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RESUMO  

 

O presente artigo tem como intuito indagar sobre a importância do PIBID na formação 

do professor de Sociologia da Escola Básica. Para realização deste, fez-se necessário 

uma investigação teórica, acompanhada de um estudo de campo, com a finalidade de 

buscar maiores informações para desenhar a reflexão em questão. Utilizou-se como 

objeto de estudo da pesquisa a formação à docência em Sociologia e o  

acompanhamento do Subprojeto PIBID  de Sociologia da Universidade Federal 

Fluminense, coordenado pelo professor doutor Paulo Pires de Queiroz, na cidade de 

Niterói/RJ.  

O artigo destaca a importância do dialogo entre a teoria e a prática na formação do 

professor, a importância que traz, e que constrói, desta forma, um professor reflexivo. 

Quanto mais cedo houver esse diálogo entre a teoria e a prática, mais preparado o 

professor estará para enfrentar as adversidades da sala de aula. É necessário vivenciar, 

no processo de formação inicial, o chão da escola básica. Não só se fazendo presente    

na escola enquanto mero observador, mas,  envolvendo-se e participando das atividades 

escolares e praticando o ofício da docência no cotidiano da escola.  E para que essa 

aproximação seja mais intensa, percebe-se a importância do PIBID na formação do 

professor de Sociologia da Escola Básica. 
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1 – Considerações Iniciais 

 

  O presente artigo tem como objetivo compreender a formação docente 

em Ciências Sociais de um graduando que tem a oportunidade de experimentar a 

vivência do PIBID1, que aproxima a prática docente da teoria. Diferenciando-se da 

formação docente que não passa por essa experiência do PIBID. 

  Dentre tantos benefícios do PIBID, este artigo destaca a aproximação que 

o programa traz da prática pedagógica com a teoria. Pois um professor necessita além 

de saberes específicos e pedagógicos,  dos saberes da prática, que só se adquire ao longo 

da profissão. Contudo, quando há, ainda na formação, a aproximação de teoria x prática, 

o formando estará mais preparado para o cotidiano, o dia-a-dia da sala de aula da escola 

básica.  

  Para além de pensar o PIBID como um programa que auxilia na 

formação do professor, queremos compreender o PIBID  enquanto uma política pública, 

que com os cortes na área de educação, pelo governo federal, vem sofrendo inúmeras 

tentativas de descaracterização no/do programa. Entristecedor a desvalorização, por 

parte do governo federal, de um projeto da área de educação  que se  observa resultados 

positivos, que faz a diferença na formação do professor e também na escola em que se 

faz presente e  na formação dos alunos da escola básica. Sendo minguado aos poucos, 

diminuindo o número de bolsas e subprojetos, acabando desta forma com o programa, o 

governo federal brasileiro vai descaracterizando e extinguindo essa política pública de 

formação inicial e continuada de professores. 

  Parte-se, então, desta forma, da hipótese de que o PIBID é um diferencial 

na formação do professor de Sociologia da Escola Básica tanto na formação inicial 

quanto na formação continuada desses profissionais do ensino. 

 

2 – Pressupostos conceituais e teóricos 

 

 2.1 – Desenvolvendo o conceito formação de professor 

 

                                                             
1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 
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  Para que se possa compreender a formação do professor em Ciências 

Sociais é necessário compreender o conceito de formação de professor. Para 

compreensão deste conceito, fez-se necessário uma busca bibliográfica sobre o tema em 

questão. 

  Estudos apontam à importância da formação docente para que se possa 

lecionar. Não basta adquirir o saber específico da disciplina, mas é fundamental que se 

saiba ensinar. O saber específico não garante que o conhecimento seja repassado de 

forma clara. É necessário os saberes didáticos e os saberes práticos, da experiência, 

como aponta Tardif (2012): 

 

“Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou 

menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experiênciais”. (TARDIF, 2012, p. 36) 

 

  A formação de professor deve-se inclinar para que se ensine a ensinar, 

pois o professor não é mero reprodutor, não é um robô que repasse o conteúdo. Ele 

ensina a ser critico, ensina a refletir  e  repassa o conhecimento,  reconhecendo que cada 

aluno é diferente um  do outro, que cada turma se comporta de maneira distinta. Quando 

a formação de professor vem da relação teoria x prática, o professor pode, então, refletir 

sobre esta prática, se está promovendo resultados positivos ou não. Vai refletir sobre o 

que deve mudar ou permanecer em sua prática. O professor deve refletir sobre a sua 

ação, refletir sua ação na ação. É o que Marx chama de “práxis”, o professor que se auto 

avalia, e isso pode trazer melhores resultados. 

