ótica de quem está, 

efetivamente dentro dessa instituição. O caminho é encurtado a partir do momento que o 

diálogo escola-universidade é efetivado. O abismo, que antes existia entre a formação e 

a profissão docente, passa a ser diminuído com o Pibid/PRP com a possibilidade da 

entrada da universidade dentro do chão da escola. Efetiva-se assim, uma formação 

docente um pouco mais ajustada para a atuação escolar.  

Olha, antes do Pibid, a escola era uma utopia para a universidade. E a 

universidade era uma utopia ainda maior para a escola, 

principalmente para a escola pública. A gente não via a universidade 

implementando nada nas escolas públicas e nem os nossos alunos 

chegando na universidade Pública. Existiam dois mundos bem 

distantes um do outro. Com o surgimento do Pibid a gente começou a 

criar uma ponte com a universidade para o cara que começou a fazer 

Ciências Biológicas na Licenciatura perceber que ele está ali para ser 

professor, e não porque ele não passou em Medicina. (Docente 2) 

4.2) No futuro profissional do Licenciando 

De forma geral, os docentes demonstraram-se esperançosos com a futura prática 

docente dos atuais IDs e Regentes que participam dos Programas. Como já pontuado neste 

capítulo, o fato de o Pibid e o PRP auxiliarem na preparação daquilo que os Licenciandos 

encontrarão no chão da escola, os fazem mais qualificados para desempenharem o papel 

docente. 

Ao ser questionado sobre como os licenciando iriam se sair em sua futura prática 

pedagógica, o docente 3 afirmou que seriam “fantásticos”, ressaltando inclusive o 

trabalho que alguns deles já fazem dentro das escolas que lecionam atualmente: 

Fantásticos! Assim, pelo menos os que passaram por mim. Eu devo ter 

nesses cinco anos que eu fiquei como supervisor do Pibid, a cada ciclo 

tem uns cinco. Então, já devo ter trabalhado com uns 20, 25 

licenciandos. E vou dizer para você, que de 85 a 90% serão excelentes 

professores. E esses outros que não vão ser, não é porque eles não têm 
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arcabouço teórico, mas é porque eles perceberam que não querem. 

Mas de um modo geral, alguns até já se formaram, eles já estão aí estão 

fazendo um trabalho maravilhoso nas escolas. (Docente 3) 

Outra vertente abordada na fala de um dos professores entrevistados diz respeito 

à mudança de concepção de uma aluna de ID, que via a escola através de uma lente 

completamente deturpada. Provavelmente esta estava influenciada por uma sociedade que 

acredita que os alunos de escola pública não são capazes de alcançar uma aprovação no 

vestibular simplesmente por conta de sua situação social e que passam de ano apenas por 

“aprovação automática” e sem qualquer tipo de qualificação: 

Vou dar um exemplo de uma Pibidiana, não vou dar nome e nem falar 

se foi dessa turma, mas que ela expôs isso em reuniões, que ela [antes] 

tinha medo de passar na frente da escola [pública] porque ela via os 

alunos da escola como criminosos, como pessoas que pudessem fazer 

algum tipo de mal. Mas eu não a culpo porque isso é o que a sociedade 

pensa. Isso é o que a mídia passa. E se você passar aqui na frente ou 

na frente uma grande escola particular, a “quizumba”, a gritaria, a 

conversa é a mesma. A diferença é que aqui eles são pretinhos e andam 

com roupas mais simples, hoje em dia até que nem tanto, andam com 

roupa de marca também, fazem esforço para isso. Enquanto lá [na 

escola provada] eles usam uniforme com roupa de marca e são na sua 

grande maioria branquinhos. Isso me traz um grande alívio por ela [a 

pibidiana] ter percebido isso; hoje ela ama de paixão a escola. Defende 

a escola com unha e dente, mas me deixa muito triste porque a 

sociedade pensa assim. (Docente 4)  

Esse tipo de relato vai ao encontro da motivação central deste objeto de pesquisa: 

a vivência nos estágios e no Pibid nas escolas públicas. Procura-se defender neste trabalho 

a importância da vivência em instituições públicas e na diminuição do abismo social que 

hoje se apresenta e que parece se acentuar. 

Outro fator que tem impacto significativo para a docência é a estrutura que você 

usufrui para realizar a prática pedagógica nas escolas. Assim, como mencionado pelos 

professores entrevistados, o Pibid ou PRP podem ser vistos como formas de melhoria da 

estrutura física da escola por meio da implementação de laboratórios para prática de 

Ciências e Biologia. Aquilo que antes não era um plano a ser desenvolvido se tornou 

efetivo com os estagiários do Pibid e PRP dentro da escola, deixando assim, um legado 

de melhorias para a instrumentalização da prática do ensino nas escolas. Este ponto se 

inclui nessa categoria de análise uma vez que a melhoria das escolas básicas pode 

contribuir para a docência dos futuros professores:  

O Pibid já implementou muitos projetos na escola. A gente já 

conseguiu, na primeira versão do Pibid, implementar e fomentar nosso 

laboratório de Ciência. Graças a ação do Pibid porque a gente tinha 

um laboratório, mas era muito pobre. Hoje nós temos um monte de 
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equipamentos, graças ao Pibid, através de intercâmbios com o Pibid. 

(Docente 4) 

A gente está tentando finalmente colocar o laboratório para funcionar. 

Eu trabalho nessa escola há muito tempo e efetivamente esse 

laboratório nunca funcionou. Mas com essa nova gestão as coisas estão 

muito boas aqui, então a gente está tendo oportunidade para fazer. 

Então, quero aproveitar os alunos [pibidianos] para montar esse 

laboratório. (Docente 7) 

Ter um ambiente adequado para o professor desenvolver a docência, é apenas um 

dos fatores, mas de grande relevância para que o professor possa ter uma melhor 

qualidade de trabalho. Pode-se perceber como o Pibid contribui para ultrapassar o ‘saber 

dar aula’ ou ‘estar mais preparado pra realidade escolar’, tornando-se um fator 

significativo para a melhoria da estrutura física e do aparato que o futuro professor 

encontrará para desenvolver sua prática. Isso certamente contribui para o processo de 

ensino-aprendizado dos alunos em formação na educação escolar. 

4.3) Na formação continuada dos supervisores e preceptores 

Um olhar para o Pibid como formação continuada para os professores surgiu a 

partir de docentes que indicaram a importância do programa como uma forma de estímulo 

para que os professores da escola pudessem continuar seus estudos e aprimorar suas 

práticas. Dessa forma, a contribuição do Pibid/PRP se expande para além do Licenciando 

ou do aluno da escola, atingindo os professores supervisores/preceptores. Tal experiência 

parece levá-los a buscar novas informações e refletirem sobre suas práticas, considerando 

a importância que os estudos contínuos exercem sobre a prática docente: “Eu acho 

interessantíssimo e importantíssimo a nossa continuidade na formação. Eu acho que todo 

professor deveria continuar estudando, deveria fazer um Mestrado, um 

Doutorado.” (Docente 4) 

Ao ser questionado se o Pibid estaria sendo um modo de estímulo a essa busca de 

novos estudos e constantes formação, a resposta foi: 

Sim, eu acho que sim. Para o professor que está em sala de aula, sim. 

Porque, por exemplo, eu só tive muita vontade de fazer um Mestrado 

depois que eu comecei a interagir mais com a Academia. Eu fiz o 

Mestrado pela UERJ, sou formado pela UENF, penso e busco um 

doutorado, só que aí entra um monte de fatores que começam a pesar 

contra. E a gente já começa a pensar de uma forma diferente, buscando 

as utopias da Academia sempre. Porque é nas utopias que a gente vai 

filtrar e vai ver a viabilidade da aplicação dessas utopias. (Docente 4) 

Essa resposta nos leva a pensar no valor da aproximação escola-universidade 

também para o professor da escola. Além de estar efetivamente atrelada à formação do 

alunado, essa aproximação também gera pontes para a formação do professor, que passa 
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a vislumbrar e buscar um desenvolvimento de sua formação acadêmica dentro da 

universidade, fato que se apresenta na fala do docente 1: 

A gente sempre fez muitas reuniões. Eu passei pela [vários 

coordenadores institucionais]. Todas são diferentes, todas ótimas, e eu 

adquiri muito aprendizado com cada uma. Cada reunião era [como] 

uma aula e eu participava daquela reunião como [se fosse] uma 

licencianda. Eu aprendi muito. Então, eu me sentia assim, numa 

formação continuada. E eu percebia que elas [coordenadoras] 

entendiam muita coisa da Educação Básica. 

