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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como configura-se a política de 
permanência e de formação de professores adotadas pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, tendo como referência o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - Pibid nos cursos de licenciatura da UFRN. Para sua 
realização, foram utilizadas como procedimentos técnicos a análise documental, 
revisão bibliográfica, análise de série histórica e tabulação de dados quantitativos. A 
análise documental proporcionou conhecimentos acerca das diretrizes nacionais e 
internacionais para o ensino superior brasileiro, com foco nas políticas de formação 
docente e de permanência; a revisão bibliográfica permitiu o aprofundamento dos 
conhecimentos referentes à temática; a análise de série histórica permitiu o 
reconhecimento da realidade em suas diferentes particularidades, nos permitindo 
verificar a implementação e a abrangência do Pibid na universidade, os reflexos do 
Programa para a formação docente e as produções realizadas pelos licenciandos 
dos subprojetos. Os estudos indicam que, diante da demanda de uma melhor 
qualificação exercida nos cursos de ensino superior, o Brasil precisou se adaptar a 
essa necessidade integrando um maior número de indivíduos a esse nível de 
ensino, garantindo o acesso e a permanência dos estudantes nos cursos de 
graduação, sobretudo nos cursos de licenciatura. Isso porque o público ingressante 
nesses cursos são em sua maioria alunos oriundos da classe social menos 
favorecida. Ademais, a formação de professores no país é marcada por dificuldades 
referentes à valorização e incentivo à carreira, demandando políticas de permanência 
para a formação docente. Dessa forma, o Pibid tem se configurado como um 
importante programa de permanência de valorização e incentivo ao magistério, por 
fomentar a iniciação à docência aos alunos dos cursos de licenciatura, viabilizando a 
inserção do graduando no cotidiano escolar, visando, contribuir com sua formação e 
com a qualidade da educação básica pública brasileira. Quanto à realidade da 
UFRN, podemos inferir que o Programa contribuiu com a permanência dos 
estudantes não somente por meio de bolsas remuneradas, como também pelo 
incentivo à carreira do magistério por meio da reafirmação docente. Por meio dos 
resultados da pesquisa realizada pelo Programa no ano de 2016 acerca da atuação 
em suas áreas de formação, inferimos que o Pibid cumpriu com o seu objetivo de 
estimular a carreira docente através da valorização da profissão, ao fomentar a 
iniciação à docência na formação docente inicial.  

 
Palavras-chave: Formação docente. Permanência. Pibid.  
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze how the policy of permanence and teacher 
training adopted by the Federal University of Rio Grande do Norte is based on the 
Institutional Program of Scholarship Initiation to Teaching - Pibid in undergraduate 
courses at UFRN . For its accomplishment, were used as technical procedures the 
documentary analysis, bibliographical revision, analysis of historical series and 
tabulation of quantitative data. The documentary analysis provided knowledge about 
the national and international guidelines for Brazilian higher education, focusing on 
policies of teacher training and permanence; the bibliographic review allowed the 
deepening of the knowledge related to the thematic; the analysis of a historical series 
allowed the recognition of the reality in its different peculiarities, allowing us to verify 
the implementation and the scope of the Pibid in the university, the reflexes of the 
Program for the teacher formation and the productions realized by the graduates of 
the subprojects. The studies indicate that, in view of the demand for a better 
qualification in higher education courses, Brazil has had to adapt to this need by 
integrating a greater number of individuals at this level of education, guaranteeing 
students' access to and stay in undergraduate courses, especially in licentiate 
degree. This is because the public entering these courses are mostly students from 
the less advantaged social class. In addition, the training of teachers in the country is 
marked by difficulties related to the valorisation and encouragement of the career, 
demanding permanent policies for teacher education. In this way, Pibid has been 
configured as an important program of permanence of valorization and incentive to 
the teaching profession, for fomenting the initiation to teaching to the students of the 
licenciatura courses, making possible the insertion of the graduating one in the 
school routine, aiming to contribute with its formation and with the quality of Brazilian 
public basic education. As for the reality of UFRN, we can infer that the Program 
contributed to the permanence of students not only through paid scholarships, but 
also through the encouragement of the teaching profession through teacher 
reaffirmation. Through the results of the research carried out by the Program in 2016 
about the performance in its training areas, we infer that Pibid fulfilled its objective of 
stimulating the teaching career through the valorisation of the profession, by 
fomenting the initiation of teaching in formation initial teacher. 

 

Keywords: Teacher training. Permanence. Pibid. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas do século XX, a sociedade passou por diversas 

mudanças estruturais em âmbito político, econômico, social e cultural, além do 

avanço das tecnologias da comunicação e da informação. O novo panorama teve 

direta influência nas relações do homem com o mundo e, consequentemente, no 

mercado de trabalho. Esse cenário concorreu para que os Estados buscassem 

redimensionar o seu papel a fim de atender às exigências desse novo contexto 

social. Castells (2001) denomina essa nova organização de sociedade como 

“sociedade da informação”, porque faz uso das tecnologias para se fundamentar e 

faz delas um elemento central da atividade humana. Isso porque a geração de 

conhecimento e o processamento de informação foram alterados na sociedade de 

forma substancial, por meio de uma revolução tecnológica centrada nas tecnologias 

da informação e na geração do conhecimento. 

 A crise de acumulação do capital proveniente do modelo taylorista/fordista 

nos países capitalistas na década de 1970 repercutiu na necessidade de que os 

Estados revissem as suas funções, uma vez que o modelo não mais atendia a 

demanda do consumo. Os Estados passaram então a aderir de forma progressiva a 

um modelo que fosse mais flexível, já que com o avanço das tecnologias da 

informação, que foi acontecendo de forma concomitante com a adesão desse novo 

modelo, denominado por Harvey (2011) de acumulação flexível, a demanda do 

mercado de consumo foi ficando cada vez mais diversificada. O surgimento de um 

modelo de produção mais flexível passou a demandar um trabalho mais qualificado, 

diante de um mercado mais competitivo. 

De acordo com Harvey (2011), esse modelo de produção mais ágil e flexível 

de acumulação do capital é denominado de “acumulação flexível” e se caracteriza 

“pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (HARVEY, 2011, 

p. 140). Sendo assim, o conhecimento torna-se fundamental para o desenvolvimento 

dessas sociedades capitalistas, como propulsor para o desenvolvimento econômico.  
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Os países são induzidos a reverem suas funções e passam a aderir às 

diretrizes neoliberais de forma ideológica, com a redefinição de suas funções nas 

políticas sociais. Dessa forma, os países passaram a repensar os seus sistemas de 

ensino, sobretudo o ensino superior, por meio da concepção de que a educação 

contribui com uma forte economia, mas que o conhecimento não esteja limitado 

apenas no acesso à informação, mas ao nível em que está sendo processada. A 

importância atribuída à educação como essencial para o desenvolvimento de uma 

nação faz com que os países procurem garantir o acesso à educação básica aos 

indivíduos, definindo-o em suas bases legais.  

No tocante às reformas no campo educacional em vários países, organismos 

internacionais, como o Banco Mundial e a Unesco, têm norteado a definição de 

políticas para a área em todos os níveis. De caráter neoliberal, essas instituições se 

posicionam em defesa de uma escola básica, universal, gratuita e obrigatória, isso 

porque, fornecendo uma educação básica para a população mais pobre, há de se ter 

um conhecimento mínimo, como também necessário, para o entendimento do 

controle de natalidade, além da superação do analfabetismo, tornando reais as 

possibilidades de empregos. Os níveis superiores, ao contrário do ensino básico, 

são vistos apenas como preparo de mão de obra para o mercado, numa visão 

meramente tecnicista. Nesse sentido, a educação básica é garantida pelo Estado no 

neoliberalismo, porém, os demais níveis, como o ensino superior, são destinados 

para o setor privado ou para as parcerias público-privado, por trazer maior eficiência, 

segundo o ideário neoliberal. Harvey (2008) faz uma crítica severa à forma como os 

neoliberais fazem a distinção da mão-de-obra e do ser humano detentor dela:  

 

A transformação das pessoas em mercadorias provoca processos de 
desarticulação social e de criação de um (...) mundo de mercados de 
trabalho flexíveis e contratos de curto prazo, de inseguranças crônicas no 
emprego, perda de proteções sociais e com frequência trabalho debilitante, 
em meio ao desmonte das instituições coletivas que um dia proporcionavam 
um mínimo de dignidade e apoio (HARVEY, 2008, p.38). 
 
 

É possível perceber que o discurso educacional passa pela quantidade em 

detrimento da qualidade, pois de acordo com as orientações dos organismos 

internacionais, deverá haver uma expansão de atendimento educacional, uma vez 

que a educação é a responsável por equiparar os países subdesenvolvidos aos 

desenvolvidos. A educação superior foi discutida de forma exaustiva na Conferência 
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Mundial do Ensino Superior (CMES), realizada em Paris no ano de 1998, organizada 

pela Unesco. Durante a Conferência, o ensino superior foi extremamente debatido, a 

fim de identificar os fatores que implicam de forma determinante na sua 

transformação e desenvolvimento. 

Para além do que foi defendido na Conferência Mundial de Educação Para 

Todos realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, quando foram estabelecidas 

metas a serem cumpridas acerca das necessidades da educação básica, incluindo 

estratégias de acesso e permanência, a Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI: Visão e Ação (Paris, 1998) trouxe outras orientações. Esta 

propõe a necessidade de uma educação superior que possua instituições de ensino 

capacitadas para formar o maior número de indivíduos críticos, cultos e qualificados, 

considerando-a fator determinante para a redução das desigualdades existentes 

entre os países pobres, em desenvolvimento e os desenvolvidos.  

Sendo assim, na concepção dos organismos internacionais, Banco Mundial e 

Unesco, as instituições de ensino superior devem dispor de novas estratégias com o 

objetivo de atender e integrar o público proveniente da classe social menos 

favorecida. Sugerem que os governos tratem a problemática com uma certa 

emergência, compreendendo que essa concepção está diretamente ligada ao 

desenvolvimento dos países. Defendem ainda que as instituições privadas deverão 

atuar nesse processo de forma concomitante, uma vez que as consideram como 

parceiras importantes para a expansão do ensino superior. Tal concepção se 

fundamenta nos princípios neoliberais, ao enxergar a educação como a 

impulsionadora do desenvolvimento econômico dos países em uma lógica de 

eficiência e produtividade, através de racionalização dos recursos e flexibilização do 

ensino.  