 

“Na formação de professores, ensinam-se teorias sociológicas, docimológicas, 

psicológicas, didáticas, filosóficas, históricas, pedagógicas etc., que foram concebidas, a 

maiorias das vezes, sem nenhum tipo de relação com o ensino nem com as realidades 

cotidianas do ofício de professor. Além do mais, essas teorias são muitas vezes pregadas 

por professores que nunca coloram os pés numa escola”. (TARDIF, 2012, p.241) 

 

  Quando o professor é um profissional reflexivo, ele pode então formar 

alunos reflexivos, alunos críticos. 

 

“Do curso de formação inicial se espera que forme o professor. Ou que colabore para sua 

formação. Melhor seria dizer que colabore para o exercício de sua atividade docente, uma 
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vez que professorar não é uma atividade burocrática para a qual se adquire conhecimentos 

e habilidades técnico-mecânicas. Dada à natureza do trabalho docente, que é ensinar 

como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados, 

espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes 

e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres 

docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca 

no cotidiano. Espera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da 

didática necessários à compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva 

neles a capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem e 

transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de construção de 

suas identidades como professores.” (OLIVEIRA, 2015) 

 

  Muitos estudiosos vêm discutindo a questão sobre teoria e prática. 

Alguns estudiosos acreditam fielmente que a teoria é mais importante que a prática. 

Contudo, a prática enriquece a teoria e a teoria enriquece a prática. Uma complementa a 

outra, não há uma que inicia ou uma que finalize. Uma vai contemplando a outra, como 

um círculo, uma vai influenciando a outra. Com isso, tem-se, então, a reflexão da ação. 

 

“Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das 

teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado 

que cada professor, enquanto ator e autor conferem à atividade docente no seu cotidiano a 

partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua 

vida o ser professor”. (OLIVEIRA, 2015) 

 

 

 2.1.1 – A formação do professor de Sociologia 

 

  Para a análise da formação do professor de Sociologia, foi escolhida a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) para tal objetivo. Nesta Universidade, será 

dado o recorte para a compreensão do conceito formação de professor, e análise da 

formação do professor de Sociologia. 

 

“O saber do professor de Sociologia da escola básica é um saber social, partilhado por um 

grupo de agentes. Resulta de uma negociação entre diversos grupos. Seus objetos são 

práticas sociais. Os saberes a serem ensinados e o saber-ensinar evoluem com o tempo e 

as mudanças sociais”. (QUEIROZ, ) 

 



10 
 

“Os saberes desses docentes não se reduzem a uma função de transmissão dos 

conhecimentos já constituídos, a prática docente deles integra diferentes saberes com os 

quais esses professores mantêm diferentes relações”. (QUEIROZ, P.9) 

 

  Para que se possa lecionar a disciplina Sociologia no Ensino Médio é 

obrigatória a formação em Ciências Sociais. Na Universidade Federal Fluminense, o 

curso de Ciências Sociais tem duas titulações, Bacharel e Licenciatura. Atualmente 

essas titulações são divididas, inclusive, por Coordenações diferentes. Então o 

graduando deve optar por um dos dois, ou após concluir um, pedir reingresso para o 

outro. Para que possa lecionar na escola básica é necessário obter a titulação de 

Licenciatura. O curso de Licenciatura tem duração de quatro anos, com cinco períodos 

de matérias especificas das Ciências Sociais e mais as disciplinas de formação 

pedagógica. Didática, Psicologia da Educação, Organização da Educação no Brasil, 

Pratica de Pesquisa e Ensino I, II, III e IV e mais três optativas de ênfase, que 

contemplem a formação especifica e a pedagógica.  