Percebe-se que há a menção da proximidade com a universidade – através de 

reuniões entre os coordenadores e supervisores – além de apenas com a escola em si, mas 

também dos professores com a realidade acadêmica, que passam a pensar na possibilidade 

de cursarem um Mestrado ou Doutorado, por exemplo. Em continuidade, o entrevistado 

coloca o exemplo de um professor que teve sua prática modificada a partir a oportunidade 

de tecer, durante seu mestrado, reflexões acerca de sua prática docente: 

Para eu melhorar eu preciso refletir. Eu aprendo muito. Nesses anos 

todos [de Pibid] vejo os professores da Educação Básica ganhando 

muito, muito além da bolsa. Tem uma professora, que fez o Pibid por 

muitos anos, eu a vi mudar a prática docente dela depois do Pibid, da 

água para o vinho. Mudou a visão dela sobre ser professora... Ela 

mesma falou isso. Ela era aquela professora bem tradicional, por vezes 

autoritária, mas ela mudou totalmente, porque ela mudou a visão dela 

sobre ser professora. E aí, ela depois fez mestrado. E eu não sei se ela 

não tivesse entrado para o Pibid se ela teria oportunidade de fazer o 

mestrado, por exemplo... Eu vi alguns professores participarem do 

Pibid fazerem mestrado. Então, o Pibid é excelente, e a residência 

[PRP] agora, para a escola, para os professores da escola, porque os 

alunos ganham reforço, ganham aula mais dinâmica. (Docente 1) 

Além de formação acadêmica e especialização da carreira, de acordo com a fala 

anterior, acredita-se que a formação continuada engloba o desenvolvimento do exercício 

de reflexão sobre a própria prática. Dessa forma, o docente 6 afirma que a vivência do 

PRP tem sido um crescimento profissional para si próprio. 

Tudo dividido, compartilhado, conversado antes de decidir algo do 

trabalho... Então eu acho que está sendo uma vivência tão boa tanto 

para mim quanto, acredito, que para eles [licenciandos] também, de 

estarem vivenciando isso tudo. Mas para mim, também tem sido um 

crescimento profissional... De estar ouvindo o outro lado, o lado dos 

licenciandos, o lado da universidade. (Docente 6) 

Desta forma, a fala do docente 4 reforça que a aproximação escola-universidade 

é benéfica em todos os sentidos e para todos os participantes do programa.  

 Hoje, a aproximação da escola com a universidade é muito importante, 

é muito benéfica tanto para a escola quanto para a universidade. Para 
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os alunos da escola, para os alunos da universidade, para os 

professores da escola e para os professores da universidade. Isso nos 

traz uma grande satisfação, poderia ser muito maior, sim. Poderia 

estar em franco desenvolvimento essa união, sim. (Docente 4) 

É o que eu volto a dizer, a formação docente inicial ela é preponderante 

para que você tenha um futuro professor e esse futuro professor ele tem 

a formação. Bom, reciclagem, eu não gosto muito desse termo. Mas, 

por exemplo, a gente está se conhecendo hoje pessoalmente, eu comecei 

a dar aula aos 17 anos. Eu fiz 53 anos. São 36 anos, certo? E eu me 

sinto como se eu tivesse saindo da faculdade agora, eu me sinto como 

se eu tivesse estagiando. É lógico que agora eu sinto o corpo, sinto a 

idade chegando, mas a minha cabeça se mantém jovem. (Docente 3) 

Ao ser questionado se ele considerava o Pibid como uma forma de auxílio nesse 

processo de formação continuada, o docente 3 afirma: 

Muito, muito! Assim, eu fiz meu estágio profissional na minha primeira 

faculdade, que foi faculdade particular, e não havia convênio com 

escolas. Eu mesmo bati de porta em porta pedindo estágio e aí, num 

determinado o momento, a escola aceitou. Quando eu cheguei lá, o 

professor simplesmente falou assim para mim: “você tem condição de 

trabalhar na próxima aula esse tema aqui?” E ele me deu o tema, eu 

falei: “Posso. Vou preparar aula sobre isso”. [...] Eu fui para escola 

sabendo que eu daria aquela aula. Depois que eu comecei a falar lá na 

frente, com 10 minutos de fala, o cara que fez um ‘ok’ para mim e ele 

foi embora. Simplesmente eu fiquei lá [dando a aula]. Modestamente, 

eu dei uma aula muito boa. Os alunos foram reparar a falta dele [do 

professor] no fim da aula. Aí, quando eu saí da aula, eu fui atrás dele 

o cara estava lá na sala de professores, sentado olhando o jornal. E aí 

eu falei: “Fulano, você não ficou para ver minha aula”. Aí ele: “Ah 

quando você abriu a boca eu já soube que você estava preparado que 

você era um excelente professor. Pode até assumir minha turma se você 

quiser”. E esse exemplo para mim foi gritante porque eu pensei: “eu 

jamais posso fazer isso com um aluno meu”. Eu cito esse exemplo para 

os meninos que me acompanham porque é realmente um processo de 

troca. Mas assim, quem tem experiência aqui sou eu. Eu não posso 

jogar para cima de um licenciando uma responsabilidade dessas! 

Porque a vida é assim: a vida é feita de mentoria. O pequeno ensina 

para o mais velho, mas sem o mais velho o pequeno não tem como 

sobreviver. 

Ao entender que o Pibid está focalizado justamente em um processo de troca, o 

docente reafirma o caráter de formação continuada do programa sem limitar-se a 

formação acadêmica unicamente, visto que o enriquecimento acontece em via de mão 

dupla, tanto para o licenciando quanto para o professor que recebe esses alunos da 

universidade. Cabe destacar, desta forma, a colocação do docente 2 quando afirma que o 

Pibid age tanto na formação dos alunos, dos licenciandos e dos professores que os 

recebem: 
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É um processo de formação continuada. É uma troca de experiências. 

Tem um público-alvo e esse público-alvo é exatamente disseminar o 

conhecimento através das práticas utilizando a universidade para isso 

e fazendo esse contato. É enriquecedor. É importantíssimo. (Docente 

2) 

5) Pontos a desenvolver no Pibid/PRP 

Apesar de tantos fatores positivos sobre o Pibid e PRP, que são claramente 

observados ao longo das respostas analisadas, questionou-se aos docentes pensarem sobre 

quais são os pontos passíveis de desenvolvimento ou melhoria dos Programas.  

O primeiro deles diz respeito à sobrecarga de tarefas nas quais os licenciandos 

estão envolvidos durante a participação dos Programas, visto que, paralelamente ao 

Pibid/PRP, é preciso cumprir com as várias atividades do curso de Licenciatura. Por essa 

ótica, cabe a reflexão acerca de como os programas se inserem em diferentes momentos 

da formação do licenciando: Enquanto o Pibid, nos primeiros anos da Licenciatura, recebe 

alunos ainda no processo de adaptação ao ensino superior, o PRP, nos anos finais, acaba 

por competir com os trabalhos e pesquisas de conclusão de curso, em outras palavras, 

parece haver uma discordância sobre o caráter não curricular do Pibid: 

Dependendo da situação, o Pibid, até mesmo por uma própria 

imposição da universidade, o licenciando [acaba cursando várias 

disciplinas] em certo período. Então, dentro do curso de licenciatura 

tinha que ter um espaço para inserção do Pibid dentro da própria 

grade, tinha que ver isso pois tamanha é a importância do Pibid. 

(Docente 3) 

Contudo, o docente 2 relatou um caso de estagiárias do Pibid que utilizaram o 

programa para realizarem um projeto dentro da universidade, atrelando dessa forma o 

Pibid com a grade curricular da Licenciatura 

Elas são amigas e elas estavam fazendo um projeto da graduação para 

trabalhar dentro da escola voltado para o Pibid, e aí foram 

desenvolvendo... até que surgiu uma situação que a gente conseguiu 

fazer um mini curso de histologia de tecidos feito lá na Faculdade de 

Educação [da UFF]. A parte prática que elas mediaram e acabou 

concluindo o trabalho da graduação [monografia de final de curso] 

com uma entrevista dos alunos [da escola] escolhidos aqui [na escola]. 

(Docente 2) 

Outro docente, disse ainda que o PRP poderia ser mais efetivo se houvesse mais 

preceptores e menos estagiários por preceptor: “eu acho que, talvez aumentar o número 

de preceptores e diminuir o número de Estagiários por preceptor, talvez, ajudasse um 

pouquinho.” (Docente 6). Provavelmente isso se deve ao fato de o preceptor, com menos 

estagiários, ser capaz de acompanhar o trabalho individualizado de cada um dos 
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estagiários que recebe e dessa forma, efetivar ainda mais o processo de formação daquele 

licenciando em si. 