 

Esses organismos propõem um novo paradigma político, impõe condições a 
negociação da dívida externa através dos programas de ajustamento 
estrutural que estabelecem a privatização das instituições públicas, dentre 
elas as de educação superior, que passam a se adequar ao modelo 
pautado sob os 7 padrões de produtividade, eficiência e eficácia do mundo 
da profissionalização, cumprindo a função ideológica de consenso e 
controle social. (JESINE, CHAVES e CABRITO 2011, p. 60).  

 

O Brasil precisou se adaptar a essas mudanças e reestruturou as suas 

políticas, que trouxeram sérias implicações para a sociedade, sobretudo na área da 

educação, norteadas pelas diretrizes internacionais. pouco a pouco, foram passando 
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suas responsabilidades para com os serviços públicos sociais para o mercado, 

ficando com a função de reguladores dessas políticas, optando pela adoção dos 

princípios de privatização e focalização, especialmente, com o objetivo de imprimir 

maior eficiência e eficácia no setor público, agindo conforme as regras do mercado 

econômico.  As diretrizes adotadas trouxeram inovações no sistema federativo do 

país, com a Constituição Federal de 1988 como principal marco regulatório e com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, pós reforma da 

educação de 1990. Adotaram-se políticas que tinham como foco a privatização e 

descentralização das ações governamentais, e o direcionamento de 

responsabilidades para os entes federados.  

 Nesse contexto, melhores qualificações passaram a ser exigidas na 

sociedade, tanto a fim de uma inserção mais significativa do indivíduo no mercado 

de trabalho, como para que os países pudessem se sobressair por meio da 

capacidade de produção de uma tecnologia de informação mais dinâmica. Dessa 

forma, houve a necessidade de integrar um maior número de indivíduos ao ensino 

superior, em que a qualificação profissional deverá acontecer de forma preferencial, 

criando condições de acesso e permanência aos estudantes dos cursos de 

graduação, sobretudo dos cursos de formação docente. Isso porque, além de os 

cursos de licenciatura serem ocupados por alunos provenientes da classe social 

menos favorecida, a profissão docente no país enfrenta problemáticas de 

desvalorização e desincentivo, necessitando de políticas de permanência e de 

valorização do magistério.   

A escolha da temática teve origem nos estudos como bolsista da Linha de 

Pesquisa Educação, Política e Práxis Educativas, vinculada ao plano de trabalho 

intitulado Programas de Permanência da UFRN: uma análise do programa de 

iniciação à docência, com enfoque no curso de Pedagogia da universidade. 

Posteriormente, optou-se por aprofundar e estender os conhecimentos referentes à 

temática no curso de Mestrado, por compreender que a pesquisa trata-se de um 

estudo atual e relevante. Nesse sentido, delimitamos como objeto de estudo O 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência nos cursos de 

licenciaturas na UFRN como estratégia da política de permanência da instituição.  
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1.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

A. Questão norteadora 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid, efetivado 

nos cursos de licenciaturas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

promove a permanência do estudante e a melhoria de sua formação? 

 

B. Outras questões 

 Que configuração assume a política de permanência e de formação de 

professores na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência tem 

colaborado para a permanência e para a formação docente em cursos 

de licenciaturas da UFRN?  

 Que implicações as reformas do Programa trazem para o processo de 

formação docente? 

 

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 
 

A. Objetivo geral  

 

Analisar as políticas de permanência e formação docente adotadas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo como referência o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid nos cursos de licenciaturas. 

 

B. Objetivos específicos 

1. Investigar a relação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência e a permanência no ensino superior; 

2. Discutir a configuração das políticas de permanência e de formação de 

professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

3. Analisar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência e 

a formação docente em cursos de licenciaturas da UFRN; 
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4. Analisar implicações das reformas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação a Docência, ocorrida em 2016, para o processo de 

formação docente na UFRN. 

 

1.3 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

A pesquisa pretende discutir políticas educacionais em uma perspectiva 

histórica e contextualizada, por meio de uma revisão da literatura sobre a temática, 

procurando estabelecer as mediações e a contextualização histórica e crítica do 

fenômeno. A abordagem será qualitativa e quantitativa, pois segundo Terence 

(2006), embora ambas se caracterizem como epistemologias distintas, cada qual 

com suas especificidades, elas não devem se excluir. 

A revisão bibliográfica nos possibilitou a oportunidade de escolher as fontes 

de acordo com nossa escolha teórico-metodológica, feita a partir de autores como 

MARX (1869), DUBET (2012), RAWLS (2008), BARBALHO (2011), CAMARGO E 

MAUÉS (2014), COSTA (2009), PAREDES (2012), TAVARES (2015), DIAS 

SOBRINHO (2013), dentre outros. O conhecimento da bibliografia pertinente ao 

tema é fundamental, já que permite que se tenha conhecimento da produção 

existente, sendo possível aceitar, rejeitar e dialogar criticamente com as diversas 

perspectivas. 

A análise dos dados obtidos foi norteada pelo materialismo histórico-dialético, 

em que não se isola o objeto de estudo, mas relaciona os acontecimentos, 

sociedade e o campo teórico, produzindo um conhecimento que abrange o estudo 

do objeto em suas diversas perspectivas. Desse modo, nosso olhar para o objeto de 

estudo deve ser dinâmico, procurando estabelecer suas contradições históricas, 

políticas, sociais, econômicas e culturais, buscando desvencilhar-se de análises 

reducionistas dos fenômenos. 

o concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto é, 
unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o 
processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, embora 
seja o verdadeiro ponto de partida e, portanto, o ponto de partida também 
da intuição e da representação (MARX, 2008, p. 258- 259). 

  

No que refere-se à análise documental, destacamos os documentos com as 

orientações dos organismos internacionais para as políticas da educação superior, 
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como: a Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI (1998), 

elaborada pela Organização das Ações Unidas para a Educação – Unesco; bem 

como La Enseñanza Superior: Las lecciones derivadas de la experiência (1995), 

elaborado pelo Banco Mundial. A escolha dessas entidades refere-se ao poder de 

influência que ambas exercem na elaboração das políticas educacionais dos países 

em desenvolvimento.  

Em âmbito nacional, analisamos alguns instrumentos legais direcionados ao 

campo educacional. Dentre eles, temos como marco a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei nº 9.394/1996 e alguns decretos decorrentes dela, bem 

como o Plano Nacional de Educação (2001-2011) e (2014-2024). Ademais, 

destacamos o Decreto nº 7.219/2010 que instituiu o Pibid e demais portarias que 

normatizam o Programa. Em âmbito local, analisamos os Planos de Gestão da 

UFRN (2003-2007) e (2007-2011), e o Projeto Institucional do Pibid na UFRN.  

A análise de série histórica foi realizada por meio da tabulação dos dados 

quantitativos de bolsas ofertadas ao Pibid nos cursos de licenciaturas da UFRN, no 

período de 2009 a 2018, disponibilizados pela Secretaria do Programa, localizada na 

pró-reitoria de graduação da universidade, embasando a pesquisa empírica.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

A pesquisa apresentada estrutura-se em quatro partes principais, sendo a 

primeira delas a introdução, que objetiva explicitar e problematizar a pesquisa, 

seguida de três capítulos que nos possibilitam aprofundar o tema investigado, além 

das considerações finais. 

No primeiro capítulo, discutimos as exigências atribuídas ao ensino superior 

em um novo contexto de sociedade, sob orientações dos organismos internacionais, 

como Banco Mundial e Unesco. Em seguida, traçamos algumas discussões 

referentes à concepção de políticas de permanência e, por fim, como essas políticas 

se constituem no Brasil em suas bases legais e programas.     

No segundo capítulo, discutimos a regulamentação da formação docente 

inicial e o processo formativo de professores no Brasil por meio das legislações, 

programas, e das problemáticas referentes à profissão, que incluem a valorização do 

magistério e o incentivo à carreira.  Além disso, contextualizamos e apresentamos o 
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Pibid como uma das principais estratégias de política de permanência para a 

formação docente inicial. 

No terceiro capítulo, trazemos o enfoque nas políticas de permanência e de 

formação docente inicial da UFRN e seus programas, enfatizando a criação e 

funcionamento do Pibid na UFRN por meio de seus documentos institucionais e 

análise dos dados referentes à concessão de bolsas, escolas e produções 

realizadas nos cursos de licenciaturas da universidade em parceria com a educação 

básica pública.  

Por fim, as considerações finais destacam uma breve síntese dos principais 

pontos estudados ao longo da pesquisa, considerando a bibliografia e os dados 

utilizados para a sua construção, e ressaltando a importância de posteriores 

discussões acerca da importância do Pibid como uma política pública no país.  
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2. CONTEXTUALIZANDO AS POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA NO 
ENSINO SUPERIOR 

 

No contexto de mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais na 

sociedade, refletidas no mercado de trabalho, surge a necessidade de uma  

demanda profissional mais qualificada e de uma formação de alto nível realizada 

preferencialmente em cursos superiores, a fim de aumentar a competitividade no 

mercado, exigindo dos países, de forma geral, uma reforma em seus sistemas de 

ensino. Na reforma educacional dos países em desenvolvimento, o Banco Mundial e 

a Unesco exerceram papéis determinantes, elaborando os documentos norteadores 

para todos os níveis de ensino, inclusive o ensino superior. No entendimento desses 

organismos, as instituições de ensino superior deverão atender uma parcela cada 

vez maior da população, utilizando para isso várias estratégias, formulando novas 

propostas, estruturas e métodos de trabalho para atender a essa demanda de forma 

satisfatória.  