 

  “Acreditando no professor e defendendo sua qualificação, condição também 

para sua profissionalização, é que afirmamos ser fundamental que o professor de 

Sociologia da escola básica seja, obrigatoriamente, um Licenciado em Ciências Sociais” 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

  Durante as Práticas de Pesquisa e Ensino (PPE), os licenciandos devem 

cumprir uma carga horária de 50h de estágio, em cada disciplina de Prática de ensino,  

na sala de aula da escola básica. Apresentação de uma micro-aula na PPE III e uma aula 

na escola básica na PPEIV. Durante a PPE I e II o licenciando deve somente 

acompanhar as turmas e fazer um relatório no final de cada período, sobre a experiência 

na escola básica. Contudo, esses estágios na escola básica possuem um curto período, e 

não há tempo do licenciando se envolver com a turma. Além disso, dificilmente o 

estagiário tem abertura em sala de aula com o professor da escola básica. 

 

“A formação inicial do professor de Sociologia não deve ser pautada em currículos 

formais com conteúdos e atividades de estágios distanciados da realidade das escolas, 

numa perspectiva burocrática e cartorial que não dá conta de captar as contradições 

presentes na prática social de educar”. (OLIVEIRA, 2015) 
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 2.2 – O PIBID enquanto política pública  

 

  Segundo fontes do site da CAPES2: O Pibid é uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O 

programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação 

à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com 

escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a 

inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação 

acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um 

docente da licenciatura e de um professor da escola. 

  Pode-se dizer que o PIBID é a forma mais completa de aproximação 

entre a Universidade e a Escola Básica. As disciplinas de formação de professor não 

contemplam como o PIBID esta aproximação, o que é de extrema importância, já que 

além dos saberes específicos, na formação, faz-se necessário os saberes práticos, da 

experiência (TARDIF, 2011). 

  Na formação para professor de Sociologia, a proximidade entre a 

Universidade e a Escola Básica, é muito pouco, quase nula. O contato que os formandos 

tem com a Escola Básica são nas quatro práticas de ensino, com 50h em sala de aula em 

cada prática, totalizando 200h em sala de aula as quatro práticas juntas. Na prática III o 

formando ministra uma micro aula de 30 minutos para a turma da prática e na prática IV 

o formando ministra uma aula de 50 minutos para a turma da Escola Básica que 

acompanhou durante este último período de prática. Comparando com o PIBID, em que 

o bolsista cumpre uma carga horária de 12h semanais (divididas em reunião, leituras e 

prática na sala de aula), o contato com a Escola Básica é mais intenso.  

 

 2.2.1 – O subprojeto PIBID de Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense 

 

  O Projeto Institucional PIBID da Universidade Federal Fluminense é 

coordenado pela Professora Drª Maura Ventura Chinelli. Nesse Projeto Institucional, a 

área das Ciências Sociais é dividido em quatro subprojetos. Para a realização deste 

                                                             
2 http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid 
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artigo, foi escolhido o subprojeto de 2011, coordenado pelo Professor Doutor Paulo 

Pires de Queiroz. 

  Neste subprojeto há 15 bolsistas divididos com três professoras da Escola 

Básica. A professora Rachel Romano, Tanit Rabiega e Claudia Pessi. Os bolsistas, as 

professoras supervisoras da Escola Básica e o coordenador do subprojeto se encontram 

todas as quintas-feiras, na parte da manhã,  discutindo e refletindo sobre as experiências 

na/da escola,  analisando e refletindo textos e livros para aprofundamento teórico, 

produzindo planejamentos anual [Curso], bimestral [Unidades] e diários [Aulas]. As  

decisões do grupo são tomadas de forma horizontal, acordadas com todos os bolsistas, 

professores e coordenador. Além das reuniões semanais, os bolsistas frequentam as 

escolas básica de cada professor, havendo troca de supervisores e escola semestralmente 

entre os grupos,  para que possam todos trabalharem juntos e vivenciarem experiências 

e espaços diferentes. As reuniões, idas à escola, e tempo para estudo, totalizam 12 horas 

semanais de dedicação ao programa. 

 

 2.3 – A importância do PIBID no processo de formação do professor de 

Sociologia da Escola Básica 

 

  Como dito anteriormente, o PIBID é de extrema importância para a 

formação do professor de Sociologia da Escola Básica. Pois, desta forma, aproxima-se, 

mais profundamente, o futuro professor com a sala de aula, a Universidade com a 

Escola Básica. Assim, em sua formação, o professor além de adquirir os saberes 

específicos e pedagógicos, ele também tem o contato com a prática e os saberes da 

experiência.  