Como visto, os docentes registraram poucos pontos passíveis de melhora quando 

comparado com o otimismo demonstrado anteriormente. Entretanto, faz-se importante 

assinalar alguns limites desse programa visando seu maior desenvolvimento. Nesse 

sentido, uma política de formação docente que oferece tantas contribuições como as que 

foram enumeradas no decorrer deste trabalho deveria ser fortalecida e não ameaçada de 

extinção por políticas de governo que parecem não valorizar a formação docente, 

acenando com programas EAD. 
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Considerações finais 

Após as análises realizadas ao longo desse trabalho, espera-se que tenham 

respondido as perguntas que nortearam essa pesquisa tanto no âmbito da análise 

documental quanto na análise das entrevistas e explicitar como que ambas se entrelaçam: 

(i) Os editais Pibid exprimem diferenças significativas ao longo do tempo de suas 

publicações, considerando possíveis atravessamentos de políticas educacionais? (ii) 

Quais os pontos de atravessamento dos editais Pibid pelas DCN podemos verificar? (iii) 

Quais os pontos de atravessamento dos últimos editais Pibid pela BNCC podemos 

verificar? (iv) Como os supervisores (Pibid) e preceptores (PRP) se posicionam em 

relação às modificações dos editais? (v) Como os entrevistados percebem as relações 

entre a formação docente e docência a partir de suas vivências no Pibid/PRP? 

A análise dos editais Pibid e PRP desde 2007 até o último edital de 2018 

expressam mudanças significativas, principalmente nos editais que sucedem o ano de 

2018, que foram colocadas no decorrer desse trabalho. Apesar disso, os docentes 

entrevistados ainda não vislumbraram essas modificações em suas práticas. Por sua vez, 

registaram preocupação para o fato de o alunos e supervisores não receberem bolsa pois 

ameaça a perpetuação dos programas, inclusive, com a possibilidade de extinção do Pibid, 

ponto colocado pelo docente 7: “Eu penso que com esses cortes [das bolsas] agora, por 

exemplo, que o Pibid vai acabar. Eu não vejo uma luz...” 

É importante ressaltar que apesar de os professores entrevistados não conseguirem 

observar uma mudança efetiva entre os objetivos de cada programa, eles apontam como 

principal diferença o período da graduação em que se encontram dos licenciandos, quando 

ID (Pibid) ou Regentes (PRP). A respeito das imbricações envolvidas entre os editais e a 

BNCC, os docentes pareceram concordar que existe um cenário de desvalorização 

principalmente quando se trata da questão do fomento. 

As categorias de análise que se referem ao “fomento”, item que aparece tanto na 

análise dos editais quanto na análise das entrevistas, convergem para pensar em um 

desequilíbrio em relação aos dois Programas (Pibid e PRP). Percebe-se que ao longo dos 

editais do Pibid houve uma redistribuição do fomento a fim de expandir o Programa às 

IES privadas o que representou uma maior competição para o financiamento das IES 

públicas. Além disso, observou-se uma diminuição das bolsas disponíveis entre os editais 

de 2013 quando delibera que 
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Para o desenvolvimento dos projetos, serão concedidas 72.000 (setenta 

e duas mil) bolsas a alunos dos cursos de licenciatura e a professores 

das Instituições de Ensino Superior e das escolas da rede pública de 

ensino. Dessas bolsas, 10.000 (dez mil) serão destinadas a alunos de 

licenciatura do Programa Universidade para Todos (ProUni). 

(BRASIL, 2013, p.1) 

Já no edital Pibid de 2018, há uma diminuição quando se delibera que “Serão 

disponibilizadas até 45 mil cotas de bolsa na modalidade de iniciação à docência.” 

(BRASIL, 2018), representando uma redução de 37,5% no total de bolsas Pibid. O edital 

do PRP por sua vez delibera, também, um montante de 45 mil bolsas, absorvendo parte 

do que era destinado ao Pibid. Deste modo, do ponto de vista do fomento, observa-se uma 

competição entre os dois programas, ameaçando a sustentabilidade do Pibid que se agrava 

ao vincular-se com os anúncios50 de extinção do Programa. 

Assim, quando o edital PRP prevê uma indução à “a reformulação do estágio 

supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência 

pedagógica” (BRASIL, 2018b, p.1), além de remeter a um cenário de desmonte dos 

Programas anteriores (leia-se Pibid), ameaça a autonomia das universidades públicas 

quanto às decisões curriculares dos cursos de Licenciatura.  

Ao lado disso, o PRP se atrela às demandas definidas pela BNCC, haja vista as 

inúmeras menções a este documento no edital PRP 2018. Quanto a essa vinculação, 

muitos dos docentes não conseguiram opinar a respeito uma vez que a BNCC ainda não 

foi discutida de maneira efetiva no município de Niterói. Aparentemente, os docentes 

entrevistados percebem os Programas através da perspectiva de seus editais anteriores 

(2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), nos quais as características estão em consonância 

com as DCN de 2015, por exemplo. Ao responderem que o Pibid e o PRP possibilitam 

trocas – “É uma troca o tempo inteiro a gente aprende demais também. Como dizia Paulo 

Freire não existe saber mais ou saber menos existem saberes diferentes. É uma troca” 

(Docente 3) – conversam com Vilela e Ayres (2018, p.146) quando estas entendem a 

DCN como documento que prevê que “a escola deixa de ser meramente um campo de 

aplicação de conhecimentos vindos de fora e passa a ser vista como local de produção de 

um saber legítimo e legitimado pela experiência prática dos professores que atuam nestes 

espaços”. 

 
50 Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/10024/o-pibid-nao-vai-acabar-mas-vai-dar-um-

tempo; https://www.esquerdadiario.com.br/CAPES-para-acabar-com-o-PIBID-Residencia-Pedagogica-

pode-ser-feita-sem-bolsa; http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/02/apos-atos-contra-cortes-capes-

diz-que-bolsas-do-pibid-estao-sob-analise.html. Acesso 31/01/2020. 
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https://www.esquerdadiario.com.br/CAPES-para-acabar-com-o-PIBID-Residencia-Pedagogica-pode-ser-feita-sem-bolsa
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Também é possível perceber uma aproximação entre os editais Pibid com as DCN 

de 2015 quando os docentes entrevistados reconhecem o Pibid como forma de perceber, 

na prática, as demandas e “entendimento da complexidade dos contextos educativos e da 

sociedade atual.” (VILELA e AYRES, 2018, p.142). Isso se confirma com a fala do 

docente 7 ao expor que o professor não deve apenas estar preocupado em o que/como 

“ensinar o conteúdo”, mas também com o histórico familiar e social no qual seu aluno 

está inserido. 

Ambos os editais de 2018, por sua vez, divergem do de 2007, por não considerar 

“a valorização da escola pública como campo de experiência para a construção do 

conhecimento na formação de professores para a educação básica” (BRASIL, 2007, p.2) 

e passam a objetivar a elevação da “qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura.” (BRASIL, 2018, p.2), dando ênfase ao controle da formação docente na 

universidade e da não-priorização da educação escolar pública. 

Da mesma forma, como outras medidas de controle sobre a atividade docente, 

homologa-se a Base Nacional Comum para Formação de professores da educação 

básica51 (BNC-formação), que declaradamente busca a substituição das DCN de 2015 por 

uma que esteja alinhada aos objetivos da BNCC. Este novo documento 

pretende estabelecer Diretrizes Curriculares Nacionais e uma Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores 

da Educação Básica à luz das demandas educacionais contemporâneas 

e das proposições constantes na BNCC. Para tornar efetivas as 

aprendizagens essenciais que estão previstas nos currículos da 

Educação Básica, os professores terão que desenvolver um conjunto de 

competências profissionais que os qualifiquem para uma docência 

sintonizada com as demandas educacionais de uma sociedade cada vez 

mais complexa” (BRASIL, 2019, p.1) 

Como discutido por Selles e Andrade (2018), vê-se uma clara contradição. Por um 

lado, a comunidade acadêmica – que se coloca a favor do exercício da profissão docente 

alimentada pela crítica e pela reflexão acerca dos dilemas da docência – ponto destacado 

em muitas das falas dos docentes entrevistados neste trabalho. Por outro lado, o contexto 

socioeconômico atual favorece os interesses empresariais sobre a educação, os quais 

“evidenciam um cenário de produção de políticas educacionais que inquietam educadores 

e pesquisadores” (p.79) também é indicado pelos docente como de grande valia, por 

 
51 Documento que orienta a formação de professores nos cursos de licenciatura e pedagogia. Disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=124721-texto-

referencia-formacao-de-professores&category_slug=setembro-2019&Itemid=30192. Acesso em 

14/10/2019. 
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exemplo, para as editoras dos grandes sistemas de ensino que ganharão com a venda dos 

novos materiais.  

Portanto, sugerir a vinculação do Pibid à BNCC pode levar ao cerceamento da 

autonomia do professor tanto da escola quanto da universidade, pois, ainda que se trate 

de um documento voltado para o currículo escolar, o atrelamento entre este e o trabalho 

formativo da universidade expõe a interferência na legislação de reforma curricular nos 

cursos de graduação, conforme exposto do fluxograma (figura 4). 