Nesse contexto da necessidade de haver um aumento significativo das 

matrículas dos estudantes oriundos das camadas menos privilegiadas, é preciso 

considerar o quanto a realidade à qual se deparam esses alunos nas instituições de 

ensino superior desfavorece a permanência. A meta 12 do Plano Nacional de 

Educação – PNE vigente (2014-2024), que objetiva que um terço da população na 

faixa etária de 18 a 24 anos tenha concluído o Ensino Superior ou ingressado nesse 

nível de ensino até 2020, traz a necessidade de se desenvolver estratégias que 

possam assegurar uma maior permanência e bom desempenho acadêmico.  

Assim, há um importante debate sobre as políticas de assistência estudantil 

para os graduandos no ensino superior, sobretudo nos cursos de licenciatura, em 

que há uma grande concentração de alunos oriundos da rede pública. Isso porque 

os alunos que não possuíram uma boa base escolar, acabam por ingressar nos 

cursos menos concorridos nas instituições de ensino superior público. É válido 

ressaltar que, tão importante quanto ampliar o acesso desses alunos, é ampliar as 

condições de permanência dos mesmos na instituição. Tais políticas necessitam ser 

implantadas e implementadas, a fim de integrar esse grupo socialmente excluído e 

incentivá-lo à carreira do magistério. As políticas de permanência tem a finalidade de 

destinar recursos e mecanismos para que os alunos possam permanecer na 

universidade e concluir seus estudos de modo eficaz.  
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Discutir a questão da permanência dos licenciandos nos cursos de graduação 

é necessário para que possamos repensar uma Instituição de Ensino Superior 

enquanto um espaço de aprendizagem humano e cultural. A equidade e a qualidade 

no ensino superior requerem um desenvolvimento contínuo, que conte com a 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, o que será 

refletido em um melhor atendimento e melhores resultados para todos os 

estudantes. 

 

2.1 CONCEPÇÃO DE POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 
 

Uma democratização concreta da educação necessita de políticas que 

viabilizem a ampliação do acesso ao ensino público em todos os níveis de ensino e 

o seu fortalecimento. Contudo, são necessárias políticas direcionadas à 

permanência dos estudantes no sistema educacional de ensino. É importante refletir 

como as políticas de permanência podem garantir condições justas de oportunidade 

para que os estudantes possam permanecer nos cursos e concluí-los. Para isso, é 

necessário analisar essas políticas por meio do conceito de equidade. 

Segundo Dubet (2012), as políticas voltadas ao enfrentamento das 

desigualdades históricas necessitariam combinar a promoção de igualdade de 

posições com a igualdade de oportunidades. Isso porque, para o autor, apesar de 

semelhantes, ambos os conceitos apresentam diferenças a serem analisadas com 

cautela. Ainda segundo Dubet (2012), a igualdade de posições deve ser priorizada, 

porque está focada na estrutura social, com a preocupação de reduzir as 

desigualdades sociais, tais como renda, condições de vida, e condições de acesso a 

serviços a partir dos lugares ocupados pelos indivíduos na sociedade, objetivando 

abranger todos os indivíduos, sem distinção. Ou seja, propõe reduzir a distância 

existente entre essas posições sociais, pois assim seria possível incentivar a 

mobilidade social por meio de distribuição de renda, ofertando melhores condições 

sociais para os cidadãos. 

 Isso nos leva a pensar que a igualdade de posições pressupõe um Estado de 

Bem Estar Social consolidado. Todavia, a igualdade de oportunidades está baseada 

na meritocracia, pois não objetiva reduzir as desigualdades sociais, mas sim lutar 

contra as discriminações que acarretam em obstáculos para a realização do mérito, 
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fazendo com que cada um tenha acesso a posições desiguais em uma competição 

equitativa. Nesse contexto, indivíduos iguais acabam por se enfrentarem, a fim de 

ocuparem lugares sociais hierarquizados. Sendo assim, as políticas de ações 

afirmativas referem-se à promoção da igualdade de oportunidades, pois estão 

focadas em oferecer condições de concorrência a indivíduos que não teriam tal 

oportunidade. Segundo a Fundação Cultural Palmares (FCP, 2001, p. 13): 

 
Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias tomadas pelo 
Estado, com o objetivo de eliminar desigualdades raciais, étnicas, religiosas, 
de gênero e outras – historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de 
oportunidade e tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela 
discriminação e marginalização. (FCP, 2001, p.13). 
 
 

De acordo com Dubet (2012), as medidas propostas pelas políticas não 

atuam na causa do problema, acarretando no comprometimento de sua eficácia por 

basearem-se no mérito, uma vez que apenas os alunos mais bem classificados em 

sua categoria de cotas (negros, indígenas, deficientes, oriundos de escola pública) é 

que podem ter acesso às vagas. Com isso, mantém-se a meritocracia e pode-se não 

alcançar a diminuição das desigualdades. Ademais, após matriculados, os alunos 

que compõem essas categorias podem apresentar maiores dificuldades de 

permanência (DUBET, 2004, p. 541) 

Em contrapartida, um dos precursores do neoliberalismo, Friedrich Hayek 

(1990), afirma que nenhum princípio de equidade é possível de ser aplicado, 

partindo do princípio de que é necessário tratar as pessoas diferentes de maneira 

diferente. Possibilitando as mesmas oportunidades objetivas para essas pessoas 

diferentes, não significa que se estará assegurando que elas conquistem as mesmas 

oportunidades subjetivas. O autor defende a concorrência por acreditar que seja um 

método superior e o melhor que se tem conhecimento, pois através dela nos 

isentamos da interferência do Estado regulador. 

 

[...] O liberalismo econômico é contrário à substituição da concorrência por 
métodos menos eficazes de coordenação dos esforços individuais. E 
considera a concorrência um método superior, não somente por constituir, 
na maioria das circunstâncias, o melhor método que se conhece, mas, 
sobretudo por ser o único método pelo qual nossas atividades podem 
ajustar-se umas às outras sem a intervenção coercitiva ou arbitrária da 
autoridade. Com efeito, uma das principais justificativas da concorrência é 
que ela dispensa a necessidade de um "controle social consciente" e 
oferece aos indivíduos a oportunidade de decidir se as perspectivas de 
determinada ocupação são suficientes para compensar as desvantagens e 
riscos que a acompanham. (HAYEK, 1990, p. 63)  
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A meritocracia preza pela livre concorrência, pela ausência de privilégios e do 

tratamento diferenciado a determinados indivíduos. Ou seja, preza pela ausência da 

interferência do Estado ao tentar reparar as injustiças sociais existentes, sob o 

argumento de que todos são iguais perante a lei.  Segundo Hayek (1990), é por 

meio da livre concorrência que o indivíduo mais necessitado pode melhorar sua vida, 

pois o seu esforço individual é o único determinante para que ele obtenha o êxito em 

seus objetivos, sem que ele necessite da “boa vontade” dos mais favorecidos em 

ajudá-lo. 

No regime de concorrência, as probabilidades de um homem pobre 
conquistar grande fortuna são muito menores que as daquele que herdou 
sua riqueza. Nele, porém, tal coisa é possível, visto ser o sistema de 
concorrência o único em que o enriquecimento depende exclusivamente do 
indivíduo e não do favor dos poderosos, e em que ninguém pode impedir 
que alguém tente alcançar esse resultado. (HAYEK, 1990, p. 125).   

   

 Contudo, é importante ressaltar que essa concepção vai de encontro com a 

problemática que norteia as políticas de permanência. A partir do momento em que 

não se considera a disparidade que há em diversos aspectos na sociedade, que 

interferem e impossibilitam que as pessoas possuam as mesmas condições e 

oportunidades de alcançarem seus objetivos, diante da ineficácia do Estado em 

atender as demandas básicas da população. Frigotto (2003) analisa a educação 

como estratégia da subordinação dos processos educativos ao capital. 

 
O caráter subordinado das práticas educativas aos interesses do capital 
historicamente toma formas e conteúdos diversos, no capitalismo nascente, 
no capitalismo monopolista e no capitalismo transnacional ou na economia 
globalizada. (...) o caráter explícito desta subordinação é uma clara 
diferenciação da educação ou formação humana para as classes dirigentes 
e a classe trabalhadora. (FRIGOTTO, 2003, p. 32-33) 
 

Sobre os debates acerca dessas desigualdades, Marx (1869) afirma que a 

burguesia apenas aperfeiçoa a máquina estatal para se oprimir as classes. Isso 

porque o Estado que diz se preocupar em reparar as desigualdades, é o mesmo que 

as dissemina.  

Marx (1869) ao fazer uma análise sobre a Revolução Francesa, em sua obra 

O 18 de Brumário, faz uma importante contextualização acerca da realidade vigente 

e do papel do Estado, o que nos faz compreender os motivos que levam as 

injustiças sociais a se fortalecerem, não só na França, naquele tempo e contexto, 

mas fazendo relação com a nossa realidade e os dias atuais.  Com o processo de 
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tomada do poder por Napoleão Bonaparte e em seguida, através de uma nova 

revolução, houve a promulgação de uma nova Constituição na França com a 

determinação de eleições, que trouxeram a vitória de Luís Bonaparte, sobrinho de 

Napoleão. Marx procurou compreender como duas revoluções que, a priori, visavam 

mais participação popular com revoltas contra o governo, lideradas por dois 

membros de uma mesma família, puderam se transformar em ditaduras. Segundo 

Marx (1869), “Finalmente, a república parlamentar, na sua luta contra a revolução, 

viu-se obrigada a fortalecer, juntamente com as medidas repressivas os meios e a 

centralização do poder do governo. Todas as revoluções aperfeiçoavam essa 

máquina, em vez de destruí-la.” (MARX, 1869, p.60).  

Ao analisar as consequências dessa revolução, Marx (1869) se atenta para o 

fato de que o proletariado é sempre isolado na luta pelo poder. O Estado não é 

entendido como neutro, mas como um instrumento de dominação de uma classe em 

relação à outra, um lugar de conflitos, onde a minoria (burguesia) explora a maioria 

(proletariado). O que Marx denomina de “luta de classes” nada mais é do que uma 

ferramenta do proletariado para que a sua condição de vida possa assemelhar-se às 

condições de vida burguesa, ou seja, os direitos sociais “concedidos” ao proletariado 

são, na verdade, frutos dessa luta de classes. Tais conquistas de direitos do 

proletariado são resultado de uma conciliação de classes.  