  Para a compreensão do PIBID na formação à docência, foi-se necessário 

uma série de entrevistas com os bolsistas do programa. Com os licenciandos e com os 

professores supervisores. 

  Comprovando a hipótese de que o PIBID é um diferencial na formação 

do professor de Sociologia da Escola Básica, a fala da bolsista do PIBID, Gabriela, 

alerta para a importância do PIBID na sua formação e na sua escolha em lecionar, e 

como foi dito anteriormente da aproximação que o PIBID traz suprindo as lacunas que 

as Práticas de Ensino não trazem: 

  



13 
 

“Pra mim o PIBID teve total importância, não só na minha formação como 

professor, como na minha decisão por querer atuar na educação. Porque em 

relação ao estágio, onde a gente não tem uma atividade prática, rotineira, onde a 

gente só fica sentado, observando os professores, assim eu até acredito que tenha 

sua importância, você observar e saber o que se deve ou não fazer, é primordial 

também. Mas a prática de lidar com o aluno, de dar aula, de conviver com a rotina 

da escola, encarar os problemas, e a verdadeira realidade da escola pública, pra 

mim isso foi o ponto primordial do PIBID no quesito me qualificar e me fazer 

querer a educação, não ter a licenciatura como uma segunda opção”. 

 

  Outra bolsista, também relatou que sua vontade de lecionar deu-se a 

partir da experiência do PIBID e que os estágios das práticas não preparam com a 

mesma intensidade que o PIBID. 

  Uma professora supervisora do programa  falou sobre sua experiência na 

formação em docência pela UFF sem o PIBID, e como ela enxerga a diferença que teria 

sido se ela tivesse tido a experiência do Pibid durante a sua formação inicial, hoje que 

ela é professora da escola básica, e supervisora no PIBID: 

 

“A minha formação como docente, somente com a licenciatura, sem o PIBID, ela foi bem 

complicada. Primeiro que a conjuntura em que me formei foi antes da obrigatoriedade da 

disciplina de Sociologia, então qualquer professor dava aula de prática, de didática, então 

tive aula com professores que não necessariamente tinham formação em Ciências Sociais, 

professores de história e tudo mais. Então, além de não ter o PIBID, tinha esse agravante, 

como não era obrigatório, não era uma licenciatura levada muito a sério, pelo menos é essa 

a leitura que eu faço. Me formei nessa conjuntura. A didática e a prática que a gente fazia 

era uma coisa muito doida, você ficava lá no fundo da sala né, prestando atenção na aula e 

tinha pouca interação com o professor, você só assistia as aulas. A forma de elaboração das 

aulas, como o professor se organiza e tudo mais, eu aprendi caindo de paraquedas em uma 

sala de aula e com o tempo. Então eu avalio assim, que se tivesse PIBID com certeza teria 

de uma forma positiva, porque o PIBID traz uma relação com o professor, do bolsista com 

o professor, então o ‘estagiário’ tem uma relação muito maior, ele se aprofunda mais na 

vida cotidiana do docente, ele aprende como se planeja aula, como que se planeja o 

bimestre e tudo mais, como se mexe em um diário. Então eu avalio que teria sido muito 

mais positivo, se eu tivesse tido a experiência do PIBID, já é positivo pra mim como 

docente, acredito que para a pessoa que está em formação deve ser muito bom”. 
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  O PIBID tem como diferencial das práticas pedagógicas da licenciatura a 

aproximação com a escola básica, com a turma, com a sala de aula, com o 

planejamento. Esse é o diferencial, pois, desta forma, este futuro professor estará 

próximo da prática pedagógica.  

 

3 – Materiais e métodos de pesquisa 

 

  Para a realização desta pesquisa, fez-se necessário acompanhar o trabalho 

do grupo do PIBID orientado pelo professor doutor Paulo Pires de Queiroz, na 

Universidade Federal Fluminense. Fez-se uma busca em bibliografias sobre a temática 

da formação do professor. Fez-se também apropriação de entrevistas abertas com 

professores e bolsistas do PIBID. 

 

4 - Resultados da pesquisa 

 

  A pesquisa mostrou resultados favoráveis. O PIBID é de extrema 

importância, é um diferencial na formação do futuro professor de Sociologia. O 

programa aproxima o licenciando da Escola Básica, que chegará à sala de aula mais 

preparado para as questões rotineiras.  