 

Figura 4: Fluxograma da cascata de ações que vinculam a BNCC à formação docente 

Considerando que a listagem de conteúdos tem lugar privilegiado na BNCC 

(MACEDO, 2015), conforme é possível observar através da tabela (3.1.6) para o Ensino 

de Ciências, a vinculação desta aos Programas provoca uma alteração nos princípios 

formativos da universidade, conforme assinalados pelos professores ao longo das 

entrevistas. Assim, sugere-se que a ênfase da formação universitária, no caso de futuros 

docentes de Ciências e Biologia passa a ser ajustá-la ao aprendizado desses conteúdos a 

técnicas de ensino que se mostrem adequadas ao aprendizado discente, conforme exposto 

por Ball (2005), de modo a garantir resultados nas avaliações de larga escala, 

os compromissos humanísticos do verdadeiro profissional – a ética do 

serviço – são substituídos pela teleológica promiscuidade do 

profissional técnico – o gerente. A eficácia prevalece sobre a ética; a 

ordem, sobre a ambivalência. Essa mudança na consciência e na 

identidade do professor apóia-se e se ramifica pela introdução, na 

preparação do professor, de formas novas de treinamento não 

intelectualizado, baseado na competência (BALL, 2005, p.548) 

Portanto, cabe indagar se haverá espaço nos Programas para refletir sobre 

princípios educativos que sustentam a docência para além das exigências desse 

treinamento? Essa é uma questão não investigada nesta dissertação, pois foge ao escopo 
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teórico-metodológico e ao que se propôs desenvolver. Entretanto, a análise nela 

desenvolvida permite reconhecer as ameaças postas à autonomia docente pelos últimos 

editais dos dois Programas analisados. Essas ameaças incidem sobretudo a partir da 

vinculação do Pibid e PRP à BNCC, a qual constitui um currículo nacional pensado para 

a escola. Este que por sua vez formata as avaliações, que formatam a ação docente, que 

acabam por formatar a prática do licenciando que o acompanha. Percebe-se, então, a 

BNCC, que voltada para realidade escolar, acaba por formatar a formação docente. 

Confirmando então o que Ball (2001) vai chamar de convergência de políticas:  

“desaparecimento gradual da concepção de políticas específicas do Estado Nação nos 

campos econômico, social e educativo e, concomitantemente, o abarcamento de todos 

estes campos numa concepção única de políticas para a competitividade econômica, ou 

seja, o crescente abandono ou marginalização (não no que se refere à retórica) dos 

propósitos sociais da educação”. (BALL, 2001, p.100) 

Considerando a preocupação com a possível lacuna deixada na formação docente, 

com a redução do fomento destacada ao longo dos editais e com o evidente cenário de 

cerceamento da autonomia docente e universitária, outras possibilidades de pesquisa se 

anunciam a partir deste trabalho: 

- Perceber como o PRP se desenvolverá ao longo do tempo depois da efetiva 

implementação da BNCC nas escolas do município de Niterói. 

- Articular esse desenvolvimento do PRP nas escolas com o desenvolvimento 

Pibid, buscando analisar os futuros editais de ambos e projetos e como suas ações se 

efetivarão nas escolas e universidade. 

- Buscar compreender, agora por parte dos licenciandos, como eles percebem as 

modificações presentes nos editais dos Programas. E como eles veem a vinculação dos 

editais com a BNCC. 

- Comparar quais são as diferenciações da prática do Licenciando dentro da escola 

no Pibid e PRP, buscando observar como os diferentes níveis da graduação atuam no 

desenvolvimento das atividades propostas pelos IDs e Regentes. 

- Como os coordenadores de programa e institucionais percebem e reagem a esse 

cenário de cercamento da autonomia universitária. 

Apesar de os limites estarem bem estabelecidos nesta dissertação como uma 

atividade de pesquisa, a motivação central que acompanha este trabalho se refere à defesa 

de uma política de valorização da prática docente que confronte a realidade de controle e 
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cerceamento das políticas curriculares à autonomia dos professores e da universidade, 

reafirmando as possibilidades de resistência no interior da academia. 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Projeto de pesquisa: Atravessamentos entre políticas curriculares e políticas de 

formação inicial de professores de ciências biológicas. 

 

Pesquisadoras: Alessandra Carvalho Nogueira, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense – RJ. E-mail: 

alessandracn21@gmail.com e Profª. Drª. Sandra Lúcia Escovedo Selles (Orientadora) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. 

 

 O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo compreender como os 

supervisores do PIBID e preceptores do PRP, percebem a formação de professores e a 

docências a partir do atravessamento das políticas curriculares que perpassam os editais 

dos Programas: PIBID e PRP. 

Processo de seleção dos participantes:  

 De acordo com os pressupostos teórico-metodológicos que orientam nossa 

investigação foram estabelecidos os seguintes critérios para a seleção dos sujeitos 

envolvidos em nossa pesquisa: 

1. Ser supervisor do PIBID ou preceptor do PRP; 

2. Atuar numa escola vinculada à Universidade Federal Fluminense; 

4. Lecionar, obrigatoriamente, as disciplinas de Ciências e/ou Biologia na educação 

básica; 

5. Ter disponibilidade para participar da entrevista individual marcada previamente. 

A coleta de dados: 

 Sua participação em nossa pesquisa se dará de forma presencial. A primeira etapa 

consiste no preenchimento de um protocolo inicial, que se trata de uma pequena ficha 

com informações como: nome, idade, tempo que leciona, tempo de participação nos 

programas e escola a qual leciona. Após esse momento, será iniciada a entrevista 

individual, que será gravada para posterior transcrição e análise. 

 É importante salientar que os dados coletados serão utilizados apenas para os fins 

desta pesquisa acadêmica, será mantida a integridade das informações recebidas e o sigilo 

com relação a identidade dos docentes participantes, na dissertação e nas posteriores 

comunicações que este trabalho possa proporcionar.  

mailto:alessandracn21@gmail.com
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Compromissos: 

 É de inteira responsabilidade da pesquisadora agendar os encontros presenciais, 

da melhor maneira possível para contemplar os participantes envolvidos. Manter a ética, 

a confiabilidade na coleta, tratamento e publicação dos dados, e o sigilo quanto a 

identidade dos participantes. 

 Os participantes da pesquisa, uma vez aceito o convite de participar desse estudo 

e assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, devem se comprometer a 

participar de todas as etapas de coleta de dados em tempo hábil, previamente acordado 

entre participantes e pesquisadoras.  

 

Aceite: 

Eu, ________________________________________________, concordo em participar 

do estudo _____________________________________________________________, 

desenvolvido pela pesquisadora Alessandra Carvalho Nogueira e descrito, em linhas 

gerais, neste termo de consentimento livre e esclarecido. Da mesma maneira, me 

comprometo a comparecer no dia marcado para a entrevista. Estou ciente de não haver 

qualquer retribuição financeira por minha participação nesta pesquisa. E autorizo a 

publicação dos dados, com o devido sigilo, à comunidade acadêmica. 

 

Rio de Janeiro, _______ de __________________ de _______. 

_____________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

 

TABELA COMPARATIVA DOS EDITAIS PIBID E PRP 

EDITAIS 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2018 PRP 

OBJETIV

OS 

a) incentivar a 

formação de 

professores para a 

educação básica, 

especialmente para o 

ensino médio; b) 

valorizar o 

magistério, 

incentivando os 

estudantes que optam 

pela carreira docente; 

c) promover a 

melhoria da 

qualidade da 

educação básica; 2 d) 

promover a 

articulação integrada 

da educação superior 

do sistema federal 

com a educação 

básica do sistema 

público, em proveito 

de uma sólida 

formação docente 

inicial; e) elevar a 

qualidade das ações 

acadêmicas voltadas 

à formação inicial de 

professores nos 

cursos de 

licenciaturas das 

instituições federais 

de educação 

a) incentivar a 

formação de 

professores para a 

educação básica, 

contribuindo para a 

elevação da 

qualidade da escola 

pública; b) valorizar 

o magistério, 

incentivando os 

estudantes que optam 

pela carreira docente; 

c) elevar a qualidade 

das ações acadêmicas 

voltadas à formação 

inicial de professores 

nos cursos de 

licenciatura das 

instituições públicas 

de educação 

superior; d) inserir os 

licenciandos no 

cotidiano de escolas 

da rede pública de 

educação, 

promovendo a 

integração entre 

educação superior e 

educação básica; e) 

proporcionar aos 

futuros professores 

participação em 

experiências 

a) incentivar a 

formação de 

professores para a 

educação básica, 

contribuindo para a 

elevação da 

qualidade da escola 

pública; b) valorizar 

o magistério, 

incentivando os 

estudantes que optam 

pela carreira docente; 

c) elevar a qualidade 

das ações acadêmicas 

voltadas à formação 

inicial de professores 

nos cursos de 

licenciatura das 

universidades e 

centros universitários 

comunitários; d) 

inserir os 

licenciandos no 

cotidiano de escolas 

da rede pública de 

educação, 

promovendo a 

integração entre 

educação superior e 

educação básica; e) 

proporcionar aos 

futuros professores 

participação em 

TRATAM DE 

FOMENTOS PARA 

NOVAS BOLSAS 

 

O objeto deste Edital 

é a concessão de 

bolsas de iniciação à 

docência para alunos 

de cursos de 

licenciatura e para 

coordenadores e 

supervisores 

responsáveis 

institucionalmente 

pelo Programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID e 

demais despesas a ele 

vinculadas. 