Partindo do princípio de que a conciliação de classes nada mais é do que 

atenuar a colisão entre elas diante das desigualdades existentes, isso nos leva a 

interpretar que as políticas de assistência estudantil podem ser entendidas como o 

resultado das políticas que são reflexos dessa conciliação de classes.  O Estado foi 

criado e mantido em sua essência pela burguesia, possuindo essa marca da classe, 

deixando de priorizar a classe menos favorecida: o proletariado. Ou seja, ao invés 

de uma ruptura do sistema vigente, há sempre uma conciliação, a fim de tentar 

equilibrar essas desigualdades. 

Para compreendermos a realidade atual e como as políticas de permanência 

no ensino superior se configuram, é pertinente analisarmos os pressupostos 

desenvolvidos por John Rawls (2008). A teoria de Rawls (2008) entende a justiça 

como equidade e compreende que a sociedade só poderá ser justa a partir do 

momento em que todos os benefícios forem distribuídos da mesma forma para os 

menos privilegiados, com igualdades reais de oportunidades. A teoria promove uma 

reflexão com o objetivo de minimizar as diferenças entre os indivíduos numa 
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sociedade, por meio de ações que viabilizem aos indivíduos oriundos da classe 

social menos favorecida a inserção em espaços sociais que não são ocupados por 

eles. 

O discurso referente à equidade também é presente na Declaração Mundial 

sobre Educação Superior no século XXI1, ao explicitar a garantia da educação como 

um direito de todos, evidenciando o debate com a aprovação em 1998 do 

documento elaborado pela Organização das Ações Unidas para a Educação – 

Unesco. Segundo Kowalski: 

Esse documento impulsionou algumas mudanças devido às transformações 
no contexto econômico e social mundial, as quais acabaram ecoando na 
educação superior. Frente a essas transformações e o aparecimento de 
“novas” demandas para educação superior, a assistência ao estudante foi 
lembrada por essa Declaração, que ressalta a relevância dos programas 
assistenciais oferecidos nas IES, com a perspectiva de favorecer grupos 
menos favorecidos, com a finalidade de proporcionar “uma assistência 
material especial e soluções educacionais que possam contribuir para 
superar os obstáculos com os quais estes grupos se defrontam, tanto para o 
acesso como para a continuidade dos estudos na educação superior” 
(KOWALSKI, 2012, p.94-95) 

 

O documento traz determinações para que os governos atendam às 

exigências na expansão da educação superior. O Banco Mundial também exerce o 

seu papel na definição dessas políticas. Segundo Dias Sobrinho (2013), o BM não 

atua somente como um banco, mas atua juntamente aos países que recebem seus 

investimentos também no que diz respeito à questão ideológica, já que têm que 

cumprir as suas determinações, impondo condições para os países subordinados 

receberem os seus financiamentos. 

O BM propõe as reformas educacionais aos países em desenvolvimento 
com base nas orientações descritas:  
- A diversificação institucional com vistas a atender de forma rápida os 
nichos do mercado. 
 - Competitividade, entrando a avaliação como medidora dos resultados, 
mas que na verdade tem o controle como função precípua.  
- Desoneração do Estado, em que este se afasta da sua obrigatoriedade de 
financiar a educação pública superior.  
- Flexibilidade, diversificação, liberalização em relação aos processos e 
meios de controle dos produtos, aumentando o poder fiscalizador do 
Estado.- Aumento da eficácia administrativa, seguindo procedimentos de 
gestão empresarial. 
 - Fortalecimento do “quase mercado” educacional; trata-se de uma espécie 
de “privatização interna” materializada nas ações de terceirizações, vendas 

                                                           
1A UNESCO convocou a Conferência Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e 
Ação (1998), objetivando fornecer soluções para os desafios da reforma na educação superior 
mundial, onde exerce a sua função de forma mais efetiva por meio de dois documentos: Declaração 
Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação e o outro Marco Referencial de Ação 
Prioritária para a Mudança e o Desenvolvimento da educação Superior. 
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de serviços, locações de espaços, atendimento “especial” de grupos 
econômicos, entre outros. (DIAS SOBRINHO, 2013, p.117) 
 

Todavia, os organismos internacionais fazem uso da educação como um 

investimento financeiro, que é capaz de aumentar o sistema econômico do país, a 

partir do momento em que produz mão-de-obra qualificada pronta para então ser 

lançada ao mercado capitalista, formando os indivíduos com as competências 

necessárias e flexíveis. Alinhados aos interesses globais, os organismos 

internacionais, entre os quais destacamos o Banco Mundial (BM) e a Organização 

das Ações Unidas para a Educação (Unesco), passam a induzir as políticas no 

campo educacional. Logo, é atribuída à educação a responsabilidade de preparar o 

cidadão para essa nova conjuntura de mercado, promovendo a equidade e a 

mobilidade social. 

O princípio de equidade também constitui o documento da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE2. Ao explicitar a importância 

das políticas tanto de acesso, como de permanência, a OCDE (2008) afirma que 

estas devem objetivar a promoção de oportunidades iguais no mercado de trabalho. 

A OCDE considera a equidade como uma questão central das políticas de 

educação, olhando-a, não só como um objetivo, mas também como um instrumento 

essencial das políticas públicas.  

Nessa perspectiva, discutiremos como se configuram as políticas de 

permanência implementadas na educação superior, embasadas pelo princípio da 

equidade. 

 

2.2 POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 
 

As políticas de assistência estudantil no ensino superior são bastante 

relevantes por contribuírem com a democratização nesse nível de ensino, ao 

objetivarem igualdade no acesso e permanência para todos os alunos da classe 

social menos favorecida que desejem ingressar nas Instituições de Ensino Superior - 

                                                           
2 A OCDE, fundada em 1960 e com o objetivo de buscar soluções para o desenvolvimento econômico 
dos países e o bem-estar social através de políticas, a OCDE é composta por 35 países, onde o 
Brasil não está incluso. Porém, o país pode atuar nos Comitês e grupos de trabalho sempre que 
houver interesse. Além disso, embora não faça parte da Organização, o Brasil superou em 2012 a 
média de ingresso de estudantes de graduação dos países que compõem a OCDE. 
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IES. No Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988 caracterizou-se 

como um marco histórico importante por possibilitar uma maior discussão no que diz 

respeito à democratização do acesso e permanência no ensino superior. Embora 

não seja dada uma ênfase específica à Educação Superior, é na CF de 1988 em 

que há elementos que justifiquem a legitimidade e a importância da assistência 

estudantil em âmbito universitário. Enquanto a educação básica é assegurada na CF 

como direito de todos e dever do Estado e da família, a educação superior é 

entendida como um direito social, pelo fato de o aluno necessitar ser aprovado em 

um processo seletivo para que tenha o seu ingresso assegurado, em que nem todos 

conseguem obter o êxito. 

Os Direitos Sociais são assegurados na CF de 1988 em seu Artigo 6º “[...] a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 1988). Dessa forma, o 

direito social é fundamentado pela equidade. Ou seja, consiste em tentar corrigir as 

injustiças existentes por meio do respeito à igualdade de direitos, que estão 

relacionadas a vários fatores de ordem socioeconômica, interferindo diretamente no 

êxito ou não do aluno em sua aprovação, denunciando que não há uma 

universalização do ensino superior. As políticas de assistência estudantil, ou seja, as 

políticas públicas sociais, devem ser planejadas objetivando a concretização dos 

direitos sociais. 

A igualdade de direitos seria alcançada por intermédio de uma política de 

assistência efetiva ao estudante. Assim sendo, CF de 1988 retrata um progresso 

social e político significativo para a sociedade por garantir os direitos sociais através 

da redemocratização da educação. Em seu artigo 206, estão explícitos alguns 

princípios para ministrar o ensino. A igualdade de condições para o acesso e a 

permanência de estudantes na escola é um dos princípios para a oferta do ensino 

no Brasil, assegurado na CF (1988): 

 

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber;  
III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino:  
IV. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.  
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V. valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
VI. gestão democrática do ensino público, na forma da lei  
VII. garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988). 
 

 

Com a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394 

de 1996 essas políticas foram reafirmadas, com base nos princípios da CF, fazendo 

dela também um dos marcos educacionais. Tais princípios são ratificados no art. 3° 

da LDB, oferecendo amparo legal para a assistência estudantil. Contudo, a LDB traz 

as determinações que são reflexos da redução do papel do Estado, ao reorganizar 

as políticas educacionais limitando o financiamento para a educação superior, 

juntamente com a permissão de as instituições privadas ofertarem o ensino, 

contando, inclusive, com o financiamento do governo federal. Permeadas pelas 

orientações dos organismos internacionais, essas diretrizes são de cunho neoliberal, 

uma vez que prezam pela descentralização das ações e pela privatização.  

De acordo com dados divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, o Brasil está em 5º lugar no ranking dos maiores 

países em território do mundo, o que denuncia a grande disparidade 

socioeconômica existente de uma região para outra, refletindo diretamente em 

âmbito educacional. O acesso ao ensino superior ainda era baixo, contemplando 

apenas a minoria da população. As orientações dos organismos internacionais, 

como Banco Mundial e Unesco, passaram a influenciar as diretrizes para a 

educação superior brasileira, com o entendimento de que as instituições de ensino 

superior atendam a um maior número do público excluído socialmente, por meio de 

novas estratégias e propostas. Ainda há a concepção de que as instituições privadas 

se caracterizam como parceiras importantes no processo de expansão do ensino 

superior, por meio de uma racionalização dos recursos e flexibilização do ensino, 

assumindo um caráter neoliberal.  

De acordo com Lima (2004), “para o projeto neoliberal de educação, a 

privatização é apresentada como democratização da educação, sendo justificada 

como ampliação das oportunidades de acesso ao ensino” (LIMA, 2004, p.30). Os 

Estados nacionais, pouco a pouco, foram destinando suas responsabilidades com os 

serviços públicos sociais para o mercado, assumindo, assim, a função de 

reguladores dessas políticas. Optaram pela adoção, sobretudo, dos princípios de 
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privatização e focalização, objetivando uma maior eficiência e eficácia no setor 

público, atendendo às regras do mercado econômico. 