  Além de aproximar da prática, o PIBID também incentiva o diálogo com 

a teoria. Muitos bolsistas deste programa estiveram presentes nos mais importantes 

congressos de licenciatura do país. Com banners e apresentações orais, como o 

ENESEB3, encontro bianual, onde estiveram bolsistas presentes nas edições de 2013, 

em Fortaleza-CE e em 2015 em São Leopoldo-RS. 

  Além das apresentações em congressos, teve a construção de um livro, 

com artigos construídos com os bolsistas, professores supervisores e o coordenador, que 

devido o corte que teve na área de educação, afetando o PIBID, houve o corte da 

publicação do livro por faltar verba. 

  Um dos grupos que participam deste projeto coordenado pelo professor 

doutor Paulo Pires, o grupo da professora Tanit Rabiega, construiu um curta com os 

alunos do Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), no bairro de Pendotiba, 

Niterói. Esse curta fala sobre a questão do racismo na escola. Os alunos filmaram e 

                                                             
3 Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica 
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organizaram as entrevistas. Para falar de racismo na escola foram separados três grupos, 

os alunos, os funcionários e os professores que se autodenominam negros. O curta foi 

apresentado durante a Agenda Acadêmica 2015 e contou com a visita dos alunos do 

CEPAR na apresentação da Agenda, na UFF. Uma maneira de trazer esses alunos da 

escola básica, para a Universidade Federal. 

  Nas reuniões semanais, nas quintas-feiras, há um incentivo, tanto de 

aproximação com a teoria sobre o ensino de sociologia, com conceitos pedagógicos, 

para além dos sociológicos, como há também a aproximação com a prática com a 

construção dos planejamentos e planos de aula, coletivamente, entre professores 

supervisores e licenciandos. 

  Quando há a aproximação da teoria com a prática, temos um professor 

reflexivo, que vai refletir sobre sua prática e aperfeiçoa-la a cada experiência. 

   

“O professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativo às ciências da educação e à 

pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos”. (TARDIF, 2012, p. 39) 

 

Para além da finalidade de conferir uma habilitação qualitativa ao 

exercício profissional da docência, do curso de formação inicial se espera que forme o 

professor. Ou que colabore para sua formação. Melhor seria dizer que colabore para o 

exercício de sua atividade docente, uma vez que professorar não é uma atividade 

burocrática para  a qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas.  

 

 

 

5 – Considerações finais 

  

  Esta pesquisa foi realizada com o intuito de compreender a importância 

do PIBID na formação do professor de Sociologia da Escola Básica. Como objeto para 

esta pesquisa, utilizou-se a formação em Sociologia e o PIBID de Sociologia na 

Universidade Federal Fluminense. 

  É de extrema importância ressaltar a importância do diálogo entre teoria 

e prática, da importância de refletir a ação na ação. Um professor reflexivo aperfeiçoa a 

sua prática, o que resulta na compreensão maior para os alunos da disciplina.  
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  “A prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através do qual 

os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes 

parece inultimente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que 

pode servir-lhes de uma maneira ou de outra”. (TARDIF, 2012, p. 53) 

   

  O PIBID é um diferencial na formação do professor de Sociologia. 

Incentiva os saberes da disciplina e os saberes pedagógicos. Aproxima teoria e prática e 

pressupõe que os licenciandos tenham, ainda na formação, a aproximação, a 

familiaridade com a escola básica. Que tenham não só, na hora de lecionar, a 

experiência como aluno naquele ambiente, mas a experiência trazida da formação. A 

valorização da formação continuada. A reflexão da ação na ação, do professor poder 

refletir sobre sua prática e aperfeiçoá-la. A experiência que o PIBID traz  é mais 

próxima do campo da sala de aula da escola básica do que os estágios obrigatórios, em 

que o estagiário não tem voz e envolvimento com o campo. Para concluir este artigo, 

uma reflexão. Já que o PIBID é um diferencial na formação do professor de Sociologia, 

por quê não há uma ampliação do programa ao invés de cortes? 
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7 – ANEXOS 

 

 

 

Apresentação de pôster no IV ENcontro Estadal de Ensino de Sociologia – ENSOC 
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Atividade de Greve – aula sobre cidadania  
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Aula Interdisciplinar – tema: Meio-ambiente 

 