TRATAM DE 

FOMENTOS PARA 

NOVAS BOLSAS 

 

O objeto da seleção 

consiste na 

concessão de cerca 

de 19.000 novas 

bolsas de iniciação à 

docência para alunos 

de cursos de 

licenciatura e para 

coordenadores e 

supervisores 

participantes do 

Pibid, com base na 

Lei nº 11.273, de 6 de 

fevereiro de 2006, 

bem como de 

recursos de custeio 

para despesas 

vinculadas ao 

projeto. 

TRATAM DE 

FOMENTOS PARA 

NOVAS BOLSAS 

 

O objeto deste edital 

é a seleção de 

projetos 

institucionais de 

iniciação à docência 

que visem ao 

aperfeiçoamento da 

formação inicial de 

professores por meio 

da inserção de 

estudantes de 

licenciatura em 

escolas públicas de 

educação básica. 

Para o 

desenvolvimento dos 

projetos, serão 

concedidas 72.000 

(setenta e duas mil) 

bolsas a alunos dos 

cursos de licenciatura 

e a professores das 

Instituições de 

Ensino Superior e 

das escolas da rede 

pública de ensino. 

Dessas bolsas, 

10.000 (dez mil) 

serão destinadas a 

São objetivos do 

Pibid: I. incentivar a 

formação de 

docentes em nível 

superior para a 

educação básica; II. 

contribuir para a 

valorização do 

magistério; III. 

elevar a qualidade da 

formação inicial de 

professores nos 

cursos de 

licenciatura, 

promovendo a 

integração entre 

educação superior e 

educação básica; IV. 

inserir os 

licenciandos no 

cotidiano de escolas 

da rede pública de 

educação, 

proporcionando-lhes 

oportunidades de 

criação e 

participação em 

experiências 

metodológicas, 

tecnológicas e 

práticas docentes de 

caráter inovador e 

interdisciplinar que 

I. Aperfeiçoar a 

formação dos 

discentes de cursos 

de licenciatura, por 

meio do 

desenvolvimento de 

projetos que 

fortaleçam o campo 

da prática e 

conduzam o 

licenciando a 

exercitar de forma 

ativa a relação entre 

teoria e prática 

profissional docente, 

utilizando coleta de 

dados e diagnóstico 

sobre o ensino e a 

aprendizagem 

escolar, entre outras 

didáticas e 

metodologias; II. 

Induzir a 

reformulação do 

estágio 

supervisionado nos 

cursos de 

licenciatura, tendo 

por base a 

experiência da 

residência 

pedagógica; III. 

Fortalecer, ampliar e 
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superior; f) estimular 

a integração da 

educação superior 

com a educação 

básica no ensino 

fundamental e 

médio, de modo a 

estabelecer projetos 

de cooperação que 

elevem a qualidade 

do ensino nas escolas 

da rede pública; g) 

fomentar 

experiências 

metodológicas e 

práticas docentes de 

caráter inovador, que 

utilizem recursos de 

tecnologia da 

informação e da 

comunicação, e que 

se orientem para a 

superação de 

problemas 

identificados no 

processo ensino-

aprendizagem; h) 

valorização do 

espaço da escola 

pública como campo 

de experiência para a 

construção do 

conhecimento na 

formação de 

professores para a 

educação básica; i) 

proporcionar aos 

futuros professores 

participação em 

ações, experiências 

metodológicas, 

tecnológicas e 

práticas docentes de 

caráter inovador e 

interdisciplinar e que 

busquem a superação 

de problemas 

identificados no 

processo de ensino-

aprendizagem, 

levando em 

consideração o IDEB 

e o desempenho da 

escola em avaliações 

nacionais, como 

Provinha Brasil, 

Prova Brasil, SAEB, 

ENEM, entre outras; 

e f) incentivar 

escolas públicas de 

educação básica, 

tornando-as 

protagonistas nos 

processos formativos 

dos estudantes das 

licenciaturas, 

mobilizando seus 

professores como co-

formadores dos 

futuros professores. 

experiências 

metodológicas, 

tecnológicas e 

práticas docentes de 

caráter inovador e 

interdisciplinar e que 

busquem a superação 

de problemas 

identificados no 

processo de ensino-

aprendizagem, 

levando em 

consideração o IDEB 

e o desempenho da 

escola em avaliações 

nacionais, como 

Provinha Brasil, 

Prova Brasil, SAEB, 

ENEM, entre outras; 

e f) incentivar 

escolas públicas de 

educação básica, 

tornando-as 

protagonistas nos 

processos formativos 

dos estudantes das 

licenciaturas, 

mobilizando seus 

professores como co-

formadores dos 

futuros professores 

alunos de 

licenciatura do 

Programa 

Universidade para 

Todos (ProUni) e aos 

professores 

envolvidos na sua 

orientação e 

supervisão. 

Concessões não 

preenchidas na 

modalidade do Pibid-

ProUni poderão ser 

remanejadas para as 

instituições públicas 

e privadas sem fins 

lucrativos. 

busquem a superação 

de problemas 

identificados no 

processo de ensino-

aprendizagem; V. 

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 VI. 

contribuir para a 

articulação entre 

teoria e prática 

necessárias à 

formação dos 

docentes, elevando a 

qualidade das ações 

acadêmicas nos 

cursos de 

licenciatura. 

consolidar a relação 

entre a IES e a escola, 

promovendo sinergia 

entre a entidade que 

forma e a que recebe 

o egresso da 

licenciatura e 

estimulando o 

protagonismo das 

redes de ensino na 

formação de 

professores. IV. 

Promover a 

adequação dos 

currículos e 

propostas 

pedagógicas dos 

cursos de formação 

inicial de professores 

da educação básica 

às orientações da 

Base Nacional 

Comum Curricular 

(BNCC). 
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metodológicas e 

práticas docentes 

inovadoras, 

articuladas com a 

realidade local da 

escola. 

PARTICIP

ANTES 

(i) 1 (um) professor 

coordenador por área 

do conhecimento; (ii) 

30 (trinta) bolsistas 

de iniciação à 

docência, no 

máximo, por área do 

conhecimento; e (iii) 

1(um) professor 

supervisor por escola 

da rede pública 

conveniada. 

 

I.de iniciação à 

docência – permitida 

a concessão de até 

140 (cento e 

quarenta) bolsas 

nesta modalidade, 

por projeto, no valor 

de R$ 350,00 

(trezentos e 

cinquenta reais) 

mensais. Cada área 

de conhecimento 

deverá contemplar o 

mínimo de 10 e o 

máximo de 24 

bolsas; II.de 

coordenação 

institucional – 

permitida a 

concessão de uma 

bolsa por instituição 

para o coordenador 

institucional, no 

valor de R$1.200,00 

(um mil e duzentos 

reais) mensais; III.de 

coordenação de área 

– permitida a 

concessão de até 6 

bolsas, por projeto 

institucional, para 

coordenador de área 

contemplada no 

projeto, no valor 

I.de iniciação à 

docência – permitida 

a concessão de até 

100 (cem) bolsas 

nesta modalidade, 

por projeto, para 

alunos matriculados 

em cursos de 

licenciatura plena. 

Cada área de 

conhecimento deverá 

contemplar o mínimo 

de 10 e o máximo de 

20 bolsas; II.de 

coordenação 

institucional – 

permitida a 

concessão de uma 

bolsa por instituição 

para o coordenador 

institucional; III.de 

coordenação de área 

– permitida a 

concessão de até 5 

bolsas, por projeto 

institucional, para 

coordenador de área 

contemplada no 

projeto; e IV.de 

supervisão – 

permitida a 

concessão de 1 (uma) 

bolsa de supervisão 

a) coordenação 

institucional – 

permitida a 

concessão de uma 

bolsa por projeto 

para o Coordenador 

Institucional, no 

valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos 

reais) mensais. Para 

Instituição que já 

possui projeto em 

editais anteriores do 

PIBID, será facultada 

a apresentação de 

novo Coordenador 

Institucional; b) 

coordenação de área 

– permitida a 

concessão de uma 

bolsa para cada 

subprojeto 

apresentado, no valor 

de R$ 1.400,00 (um 

mil e quatrocentos 

reais) mensais. Para 

Instituição que já 

possui subprojeto na 

mesma licenciatura 

em editais anteriores 

do PIBID, será 

facultada a 

apresentação de novo 

Coordenador de 

a) iniciação à 

docência – para 

estudantes de 

licenciatura, no valor 

de R$400,00 

(quatrocentos reais) 

mensais; b) 

supervisão – para 

professores de escola 

pública que orientem 

no mínimo 5 e no 

máximo 10 alunos, 

no valor de R$765,00 

(setecentos e sessenta 

e cinco reais) 

mensais; c) 

coordenação de área 

– para professores da 

instituição 

proponente. 