De acordo com os princípios neoliberais, expandir a iniciativa privada seria um 

método mais eficaz para a expansão do ensino superior, capaz de suprir as 

necessidades que o Estado não é capaz.  Todavia, Aranha (2006) afirma que a LDB 

não garante a almejada democratização da educação, e por isso, é acusada de 

neoliberal. Foi delegada para a esfera privada grande parte das obrigações, com 

uma concepção de educação voltada para o mercado de trabalho. Uma das formas 

encontradas e estabelecidas foi a diversificação na oferta dos cursos. Com a 

reforma universitária de 1968, ao mesmo tempo em que houve uma modernização 

do ensino superior público nas universidades federais, as organizações acadêmicas 

foram incorporadas de forma gradual, fazendo surgir o ensino superior privado, 

aumentando o número de vagas nesse nível de ensino.    

As instituições públicas são as criadas e mantidas pelo Poder Público e 

dividem-se em Federal, Estadual e Municipal. As criadas e mantidas por pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, e de caráter 

empresarial, são as instituições privadas, denominadas de particulares. Dentre as 

instituições particulares, além das que possuem fins lucrativos, existem as que não 

possuem: Comunitárias, Confessionais e Filantrópicas. As instituições Comunitárias 

são as que se integram pela comunidade, contando com os seus representantes em 

sua entidade mantenedora. As Confessionais são constituídas por ideologias, que 

atendem a determinadas orientações religiosas. As Filantrópicas são as que prestam 

serviço à população, mantidas por incentivos fiscais, em caráter complementar às 

atividades do Estado.    

Após classificarem-se em categorias e organizações acadêmicas, as IES 

também se classificam em universitárias e não-universitárias. Nas instituições 

universitárias são oferecidos ensino, pesquisa e extensão, com a liberdade de se 

atuar em área de conhecimento específico ou de formação profissional. Os Centros 

Federais de Educação Tecnológica – CEFETs e os Centros de Educação 

Tecnológica – CETs, Faculdades Integradas, Faculdades Isoladas e os Institutos 

Superiores de Educação são as instituições não universitárias, as quais 

diferentemente das universitárias autônomas, dependem de leis específicas e de 

autorização prévia caso queiram criar ou extinguir cursos. Em 2006, o Decreto nº 

5.773 de 9 de maio, determina o enxugamento das organizações acadêmicas para 
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apenas três categorias: universidades, centros universitários e faculdades. Os 

cursos de graduação que compõem esse nível de ensino e as diversas categorias, 

são os estabelecidos e citados na LDB nº 9.394/96: 

 
I - Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente.  
II - De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.  
(BRASIL, 1996). 
 

 

Dessa forma, surge a necessidade de integrar o maior número de alunos 

possível no ensino superior, diante da necessidade de se formar cidadãos 

qualificados, a fim de atender a essa demanda do mercado de trabalho, nessa nova 

conjuntura da educação superior no país.  Uma das formas encontradas para a 

expansão foi essa diversificação da esfera privada, dentro da lógica neoliberal. 

Barbalho (2015, p.4) afirma: 

 

A diversificação institucional é apresentada nas políticas para a educação 
superior brasileira como uma das tendências de expansão e 
institucionalizada na legislação que norteia as ações nesse campo, 
buscando efetivar as metas por uma maior inserção da população no ensino 
superior, podendo ser compreendida como um processo de flexibilização 
dos cursos e das instituições de ensino superior, tendo em vista atender as 
novas demandas advindas de processos societais contemporâneos. 
(BARBALHO, 2015, p.4) 
 

  

É importante ressaltar que, embora essa diversificação traga benefícios para 

a expansão do ensino superior, agregando um maior número de estudantes para 

esse nível de ensino, o ingresso acaba por ser limitado, uma vez que os alunos 

oriundos da rede pública básica fazem parte da classe social com baixa renda, o que 

impossibilita que possam pagar pelas mensalidades. Embora o setor privado exerça 

um papel crucial nessa expansão, ainda é no setor público em que há uma formação 

de alto nível, de melhor qualidade. Porém, há uma inversão no que diz respeito à 

predominância na ocupação das vagas nas IES: os alunos oriundos da rede básica 

privada, que tiveram uma educação de melhor qualidade, ocupam as vagas do 

ensino superior público; e os alunos da rede básica pública acabam por ingressar 

nas instituições privadas, geralmente nos cursos de menor evidência, mais baratos e 

com a ajuda do financiamento do governo federal.  
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A ênfase na categoria de permanência na educação superior ocorre no Brasil 

após a expansão significativa de cursos e instituições nos anos 1990 na esfera 

privada e por meio da instituição de políticas públicas voltadas para a expansão da 

educação superior nas instituições públicas, a partir dos anos 2000. Outro fator que 

contribuiu para o desenvolvimento de estudos sobre a permanência foi a expansão 

das políticas que identificaram a importância tanto do acesso como da permanência 

das minorias. O ingresso desse novo público no ensino superior contou com 

estratégias como o Programa de Financiamento Estudantil - FIES3 e o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI4, caracterizados como fundamentais tanto para 

a expansão, como para a consolidação da expansão do ensino superior privado. No 

setor público, há a ampliação de vagas, principalmente nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), e o desenvolvimento de políticas afirmativas, na modalidade 

cotas, que possibilitaram o acesso das mais diferentes camadas sociais à 

universidade pública, sobretudo aquele aluno que teve a sua formação básica na 

escola pública. 

É importante ressaltar que a assistência estudantil enquanto estratégia para 

combater as desigualdades sociais objetivando a democratização do Ensino 

Superior foi conquistada por meio de diversas e intensas lutas sociais lideradas, 

sobretudo, pelo movimento estudantil, encabeçadas pela União Nacional dos 

Estudantes – UNE e por meio do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (Fonaprace). Tais entidades são caracterizadas como as 

protagonistas no processo de luta por uma assistência estudantil como política 

pública e direito social. 

No que refere-se especificamente à educação superior, algumas ações 

relativas à permanência de estudantes são indicadas com a criação do Plano 

Nacional de Educação – Lei Nº 10.172 em 2001, apresentando uma preocupação 

com redução das desigualdades sociais no que diz respeito ao acesso e 

                                                           
3 “O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a 
financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não 
gratuitas na forma da Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados 
em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da 
Educação”. (BRASIL, 2012) 
4 “O Programa Universidade para Todos - Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de 
estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 
instituições de ensino superior privadas. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado 
pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005 oferece, em contrapartida, lisenção de tributos àquelas 
instituições que aderem ao Programa”. (BRASIL, 2005) 
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permanência da educação. Determina como objetivo e meta em seu Artigo 34 

“estimular as instituições de ensino superior a adoção de programas de assistência 

estudantil que demonstrem a estudantil tais como bolsa trabalho ou outros 

destinados a apoiar os estudantes carentes que demonstrem bom desempenho 

acadêmico". (BRASIL, 2001).  

 A partir da década de 1980, o Brasil inicia um processo de redemocratização, 

decorrente da intensa crise econômica que enfrentou o governo militar. A partir de 

então, a democratização da educação, sobretudo da universidade pública, começa a 

ser defendida. Entre os sujeitos políticos em defesa da democratização, destaca-se 

o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – 

Fonaprace, criado em 1987, “encarregado de discutir, elaborar e propor ao MEC a 

política de Promoção e Apoio ao Estudante” (FONAPRACE, 2012, p. 15). As 

pesquisas referentes à temática foram viabilizadas com a criação do Fonaprace em 

1987, abrangendo os Pró-Reitores, Sub-Reitores, Decanos ou quaisquer 

responsáveis pelos assuntos das instituições de ensino superior, antes mesmo da 

instituição da CF de 1988. Seus principais objetivos foram:  

– formular políticas e diretrizes básicas que permitam a articulação e o 
fornecimento das ações comuns na área de assuntos comunitários e 
estudantis, em nível regional e nacional; 
– assessorar permanentemente a Andifes; 
– participar ativamente na defesa da educação pública, gratuita, com 
qualidade acadêmica e científica, e comprometida com a sociedade que a 
mantém; 
– promover e apoiar estudos e pesquisas na área de sua competência, 
realizar congressos, conferências, seminários e eventos assemelhados. 
(FONAPRACE, 1987). 

 

Em parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de 

Ensino Superior - Andifes, o Fonaprace realizou entre 1996 e 1997, e entre 2003 e 

2004, duas pesquisas nacionais do perfil socioeconômico e cultural dos 469.378 

alunos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. Os 

elementos investigados foram: migração/moradia, alimentação, manutenção e 

trabalho, meios de transporte, saúde, acesso à biblioteca, acesso à cultura, ao 

esporte e ao lazer, conhecimento básico de informática, domínio de língua 

estrangeira, movimentos sociais. Os resultados da pesquisa confirmaram o que de 

antemão já era previsto: além de cada três brasileiros, um não possuir uma renda 

suficiente capaz de suprir as suas necessidades básicas, os 10% mais ricos da 
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população possui uma renda quase trinta vezes maior do que a de 40% dos mais 

pobres.  

Dessa forma, o desempenho acadêmico do estudante oriundo dessa classe 

social econômica menos favorecida é desigual, uma vez que esse sucesso é 

inerente de ferramentas de aprendizagem, participação em eventos científicos e 

culturais, e acesso à informação, fatores distantes da realidade desses discentes 

que possuem pouco acesso à cultura. Em suma, com base nesses e diversos 

resultados, um estudo realizado pelo MEC denominado de “Diplomação, Retenção e 

Evasão em cursos de graduação em Instituições de Ensino Superior Públicas”, foi 

constatado que 40% dos graduandos que ingressam nas universidades não 

conseguem concluir os cursos. 

Com base nessas necessidades básicas dos graduandos e da emergência 

em atendê-las, o Plano Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes foi criado, regido 

por alguns princípios e, em suma, com o objetivo de garantir aos estudantes o 

acesso, a permanência e a conclusão dos cursos nas Instituições Federais de 

Ensino, através de uma inclusão social, formação ampliada, produção do 

conhecimento e da melhoria não só do desempenho acadêmico, como da qualidade 

de vida. Além disso, há garantia de que os recursos do MEC  são destinados às 

IFES sejam direcionados também à assistência estudantil. Essa aplicação dos 

recursos passou a acontecer por meio de um Fundo para a Assistência Estudantil.   

É possível perceber que é a partir dessas novas concepções que se inicia 

uma preocupação acerca das políticas assistencialistas. No entanto, a política 

neoliberal pós década de 90 do governo de Fernando Henrique Cardoso refletiu 

diretamente na educação de forma prejudicial. No que diz respeito à educação 

superior, a política do governo FHC agregou as orientações do Banco Mundial na 

reforma do ensino superior. No documento “La Enseñanza Superior: Las lecciones 

derivadas de la experiência” (BANCO MUNDIAL, 1995), é defendida a isenção da 

ação do Estado em ofertar uma educação superior pública, cobrando as 

mensalidades e demais encargos, além de cortar gastos de assistência, tais como 

moradia e alimentação. O governo caracterizou-se pela predominância da ausência 

da intervenção do Estado em vir a ampliar as políticas de democratização da 

universidade pública, com o princípio da privatização.  

A criação do Plano Nacional de Educação – Lei Nº 10.172 em 2001 apresenta 

uma preocupação com a redução das desigualdades sociais no que diz respeito ao 
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acesso e permanência da educação, ao determinar como objetivo e meta em seu 

Artigo 34 “estimular as instituições de ensino superior a adoção de programas de 

assistência estudantil tais como bolsa trabalho ou outros destinados a apoiar os 

estudantes carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico". (BRASIL, 

2001). No mesmo ano, a União Nacional dos Estudantes – UNE liderou uma greve 

em prol de uma rubrica própria no orçamento do MEC para a assistência estudantil 

nas IFES, obtendo êxito ao conquistarem recursos no orçamento da emenda da 

Andifes. A Andifes foi criada no dia 23 de maio de 1989 e é a associação 

representante oficial das universidades federais durante as articulações com o 

governo federal, demais organizações, alunos e com a sociedade de uma forma 

geral. 

No ano seguinte, em 2002, a UNE passou a garantir que a assistência 

estudantil fosse contemplada na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, passando a 

não ser mais necessária a inclusão na emenda da Andifes. Em 2003, com a 

transição de governos e o início do governo Lula, houve uma completa reformulação 

das políticas públicas e foi dada uma maior ênfase às políticas do ensino superior, 

com a ampliação das exigências anteriores no que concerne à democratização. O 

novo governo caracterizava-se mais progressista, atentando-se de forma mais 

específica aos direitos dos jovens de baixa renda, com acesso não só a uma 

educação de melhor qualidade, como também à saúde, moradia e demais direitos 

básicos, a fim de minimizar as disparidades existentes.  

Nesse mesmo ano, a UNE obteve êxito mais uma vez ao conseguir a 

aprovação da Emenda da Assistência Estudantil, junto à emenda da Andifes, por 

meio da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. No ano de 2004, a 

UNE apresenta um manifesto em prol da construção de um Plano Nacional de 

Assistência Estudantil. A emenda explicita as exigências para a assistência 

estudantil, tanto no que diz respeito às necessidades básicas de sobrevivência, tais 

como saúde, moradia, alimentação e etc, como também às necessidades 

acadêmicas, com bolsas e estágios remunerados, inclusão digital, formação em 

língua estrangeira e diversas outras.  

Apenas em 2007 foram atendidas algumas das reivindicações. A instituição 

do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI por meio do Decreto Nº 6.096 no governo Lula, viabilizou a 

ampliação do acesso e permanência na educação superior. Especificamente, em 
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seu Artigo 2º e inciso V é explicitada a exigência da “ampliação de políticas de 

inclusão e assistência estudantil. (BRASIL, 2007). No mesmo ano também foi 

aprovada a Portaria Normativa nº 39 de 12 de dezembro, instituindo o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes, trazendo as definições dos programas e 

das ações de assistência estudantil para a educação superior, com base nas 

pesquisas realizadas pelo Fonaprace. Em 2010 o PNAES é normatizado por meio 

do Decreto nº 7.234 de 19 de julho, objetivando “[...] ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal”. (BRASIL, 2010). 

Dessa forma: 

O Plano de Assistência Estudantil (Pnaes) apóia a permanência de 
estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial 
das instituições federais de ensino superior (IFES). O objetivo é viabilizar a 
igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a 
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam 
combater situações de repetência e evasão. O Pnaes oferece assistência à 
moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, 
cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As ações são executadas pela 
própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do programa. Os critérios de seleção dos estudantes 
levam em conta o perfil socioeconômico dos alunos, alem de critérios 
estabelecidos de acordo com a realidade de cada instituição. (BRASIL, 
2010) 
 

O Pnaes traz então o enfoque na garantia da permanência e, 

consequentemente, na conclusão do curso dos estudantes das IFES, sob a 

perspectiva da inclusão social, produção de conhecimento, melhoria do desempenho 

acadêmico, formação ampliada e da qualidade de vida. 

A proposta de implantação do PNAES prevê a articulação das suas ações 

com as ações de ensino, pesquisa e extensão das IES federais, abrangendo as 

seguintes áreas no que toca à assistência ao estudante: moradia estudantil; 

alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; 

apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação. (BRASIL, 2010). Há indicação de prioridade aos estudantes oriundos 

da rede pública de educação básica e aqueles de baixa renda. (BRASIL, 2010).  

Ainda no ano de 2007, o governo federal cria a Lei 11.502, de 11 de julho, 

modificando as competências e a estrutura organizacional da fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, com 

experiência de 60 anos na pós-graduação, o que determinou as posteriores 

atribuições, devido a sua competência e contribuição com a educação brasileira. A 
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referida Lei alterou o texto da Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992, que autorizou o 

Poder Público a instituir a CAPES como fundação pública, passando a determinar 

que a CAPES estivesse em articulação com o Ministério da Educação para formular 

políticas de permanência, a fim de desenvolver atividades de suporte à formação de 

profissionais do magistério para a educação básica e superior e para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do País, a fim de contribuir com a 

permanência dos graduandos.  

A CAPES foi criada no dia 11 de julho de 1951 por meio do Decreto 29.741, 

por nome de Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

e tinha como objetivo de "assegurar a existência de pessoal especializado em 

quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país". 

(BRASIL, 1951). O contexto político e social da época demandava uma formação de 

pesquisadores e especialistas diversos. Os especialistas nas áreas de química, 

física, matemática e técnicos em finanças e pesquisadores sociais tornavam-se 

prioridades, diante da administração pública e a industrialização vigente na época. 

Foi em 1952, um ano após a sua criação, que a CAPES já assumia uma postura 

relativa à pesquisa sobre formação de professores ao contar com o professor Anísio 

Spínola Teixeira na função de Secretário-Geral.  

O professor Anísio Teixeira se manteve no cargo por 12 anos, no período de 

1952 a 1964. Por meio do documento Sugestões para um plano de auxílio ao ensino 

superior do país (AT pi 50.01.00), Teixeira, ainda enquanto Secretário Estadual de 

Educação, Cultura e Saúde da Bahia ao então Ministro da Educação Clemente 

Mariani, escreve algumas críticas relacionadas ao processo de seleção de 

professores e alunos para o ensino superior. Ele aponta sobre a urgência de que 

haja um levantamento das necessidades reais de quadros superiores para o país, 

com a sugestão de possibilidade de contratação de professores estrangeiros. 

Também determina alguns critérios para a seleção de alunos para bolsas de estudo 

no exterior. Esse documento é do ano de 1950, antes mesmo de Teixeira assumir o 

cargo de Secretário-Geral da CAPES, e traz um conjunto de ideias, ainda 

embrionárias, sobre o ensino superior e a pós-graduação no Brasil, retomadas 

posteriormente no contexto da CAPES. 

Em sua função de Secretário-Geral nos anos iniciais da CAPES, Anísio 

Teixeira exerceu um papel fundamental, pondo em prática as ideias voltadas ao 
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ensino superior e a formação de professores por meio da implantação do Programa 

Universitário.   

Em 1953, é implantado o Programa Universitário, principal linha da Capes 
junto às universidades e institutos de ensino superior. Teixeira contrata 
professores visitantes estrangeiros, estimula atividades de intercâmbio e 
cooperação entre instituições, concede bolsas de estudos e apóia eventos 
de natureza científica. Nesse mesmo ano foram concedidas 79 bolsas: 2 
para formação no país, 23 de aperfeiçoamento no país e 54 no exterior. No 
ano seguinte, foram 155: 32 para formação, 51 de aperfeiçoamento e 72 no 
exterior. (CAPES, 2015, s/p). 
 
 

O Programa Universitário - PgU  esperava “acudir  e  auxiliar  o  

desenvolvimento  das  universidades  e  institutos  de  ensino superior” (CÓRDOVA, 

1996, p.13). Além do PgU, A CAPES foi estruturada a partir de outro programa: o 

Programados Quadros Técnicos e  Científicos  (PQTC), com o objetivo de “atender à 

demanda de pessoal de nível superior por parte dos meios profissionais e culturais 

do país” (CÓRDOVA, 1996, p.13). Assim, sob a responsabilidade da Capes, a 

pesquisa na área de formação de professores é iniciada. 

Teixeira deixa o seu cargo de Secretário-Geral da CAPES, que volta a se 

subordinar ao Ministério da Educação e Cultura, no ano de 1964, com a ascensão 

militar, e com uma nova diretoria que passa a assumi-la. O ano seguinte, 1965, foi 

de tamanha importância para a pós-graduação no país, com a classificação de 27 

cursos no nível de mestrado e 11 no nível de doutorado, totalizando 38 cursos de 

pós-graduação stricto sensu5 no país. Tal fato caracterizou-se como o pontapé inicial 

para a pós-graduação no Brasil. O parecer 977 (BRASIL, 1965), diante do Plano 

educacional, destaca a política de ensino superior e a de ciência e tecnologia, 

ganhando a Capes novas responsabilidades, pois, a partir de meios orçamentários, 

aumentou as ações no tangente à formação, sendo reconhecida sua ação na 

formulação da nova política para a pós-graduação.   