Permitida a 

concessão de uma 

bolsa para cada 

subprojeto aprovado, 

no valor de 

R$1.400,00 (um mil 

e quatrocentos reais) 

mensais; d) 

coordenação de área 

de gestão de 

processos 

educacionais – para 

professor da 

instituição 

a) iniciação à 

docência – para os 

estudantes da 

licenciatura, no valor 

de R$400,00 

(quatrocentos reais) 

mensais; b) 

supervisão – para o 

professor da rede 

pública de educação 

básica que 

supervisione os 

licenciandos, no 

valor de R$765,00 

(setecentos e sessenta 

e cinco reais) 

mensais; c) 

coordenação de área 

– para o professor da 

IES que coordene o 

subprojeto, no valor 

de R$1.400,00 (um 

mil e quatrocentos 

reais) mensais; d) 

coordenação de área 

de gestão de 

processos 

educacionais – para o 

professor da IES que 

auxilie na gestão do 

projeto institucional, 

no valor de 

R$1.400,00 (um mil 

e quatrocentos reais) 

I. iniciação à 

docência, no valor de 

R$400,00, para 

discentes de curso de 

licenciatura; II. 

coordenador 

institucional, no 

valor de R$1.500,00, 

para docente da IES 

responsável pelo 

projeto institucional 

de iniciação à 

docência; III. 

coordenador de área, 

no valor de 

R$1.400,00, para 

docente da IES que 

coordenará área do 

subprojeto; IV. 

professor supervisor, 

no valor de 

R$765,00, para 

professor da escola 

de educação básica 

que acompanhará o 

discente na escola. 

5.2. Serão 

disponibilizadas até 

45 mil cotas de bolsa 

na modalidade de 

iniciação à docência. 

5.3. Serão 

disponibilizadas pelo 

menos 24 cotas de 

I. Residente: para 

discentes com 

matrícula ativa em 

curso de licenciatura 

que tenham cursado 

o mínimo de 50% do 

curso ou que estejam 

cursando a partir do 

5º período; II. 

Coordenador 

Institucional: para 

docente da IES 

responsável pelo 

projeto institucional 

de Residência 

Pedagógica; III. 

Docente Orientador: 

para o docente que 

orientará o estágio 

dos residentes 

estabelecendo a 

relação entre teoria e 

prática; IV. 

Preceptor: para o 

professor da escola 

de educação básica 

que acompanhará os 

residentes na escola-

campo. 

 

Não há nenhum valor 

mencionado 
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unitário de 

R$1.200,00 (um mil 

e duzentos reais) 

mensais; e IV.de 

supervisão – 

permitida a 

concessão de 1 (uma) 

bolsa de supervisão 

para até o máximo de 

10 alunos por 

supervisor, no valor 

unitário de R$ 600,00 

(seiscentos reais) 

mensais e até 14 

bolsas por projeto 

institucional. 

para até, o mínimo de 

5 

Área; c) coordenação 

de área de gestão de 

processos 

educacionais – 

permitida a 

concessão de uma 

bolsa por projeto 

para o Coordenador 

de Área de Gestão de 

Processos 

Educacionais, no 

valor de R$ 1.400,00 

(um mil e 

quatrocentos reais) 

mensais; d) 

supervisão – 

permitida a 

concessão de uma 

bolsa para Supervisor 

para até, o mínimo de 

5 e o máximo de 10 

alunos por 

Supervisor, no valor 

de R$ 765,00 

(setecentos e sessenta 

e cinco reais) 

mensais; e e) 

iniciação à docência 

– para estudantes da 

licenciatura, no valor 

de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) 

mensais. 

proponente. 

Permitida a 

concessão de uma 

bolsa por projeto 

institucional, no 

valor de R$1.400,00 

(um mil e 

quatrocentos reais) 

mensais; e e) 

coordenação 

institucional – para 

professor da 

instituição 

proponente. 

Permitida a 

concessão de uma 

bolsa por projeto 

institucional, no 

valor de R$1.500,00 

(um mil e quinhentos 

reais) mensais. 

mensais, de acordo 

com o Anexo II da 

Portaria Capes nº 

96/2013; e) 

coordenação 

institucional – para o 

professor da IES que 

coordene o projeto 

institucional, no 

valor de R$1.500,00 

(um mil e quinhentos 

reais) mensais. 

bolsa na modalidade 

de iniciação à 

docência por núcleo. 

Para completar o 

número de 30 

discentes, a IES será 

incentivada a incluir 

participantes sem 

bolsa. 

REQUISIT

OS PARA 

BOLSA 

(Discentes/

Residente) 

a) ser brasileiro ou 

possuir visto 

permanente no País; 

b) estar regularmente 

matriculado em curso 

de licenciatura nas 

áreas abrangidas pelo 

Bolsistas de iniciação 

à docência são os 

estudantes dos cursos 

de licenciatura plena 

que integram o 

projeto institucional 

que atendam aos 

são os estudantes dos 

cursos de licenciatura 

plena que integram o 

projeto institucional 

que atendam aos 

seguintes requisitos: 

i.ser brasileiro ou 

   São requisitos 

mínimos para o 

recebimento de bolsa 

de iniciação à 

docência: I. Estar 

regularmente 

matriculado na 

São requisitos 

mínimos para o 

recebimento de bolsa 

de residente: I. Estar 

regularmente 

matriculado em curso 

de licenciatura da 
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PIBID; c) estar em 

dias com as 

obrigações eleitorais; 

d) estar apto a iniciar 

as atividades 

relativas ao projeto 

tão logo ele seja 

aprovado; e) dedicar-

se, no período de 

vigência da bolsa, 

exclusivamente às 

atividades do PIBID, 

sem prejuízo de suas 

atividades discentes 

regulares; f) 

apresentar 

coeficiente de 

rendimento 

acadêmico 

compatível com os 

objetivos do PIBID; 

e g) apresentar carta 

de motivação 

justificando seu 

interesse em atuar 

futuramente na 

educação básica 

pública. 

seguintes requisitos: 

i.ser brasileiro ou 

possuir visto 

permanente no País; 

ii.estar regularmente 

matriculado em curso 

de licenciatura nas 

áreas abrangidas pelo 

PIBID; iii.estar em 

dia com as 

obrigações eleitorais; 

iv.estar apto a iniciar 

as atividades 

relativas ao projeto 

imediatamente após 

ser aprovado pela 

CAPES; v.apresentar 

rendimento 

acadêmico 

satisfatório de acordo 

com as normas da 

instituição 

proponente; 

vi.dedicar-se, no 

período de vigência 

da bolsa, no mínimo 

30 (trinta) horas 

mensais, às 

atividades do PIBID, 

sem prejuízo de suas 

atividades discentes 

regulares; vii.ser 

selecionado pelo 

coordenador de área 

do subprojeto; 

viii.executar o plano 

de atividades 

aprovado; e 

ix.apresentar 

formalmente os 

possuir visto 

permanente no País; 

ii.estar regularmente 

matriculado em curso 

de licenciatura plena 

nas áreas abrangidas 

pelo PIBID; iii.estar 

em dia com as 

obrigações eleitorais; 

iv.estar apto a iniciar 

as atividades 

relativas ao projeto 

imediatamente após 

ser aprovado pela 

CAPES; v.dedicar-

se, no período de 

vigência da bolsa, no 

mínimo 30 (trinta) 

horas mensais, às 

atividades do PIBID, 

sem prejuízo de suas 

atividades discentes 

regulares; vi.ser 

selecionado pelo 

coordenador de área 

do subprojeto; 

vii.executar o plano 

de atividades 

aprovado; e 

viii.apresentar 

formalmente os 

resultados parciais e 

finais de seu trabalho 

na escola, 

divulgando-os na 

instituição onde 

estuda, em eventos 

de iniciação à 

docência promovidos 

pela instituição e em 

primeira metade do 

curso de licenciatura 

da IES, conforme 

definido no item 

2.3.1.1, na área do 

subprojeto; II. Ser 

aprovado em 

processo seletivo 

realizado pela IES; 

III. Declarar que 

possui pelo menos 32 

(trinta e duas horas) 

mensais para 

dedicação às 

atividades do Pibid; 

IV. Firmar termo de 

compromisso. 

 

Nas IES privadas 

com fins lucrativos, 

as cotas de bolsas do 

Pibid deverão ser 

concedidas a 

discentes bolsistas do 

Prouni. Havendo 

cotas remanescentes, 

estas poderão ser 

utilizadas por 

discentes não 

integrantes do 

Prouni. 

IES na área do 

subprojeto; II. Ser 

aprovado em 

processo seletivo 

realizado pela IES; 

III. Ter cursado o 

mínimo de 50% do 

curso ou estar 

cursando a partir do 

5º período; IV. 

Declarar ter 

condições de dedicar 

440 horas para o 

desenvolvimento das 

atividades da 

residência 

pedagógica; V. 

Firmar termo de 

compromisso. 