Em 1970, os Centros Regionais de Pós-Graduação são instituídos e em julho 

de 1974, a estrutura da Capes é alterada por meio do Decreto 74.299/74 e seu 

estatuto passa a ser "órgão central superior, gozando de autonomia administrativa e 

financeira". O novo Regimento Interno incentiva a colaboração com a direção do 

Departamento de Assuntos Universitários (DAU) na política nacional de pós-

graduação, a promoção de atividades de capacitação de pessoal de nível superior, a 

                                                           
5 Curso de Pós-graduação oferecido em universidades públicas e/ou privadas, dividido em dois níveis 
acadêmicos: mestrado e doutorado. 
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gestão da aplicação dos recursos financeiros, orçamentários e de outras fontes 

nacionais e estrangeiras, a análise e compatibilidade das normas e critérios do 

Conselho Nacional de Pós-Graduação. A Capes é reconhecida como órgão 

responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

em 1981, pelo Decreto nº 86.791. Ademais, passa a ser reconhecida como Agência 

Executiva do Ministério da Educação e Cultura6 em parceria com o Sistema Nacional 

de Ciência e Tecnologia, com as funções de elaborar, avaliar, acompanhar e 

coordenar as atividades referentes ao ensino superior. 

No governo do então Presidente da República Fernando Collor de Mello, a 

Capes foi extinta por meio da Medida Provisória nº 150, de 15 março de 1990, o que 

desencadeou uma intensa mobilização entre as pró-reitorias de pesquisa e pós-

graduação das universidades, mobilizando as opiniões acadêmica e científica que 

contaram com o apoio do Ministério da Educação, conseguem reverter a medida 

(que ainda seria apreciada pelo Congresso Nacional). Em 12 de abril do mesmo 

ano, a Capes é recriada pela Lei nº 8.028 e em 1992, a Lei nº 8.405 de 09 de janeiro 

passa a autorizar que o poder público institua a Capes como Fundação Pública. 

Com a nova mudança de governo, a Capes passa por uma reestruturação em 1995, 

fortalecida enquanto instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação dos 

cursos brasileiros de pós-graduação stricto sensu. Naquele ano, é ultrapassada a 

marca dos 1000 cursos de mestrado e dos 600 de doutorado, envolvendo mais de 

60 mil alunos no sistema de pós-graduação. 

Contudo, foi identificada uma importante lacuna que persistia na Capes com 

relação à concepção original de Anísio Teixeira, que referia-se ao apoio deficiente às 

carências da educação básica. Após 56 anos desde a criação, o Congresso 

Nacional aprova, por unanimidade, a Lei nº 11.502/2007, instituindo o que se 

chamava de Nova Capes, homologada pelo presidente da República em julho de 

2007. A Nova Capes passa a incentivar e fomentar também a formação inicial e 

continuada de professores para a Educação Básica, consolidada por meio da 

                                                           
6No período de 1953 a 1985, o Ministério da Educação e Cultura faziam parte da mesma estrutura 
administrativa. Em 15 de março de 1985, o Ministério da Cultura deixou de ser uma pasta vinculada 
ao Ministério da Educação e ganhou status de Ministério, por meio do Decreto nº 91.144, no governo 
de José Sarney.  
Com a posse do Presidente interino Michel Temer, em 2016 o Ministério da Cultura – MinC foi 
reincorporado ao Ministério da Educação – MEC. Contudo, a decisão foi revista e o Ministério voltou a 
existir.  
Ao ser eleito Presidente da República em 2018, Jair Bolsonaro anunciou a extinção do MinC, 
passando suas atribuições ao Ministério da Cidadania e Ação Social, recém criado.   
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Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

Com essa nova missão de colaborar também com a formação de docentes da 

Educação Básica, a CAPES teve de adquirir uma nova concepção sobre educação, 

em que as modalidades de ensino passassem a ser vistas de forma 

interdependente, da Educação Infantil ao Pós-Doutorado. 

Compreendemos o contexto em que a formação inicial docente passa a ser 

questionada e entendida como necessária para a superação das carências 

enfrentadas pela educação básica pública brasileira. Nessa perspectiva, 

discutiremos acerca da regulamentação da formação docente inicial no Brasil e as 

estratégias de enfrentamento das problemáticas referentes à temática, por meio de 

Programas de incentivo e fomento à docência.   
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3. POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL NO BRASIL 
 

O processo formativo de professores no Brasil tem sido historicamente 

discutido no âmbito das instituições educacionais, assim como pela sociedade civil7, 

o que, consequentemente, tem despertado cada vez mais o interesse de 

pesquisadores. Isso pode ser atribuído ao fato de que ainda persiste, na realidade 

educacional brasileira, uma carência de professores qualificados para o exercício da 

profissão, nos diversos níveis e modalidades, pela desvalorização dos profissionais 

da educação que, entre outros fatores, tem impulsionado o abandono da profissão.   

A temática da formação dos professores, que inclui o incentivo e a valorização 

da profissão, tem sido um grande desafio para as políticas educacionais no Brasil e 

foco de debates entre os pesquisadores em educação. O cenário educacional 

brasileiro tem passado por diversas modificações, diante das novas exigências da 

sociedade mundial contemporânea, com investimentos e ações voltadas para 

qualificação profissional. Isso reflete na valorização do campo educacional, uma vez 

que o conhecimento passa a se tornar uma das principais vias do desenvolvimento 

econômico. O conhecimento é tido como fundamental para o desenvolvimento das 

sociedades capitalistas na atualidade por meio da compreensão de que, uma forte 

economia baseada no conhecimento não reside, apenas, no acesso das pessoas à 

informação, mas também no grau em que elas conseguem processá-la. 

De acordo com Oliveira (2009), as reformas que ocorreram no país 

ocasionaram em mudanças na estruturação da educação no que concerne à 

organização da escola, aos currículos, à avaliação, à gestão e ao financiamento da 

educação. A nova conjuntura socioeconômica e política mundial propõe o desafio 

aos países de formar professores que fossem capazes de atuar como agentes de 

mudança na educação básica. Nessa perspectiva, segundo Queiroz e Penna (2012, 

p.92), o governo federal tem investido expressivamente em diversos programas que 

atuam na consolidação dos processos educacionais brasileiros, sobretudo no que 

concerne à escola de educação básica. A formação docente inicial então tem 

ocupado o eixo das políticas públicas educacionais brasileiras, pois a melhoria da 

qualidade da educação também passa pela qualificação profissional do professor. 

                                                           
7 “Aqueles que estão incorporados numa sociedade e que têm uma lei comum estabelecida e 
judicatura para se apelar, com autoridade de decidir litígios entre eles, e de punir os ofensores, estão 
em sociedade civil” [...] (LOCKE, 1689)  
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A regulamentação da formação inicial do professor no Brasil passou por 

várias alterações nos últimos anos e, principalmente, a partir da aprovação da última 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) nº9.394/96. Esta instituiu que 

a formação do docente dos anos iniciais da educação básica deveria ser oferecida 

em curso superior (BRASIL, 1996). A aprovação da LDB ocorreu no governo do 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), no contexto da reforma 

educacional. A reforma educacional no Brasil, ocorrida nos mandatos de FHC, foi 

realizada sob os princípios neoliberais, com foco em uma sociedade globalizada. 

Tais princípios estão pautados na preparação dos indivíduos que atendessem às 

exigências do capitalismo e dos modos de produção. O plano de governo de FHC 

possuía medidas, como: 

 A redução das taxas de responsabilidade do Ministério da Educação como 
instância executora; o estabelecimento de conteúdos curriculares básicos e 
padrões de aprendizagem; a implementação de um sistema nacional de 
avaliação do desempenho das escolas dos sistemas educacionais para 
acompanhar a consecução das metas de melhoria da qualidade de ensino 
(ALTMAN, op.cit., p. 82). 
 
 

A formação é tratada na LDB nº 9.394/96 no título VI, título próprio, 

denominado de “Dos Profissionais da Educação” (BRASIL, 1996a). Contudo, 

corroboramos com Castro (2005, p. 111), ao afirmar que a LDB “[...] é um 

documento em sintonia com as orientações de cunho neoliberal, baseadas em 

princípios minimalistas, em que se prevê a diminuição do Estado no setor 

educacional”.  

A ênfase na formação docente está explícita no artigo 61 da LDB como um 

meio de atender a alguns objetivos das diferentes modalidades e níveis de ensino, 

fundamentada na articulação da teoria com a prática e da formação e vivências 

anteriores realizadas em instituições de ensino e/ou em outras ações. A formação 

docente é construída por meio das experiências adquiridas durante uma trajetória, 

não somente de sala de aula, como também de vida, sob a concepção de que trata-

se de um processo contínuo e conjunto.   

O artigo 62 traz a exigência de que a formação inicial dos profissionais que 

atuarão na educação básica seja realizada nos cursos de licenciaturas em nível 

superior, quando anteriormente podia ser obtida através do nível médio de 

escolaridade. Referente aos professores dos anos finais do ensino fundamental e do 
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ensino médio, sempre foi demandada a licenciatura, embora professores lecionem 

disciplinas que não são correspondentes às suas habilitações acadêmicas. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 4 (quatro) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. (BRASIL, 1996) 

O artigo 63 reforça a determinação de que a formação profissional docente 

deverá acontecer nos Institutos Superiores de Educação – ISE: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; II - programas de 
formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 
que queiram se dedicar à educação básica; III - programas de educação 
continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. (BRASIL, 
1996) 
 

A LDB firmou um prazo de dez anos para que os sistemas de ensino se 

adequassem à Lei. Sendo assim, o Artigo 87 institui a Década da Educação, com 

ações diversas para a formação de professores em sintonia com os interesses dos 

organismos internacionais, diante do debate acerca da qualidade da educação estar 

inteiramente ligada a boa formação docente nos cursos de licenciaturas. Dessa 

forma, “até o final da Década da Educação, os sistemas de ensino estaduais e 

municipais estabeleceram convênios com as universidades para que elas 

ofertassem cursos de graduação para formar professores da educação básica.” 