132 

 

 

resultados parciais e 

finais de seu trabalho 

na escola, 

divulgando-os na 

instituição onde 

estuda, em eventos 

de iniciação à 

docência promovidos 

pela instituição e em 

ambiente virtual do 

PIBID organizado 

pela CAPES. 

ambiente virtual do 

PIBID organizado 

pela CAPES. 

REQUISIT

OS PARA 

BOLSA 

(Supervisor

es/Precepto

res) 

Os professores 

coordenadores 

deverão selecionar os 

professores 

supervisores dos 

bolsistas de iniciação 

à docência. 

são professores das 

escolas públicas 

estaduais, municipais 

ou do Distrito 

Federal, 

participantes do 

projeto institucional 

apoiado e designados 

para supervisionar as 

atividades dos 

bolsistas de iniciação 

à docência. São 

requisitos desses 

bolsistas: I. ser 

profissional do 

magistério da 

educação básica, em 

efetivo exercício, na 

rede pública; II. estar 

em exercício há pelo 

menos dois anos na 

escola vinculada ao 

projeto PIBID, com 

prática efetiva de sala 

de aula; e III. 

participar como co-

formador do bolsista 

de iniciação à 

são professores das 

escolas públicas 

estaduais, municipais 

ou do Distrito 

Federal, 

participantes do 

projeto institucional 

apoiado e designados 

para supervisionar as 

atividades dos 

bolsistas de iniciação 

à docência. São 

requisitos desses 

bolsistas: I. ser 

profissional do 

magistério da 

educação básica, em 

efetivo exercício, na 

rede pública; II. estar 

em exercício há pelo 

menos dois anos na 

escola vinculada ao 

projeto PIBID, com 

prática efetiva de sala 

de aula; e III. 

participar como co-

formador do bolsista 

de iniciação à 

   São requisitos 

mínimos para o 

recebimento de bolsa 

de professor 

supervisor: I. Ser 

aprovado em 

processo seletivo do 

programa realizado 

pela IES; II. Ser 

licenciado na mesma 

área/disciplina do 

discente que irá 

acompanhar; III. 

Possuir experiência 

mínima de 2 (dois) 

anos no magistério 

na educação básica; 

IV. Ser professor na 

escola participante e 

ministrar a disciplina 

na área do 

subprojeto; V. 

Declarar que possui 

disponibilidade do 

tempo necessário 

para realizar as 

atividades previstas 

para sua atuação no 

São requisitos 

mínimos para a 

recebimento de bolsa 

de preceptor: I. Ser 

aprovado no 

processo seletivo do 

Programa realizado 

pela IES. II. Ser 

licenciado na 

área/disciplina do 

residente que irá 

acompanhar; III. 

Possuir experiência 

mínima de 2 (dois) 

anos no magistério 

na educação básica; 

IV. Ser professor na 

escola participante e 

ministrar a disciplina 

na área do 

subprojeto. V. 

Declarar que possui 

disponibilidade de 

tempo necessário 

para realizar as 

atividades previstas 

para sua atuação no 

projeto; VI. Firmar 
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docência, em 

articulação com o 

coordenador de área. 

docência, em 

articulação com o 

coordenador de área. 

projeto; VI. Firmar 

termo de 

compromisso. 

termo de 

compromisso. 

FOMENT

O 

O financiamento dos 

projetos do PIBID 

observará os 

seguintes limites 

máximos: a) R$ 

1.000.000,00 (um 

milhão de reais) por 

projeto; e b) R$ 

39.000.000,00 (trinta 

e nove milhões de 

reais) no exercício de 

2008, observada a 

alínea anterior. 

 O financiamento dos 

projetos do PIBID 

observará o limite 

máximo de R$ 

2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) por 

projeto. 

    Não há 

INSTITUI

ÇÕES 

PARTICIP

ANTES 

com vistas a 

fomentar a iniciação 

à docência de 

estudantes das 

instituições federais 

de educação superior 

e preparar a 

formação de 

docentes em nível 

superior, em cursos 

de licenciatura 

presencial plena, 

para atuar na 

educação básica 

pública. 

torna público que 

receberá das 

Instituições Públicas 

de Educação 

Superior (IPES), 

federais e estaduais, 

propostas contendo 

projetos de iniciação 

à docência, a serem 

apoiados no âmbito 

do Programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID, 

atendendo às 

atribuições legais da 

CAPES de induzir e 

fomentar a formação 

inicial e continuada 

de profissionais do 

magistério 

torna público que 

receberá de 

instituições públicas 

municipais de 

educação superior e 

de universidades e 

centros universitários 

filantrópicos, 

confessionais e 

comunitários, sem 

fins econômicos 

torna público que 

receberá de 

instituições públicas 

de Ensino Superior 

propostas contendo 

projetos de iniciação 

à docência, a serem 

apoiados no âmbito 

do Programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID 

torna público que 

receberá e 

selecionará propostas 

de projetos, 

formulados por 

Instituições de 

Ensino Superior 

(IES), a serem 

apoiados pelo 

Programa 

Institucional de 

Iniciação à Docência, 

Pibid, com o objetivo 

de fomentar a 

formação inicial de 

profissionais do 

magistério 

torna público que 

receberá de 

Instituições de 

Ensino Superior 

(IES) propostas de 

projetos a serem 

apoiados no âmbito 

do Programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid) 

Pode submeter-se a 

esse edital IES 

pública ou privada 

com ou sem fins 

lucrativos 

VIII. possua pelo 

menos um curso de 

licenciatura 

participante do 

Programa 

Universidade para 

Todos (Prouni), no 

caso de IES privada 

com fins lucrativos 

torna pública a 

seleção de 

Instituições de 

Ensino Superior 

interessadas em 

implementar Projetos 

Institucionais de 

Residência 

Pedagógica 

 

Poderão submeter 

proposta ao presente 

Edital, as IES: I. 

públicas; II. privadas 

sem fins lucrativos; 

VÍNCULO 

AOS 

DOCUME

      São princípios da 

iniciação à docência: 

I. o desenvolvimento 

3.1.4 Abordagens e 

ações obrigatórias: 

a)A apropriação 
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NTOS 

LEGAIS 

de atividades em 

níveis crescentes de 

complexidade em 

direção à autonomia 

do aluno em 

formação; II. 

valorização do 

trabalho coletivo e 

interdisciplinar; III. 

intencionalidade 

pedagógica clara 

para o processo de 

ensino-

aprendizagem dos 

objetos de 

conhecimento da 

Base Nacional 

Comum Curricular; 

IV. estímulo à 

inovação, à ética 

profissional, à 

criatividade, à 

inventividade e à 

interação dos pares; e 

V. aperfeiçoamento 

das habilidades de 

leitura, de escrita e de 

fala do licenciando. 

analítica e crítica da 

BNCC nos seus 

princípios e 

fundamentos; b)No 

escopo da BNCC o 

projeto deverá 

priorizar o domínio 

do conhecimento 

pedagógico do 

conteúdo curricular 

ou o conhecimento 

das ações 

pedagógicas que 

permitem 

transformar os 

objetos de estudo em 

objetos de ensino e 

aprendizagem; 

c)Atividades que 

envolvam as 

competências, os 

conteúdos das áreas e 

dos componentes, 

unidades temáticas e 

objetos de estudo 

previstos na BNCC, 

criando e executando 

sequências didáticas, 

planos de aula, 

avaliações e outras 

ações pedagógicas de 

ensino e 

aprendizagem; 

PÚBLICO 

ALVO 

      O público-alvo do 

Pibid são discentes 

que estejam na 

primeira metade de 

curso de licenciatura 

ofertado por IES 

pública ou privada 
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sem fins lucrativos, 

na modalidade 

presencial ou no 

âmbito do Sistema 

Universidade Aberta 

do Brasil (UAB). 

SELEÇÃO As propostas serão 

analisadas em duas 

etapas: (i) pré-

qualificação e (ii) 

avaliação de mérito, 

no prazo de noventa 

dias contados de seu 

protocolo eletrônico. 

4.1 A análise e o 

julgamento das 

propostas submetidas 

à CAPES, em 

atendimento a este 

Edital, será realizada 

em três etapas: i. 

Análise Técnica; ii. 

Análise de Mérito; e 

iii. Aprovação e 

Homologação pela 

Diretoria de 

Educação Básica 

Presencial da 

CAPES. 

4.1 A análise e o 

julgamento das 

propostas submetidas 

à CAPES, em 

atendimento a este 

Edital, será realizada 

em três etapas: i. 

Análise Técnica; ii. 

Análise de Mérito; e 

iii. Aprovação e 

Homologação pela 

Diretoria de 

Educação Básica 

Presencial da 

CAPES. 

   O processo de 

seleção ocorrerá em 

três etapas. 10.3.1. A 

primeira etapa, 

eliminatória, verifica 

se os requisitos da 

IES e do curso foram 

atendidos conforme 

especificado no item 

4 desse edital; 10.3.2. 

A segunda etapa – 

corresponde à 

classificação e 

habilitação das IES e 

consiste em: I. 

Realizar a 

classificação geral 

das IES em ordem 

decrescente dos 

pontos obtidos no 

barema do anexo I; i. 

No caso de empate, 

será dada preferência 

à IES que não tenha 

participado do Pibid 

em edições 

anteriores; ii. No 

caso de empate entre 

IES, será utilizada, 

nessa ordem 

prioridade, a nota 

obtida nos 

indicadores 1, 2, 3 e 4 

do barema 

10.3 O processo de 

seleção ocorrerá em 

três etapas. 10.3.1 A 

primeira etapa 

verifica se os 

requisitos da IES e do 

curso foram 

atendidos conforme 

especificado no item 

4 do edital; 10.3.2 A 

segunda etapa 

corresponde à 

classificação e 

habilitação das IES e 

consiste em: I. 

Realizar a 

classificação geral 

das IES em ordem 

decrescente dos 

pontos obtidos no 

barema do Anexo I; 

a) No caso de empate 

entre IES, será 

utilizada, nessa 

ordem de prioridade, 

a nota obtida nos 

indicadores 1, 2, 3, 4 

e 5 do barema 

apresentado no 

Anexo I. II. Habilitar 

as 350 primeiras IES 

da classificação 

geral; III. 

Reclassificar as 350 
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apresentado no 

Anexo I. II. Habilitar 

350 IES, observando 

o ranking de 

classificação geral, 

para distribuição das 

cotas nos termos do 

inciso V do item 

10.3.2; III. 

Reclassificar as 350 

IES por região/UF, 

obedecendo o 

ranking da 

classificação;  

10.3.3. A terceira 

etapa, corresponde: I. 

À análise do Projeto 

Institucional quanto à 

sua aderência às 

orientações contidas 

nesse edital; II. À 

análise de cada 

subprojeto quanto à 

aderência ao Projeto 

Institucional e às 

orientações contidas 

no nesse edital; 

IES habilitadas por 

região/UF 

obedecendo o 

ranking da 

classificação geral; 

10.3.3 A terceira 

etapa, corresponde: I. 

À análise do Projeto 

Institucional quanto à 

sua aderência às 

orientações contidas 

no presente edital e 

nos referenciais 

elencados no anexo 

III; II. À análise de 

cada subprojeto 

quanto à aderência ao 

Projeto Institucional 

e às orientações 

contidas no presente 

edital e nos 

referenciais 

elencados no anexo 

III; 
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ANEXO 1 

 

NOTA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO RJ CONTRA A 

REFORMULAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 02 DE 2015 

As faculdades, centros, cursos e departamentos de Educação das universidades públicas 

localizadas no estado do Rio de Janeiro, através de seus gestores, professores e estudantes das 

licenciaturas, posicionam-se contrários ao processo e à proposta de alteração das diretrizes 

nacionais curriculares da formação de professores e em defesa da Resolução CNE/CP nº 2 de 

01 de julho de 2015. O Projeto de Resolução aprovado no Conselho Pleno do Conselho 

Nacional de Educação em 07/11/2019, que propõe definir novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e instituir a Base 

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica (BNC-

Formação), altera a Resolução 02/2015, legislação vigente relativa à formação de professores, 

sem efetuar um processo de avaliação da sua implementação e de seus resultados, 

desconsiderando o esforço empreendido pelas IES formadoras, em todo o país, no sentido de 

reformular seus cursos e elaborar projetos institucionais de formação, em um rico processo de 

discussão coletiva nos órgãos colegiados das Universidades. A proposta aprovada 

descaracteriza a formação de professores em seus princípios fundamentais – sólida formação 

teórica e interdisciplinar, unidade teoria-prática, gestão democrática e a formação inicial e 

continuada articulada ao compromisso social da Universidade a partir do tripé indissociável 

ensino-pesquisa-extensão – e a construção de projeto institucional de formação como propõe a 

Resolução 02/2015. Tal projeto ignora a necessária e essencial valorização do profissional da 

educação e a autonomia pedagógica das instituições formadoras, desconsidera os avanços do 

pensamento educacional brasileiro adotando concepções ultrapassadas como a pedagogia das 

competências e uma visão restrita e instrumental de docência, entre tantos outros equívocos 

apontados em diversos manifestos e documentos das entidades nacionais, assim como de 

pesquisadores da área da educação e da formação. A alegação de necessidade de adequação dos 

currículos dos cursos de formação de professores à Base Nacional Comum Curricular da 

Educação Básica (BNCC) não é argumento ou justificativa suficiente para a alteração da 

Resolução 02/2015. A formação de professores não pode se restringir à preparação para a 

implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica e da Reforma 

do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) e, nesse sentido, repudiamos a formação docente restrita 
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à aquisição de competências, assim como repudiamos tal modelo para a BNCC. Ademais, a 

produção do Projeto de resolução aprovado privilegiou o diálogo com instituições e fundações 

privadas, ignorando a ampla produção científica sobre a formação de professores e o clamor da 

comunidade acadêmica e das entidades nacionais do campo educacional, que reconhecem a 

Resolução CNE n° 02/2015, como materialização de uma concepção formativa da docência que 

articula indissociavelmente uma política de valorização profissional dos professores, que 

contemple formação, carreira e condições de trabalho, às demandas formativas da escola básica. 

Durante a única audiência pública realizada pelo CNE, em 8 de outubro de 2019, representantes 

de diversas entidades nacionais do campo acadêmico, dentre as quais destacamos a ANFOPE, 

a ANPED, a ABDC e o FORUMDIR, apontaram os equívocos da proposta e solicitaram seu 

arquivamento, assim como a imediata implementação da Resolução 02/2015. Cabe destacar 

que o Colégio de Pró-reitores de Graduação das universidades públicas da ANDIFES – o 

COGRAD, se manifestou publicamente demandando a manutenção da Resolução CNE/CP 

02/2015. Ademais os resultados da ‘consulta pública’, realizada no mês de outubro de 2019, 

não foram divulgados, tendo em vista as inúmeras manifestações que solicitavam o 

arquivamento da proposta e a manutenção, sem alterações, da Resolução CNE/CP 02/2015. 

Destacamos ainda a forma com que o processo foi encaminhado e a aprovação apressada e sem 

discussão mais aprofundada com a área acadêmica, de uma matéria tão importante e com alto 

impacto para a educação básica e superior no país. O Conselho Nacional de Educação ignora a 

excelência acadêmica dos cursos de licenciatura das Universidades públicas e a pesquisa 

acadêmica que demonstram que o caminho para sanar os problemas da Educação Básica não 

passa pela revogação da Diretrizes atuais de formação (Res. 02/2015), mas sim por sua 

implementação. Assim, invocamos o princípio constitucional da autonomia universitária na 

construção de projetos institucionais de formação, que articulando indissociavelmente ensino, 

pesquisa e extensão têm as condições necessárias para atender as demandas de formação inicial 

e continuada do magistério, em suas diversas modalidades, e assim, enfrentar a realidade 

educacional dos sistemas de ensino, sejam eles estaduais, municipais e/ou federais, cumprindo 

o compromisso social da Universidade. O projeto de Resolução aprovado em 07/11/2019, e 

ainda não homologado, favorece a formação à distância em instituições que visam apenas o 

lucro sem mínimos padrões de qualidade, e que hoje são responsáveis majoritariamente pela 

formação dos professores que atuam na educação básica, impactando negativamente sua 

qualidade. A proposta aprovada, se homologada, provocará a ampliação e o aprofundamento 

dos processos de desprofissionalização e de precarização do trabalho docente com impactos 

nocivos à qualidade da educação básica. Acreditando que a avaliação das políticas educacionais 
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é também papel da Universidade autônoma e socialmente referenciada, nos posicionamos 

críticos e contrários à reformulação da Resolução CNE nº 2/2015, à restrição orçamentária 

produzida pela Emenda Constitucional 95/2016, aos cortes de bolsas e recursos, e aos ataques 

frontais e recorrentes à autonomia universitária. Finalizamos, reafirmando a necessidade da 

imediata implementação da Resolução CNE/CP 02/2015 que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada de Professores. Rio de Janeiro, 29 de novembro 

de 2019. Info: Nota elaborada em reunião realizada em 29 de novembro de 2019, na Faculdade 

de Educação da UERJ/Maracanã, por professores, gestores e coordenadores de curso presentes. 

O objetivo é que esta nota seja assinada por instâncias das Universidades Públicas fluminenses 

(UERJ, UEZO, UENF, UFF, UFRJ, UFRRJ, UNIRO – Departamentos, Faculdades, institutos 

e Centros, Cursos de Licenciatura, Grupos e Núcleos de Pesquisa, Congregações e Conselhos 

Superiores, Pro-reitorias e Reitorias. Podemos também coletar adesões nas entidades sindicais 

– associações de docentes e de técnicos, centros acadêmicos e DCEs. 

 

 