(PEREIRA, PINHO e PINHO, 2014, p. 107). Tais recomendações representam a 

regulamentação da formação docente, uma vez que diversos professores atuantes 

nos anos iniciais do ensino fundamental possuíam apenas a formação do magistério.  

A resolução CP N.º 1, de 30 de setembro de 1999 dispõe sobre os Institutos 

Superiores de Educação, considerando os Artigos 62 e 63 da LDB nº9.394/96 e o 

Artigo 9º, § 2º, alíneas "c" e "h" da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 

9.131/95. Em seu Artigo 1º fica resolvido que:  

Art. 1º Os institutos superiores de educação, de caráter profissional, visam à 
formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação 
básica, podendo incluir os seguintes cursos e programas:  
 
I - curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação 
infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental;  
 
II - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos 
finais do ensino fundamental e do ensino médio;  
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III - programas de formação continuada, destinados à atualização de 
profissionais da educação básica nos diversos níveis;  
 
IV - programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores 
de diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos finais do ensino 
fundamental ou no ensino médio, em áreas de conhecimento ou disciplinas 
de sua especialidade, nos termos da Resolução CNE nº 2/97; V - formação 
pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação na educação 
básica. (BRASIL, 1999). 

 
O Artigo 2º explicita a exigência de que os ISE deverão possuir projeto 

institucional próprio de formação de professores, e que além de articular os projetos 

pedagógicos dos cursos, integre “I – as diferentes áreas de fundamentos da 

educação básica; II – os conteúdos curriculares da educação básica; III – as 

características da sociedade de comunicação e informação. (BRASIL, 1999). 

A discussão acerca da formação docente gira em torno de sua prática 

enquanto um profissional que deverá formar um cidadão crítico, reflexivo e ativo na 

solução dos problemas na sociedade em que está inserido. Sendo assim, é 

ressaltada a importância de que o foco do processo de ensino seja o aluno, a fim de 

estimular suas competências. O Parecer CNE/CP 9/2001, de 8 de maio de 2001, 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos Professores da 

Educação Básica, foi aprovado diante do despreparo dos professores em sua 

formação de uma maneira geral, com metodologias de ensino tradicionais e a 

ausência de práticas que contemplassem o desenvolvimento e a vivência dos 

alunos, que tem relação direta com algumas de suas características específicas. 

Dentre as prioridades da prática docente, foram elencadas: 

· orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 
· comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; 
· assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 
· incentivar atividades de enriquecimento cultural; 
· desenvolver práticas investigativas; 
· elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos 
curriculares; 
· utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; 
· desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 
(BRASIL, 2001). 
 

Dentre as principais medidas do governo FHC, destacamos o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF, que  

estabeleceu um novo marco institucional no financiamento do ensino. O Fundef foi 

criado com o objetivo de distribuir recursos para o Ensino Fundamental, por meio de 

um gasto mínimo por aluno/ano. Os recursos eram distribuídos entre os governos 
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estaduais e municipais, de acordo com o número de alunos do Ensino Fundamental 

público, matriculados e atendidos em cada rede de ensino, estadual ou municipal.  

Esses recursos deveriam ser distribuídos da seguinte forma: 60% destinados 

à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no Ensino 

Fundamental público. Até dezembro de 2001, parte desta parcela também poderia 

ser utilizada para a habilitação de professores leigos; os outros 40%, em outras 

ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental público, como por 

exemplo, capacitação de professores, aquisição de equipamentos, reforma e 

melhorias de escolas da rede de ensino e transporte escolar. Todavia, ao contrário 

do que se propunha, apresentou-se um inexpressivo investimento no ensino 

fundamental e no magistério. As políticas públicas efetivas elaboradas e 

direcionadas à educação básica foram apresentadas mais como beneficiárias de 

filantropia em grande parte do que como “dever do Estado e espaço para 

profissionais especializados e qualificados.” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 115). 

O governo FHC foi marcado pela estabilidade econômica e por uma 

importante reforma do Estado brasileiro, que tornou o país modernizado mas 

racionalizado também, em decorrência da implementação do Plano Real ainda no 

governo Itamar Franco, quando ocupou o cargo de Ministro da Fazenda. A reforma 

do Estado instituída no governo foi marcada por diversas privatizações de empresas 

públicas, por meio de iniciativas de desregulamentação da Administração Federal e 

pública, com a implementação de um novo modelo de gestão sob o prisma da 

descentralização. Dessa forma, a educação passou a sofrer significativas 

consequências em decorrência dessa reforma.  

Após o término do último mandato do governo FHC, Luiz Inácio Lula da Silva 

assume a Presidência da República, iniciando um novo ciclo de transformações 

voltadas para a educação e para a formação de professores no Brasil, com a criação 

do programa “Uma Escola do Tamanho do Brasil”. De acordo com Libâneo et. al 

(2012, p. 188), o programa fundamenta-se em três pilares: “a) a democratização do 

acesso e garantia de permanência na escola; b) qualidade social da educação; c) 

instauração do regime de colaboração e da democratização da gestão”. O programa 

previa a construção de um sistema nacional de educação com a participação do 

Estado e da sociedade. 

O primeiro pilar do programa traz o enfoque no acesso e na permanência dos 

alunos na escola. Dentre as propostas, estava a construção de novas escolas e 
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mecanismos que assegurassem a permanência dos alunos em âmbito escolar. O 

segundo pilar refere-se à qualidade da educação na escola e aos mecanismos de 

formação oferecidos com base nas necessidades da população. O enfoque está na 

inclusão social, na diminuição das taxas de evasão e repetência; no trabalho com a 

cultura e na experiência de vida dos alunos; na valorização dos docentes por meio 

do desempenho no desenvolvimento e compromisso com projeto político 

pedagógico da escola; na criação de centros de formação e aperfeiçoamento dos 

profissionais da educação e no incentivo à publicação de trabalhos e experiências 

pedagógicas exitosas criadas pelos professores nas escolas.  

Por fim, o terceiro pilar diz respeito ao cumprimento da LDB nº 9.394/1996, 

com o enfoque na importância da colaboração dos entes federados no processo de 

melhoria da qualidade da educação. O objetivo consistia na instituição do Sistema 

Nacional de Educação e dos Fóruns Nacionais da Educação, viabilizando o 

envolvimento entre as instâncias voltadas à educação e os conselhos por meio das 

ações integradas, visando evitar a perda de recursos e esforços; criar mecanismos 

para gerir os recursos destinados às escolas como o orçamento participativo; 

estabelecer normas para a aplicação dos recursos e instituir o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB.  

O Fundeb foi criado no ano de 2007, visando o aumento de recursos 

aplicados pela União, estados e municípios na educação básica pública para 

melhorar a formação e o salário dos profissionais da educação. O Fundeb substituiu 

o Fundef, que vigorou entre os anos de 1998 a 2006, ampliando o atendimento à 

educação infantil e ao ensino médio, pois anteriormente apenas o ensino 

fundamental era contemplado. Ou seja, o objetivo é o de atender os alunos da 

educação infantil, do ensino fundamental e médio, e da educação de jovens e 

adultos. Os recursos do Fundeb podem ser usados para o financiamento de todos 

os níveis de ensino da Educação Básica com a autonomia para que os estados e 

municípios façam uso desses recursos livremente, entre suas etapas e modalidades, 

independente da distribuição da matrícula em determinado nível de ensino.  

As regras de aplicação desses recursos estão direcionadas ao pagamento 

dos salários dos professores da rede pública, uma vez que devem ser destinados 

60% para esse fim. Essa porcentagem também pode ser utilizada na remuneração 

de diretores, orientadores pedagógicos e funcionários, na formação continuada dos 

professores, no transporte escolar, na aquisição de equipamentos e material 
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didático, na construção e manutenção das escolas. Os recursos devem ser usados 

para o pagamento de merenda escolar e para remuneração de professores em 

desvio de função.  

Nesse sentido, foram criados o Fundo Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB e o Fórum Nacional de Educação, 

além do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, o Programa de Ações Articuladas - 

PAR, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - 

PARFOR, a Universidade Aberta do Brasil – UAB, o Programa de Reestruturação 

das Universidades - REUNI, o Programa Universidade Para Todos - PROUNI, o Pró-

Licenciatura, para a formação de docentes por meio da educação à distância e de 

outros programas. Os programas específicos voltados à formação de professores 

são o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, o Plano de Ações Articulada - 

PAR e o Programa de Estruturação das Universidades Federais – REUNI.  

O PDE foi criado no ano de 2007 pelo então Ministro da Educação, Fernando 

Haddad, e integra o Plano Plurianual - PPA (2008-2011), objetivando a melhoria da 

qualidade da educação básica. O PDE também possui ações com investimentos 

voltados à educação profissional e superior, por meio da compreensão de que todos 

os níveis de ensino são inter-relacionados. O Plano é composto por quatro eixos:  

1- Educação básica: o principal foco com ações do PDE. As ações voltadas a 

esse nível de ensino referem-se à formação e valorização de professores, 

ao financiamento e à garantia do acesso.  

2- Alfabetização e Educação Continuada: ações voltadas à superação das 

desigualdades existentes nas taxas de analfabetismo nas regiões do país, 

por meio da valorização da alfabetização dos jovens e adultos. 

3- Ensino Profissional e Tecnológico: enfoque na contratação de docentes e 

técnicos administrativos e construção de novas unidades federais. 

Integração da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dos anos finais do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio à Educação Profissional. 

4- Ensino Superior: foco na expansão da oferta de vagas; na garantia de 

qualidade; na promoção de inclusão social pela Educação; na ordenação 

territorial, tornando acessível o ensino de qualidade às regiões mais 

remotas, possibilitando o desenvolvimento econômico e social no país.  
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Nesse sentido, o PDE possui mais de quarenta programas voltados à 

educação básica e ao ensino superior. Camargo et.al. (2008) afirmam que apesar da 

tentativa do governo em apresentar o PDE como um plano articulado, ele acaba por 

se dispersar em meio a um conjunto de decretos, resoluções, portarias, editais, e 

outros documentos oficiais. O Plano possui diversas ações que foram idealizadas 

antes mesmo de seu documento, como se as mesmas tivessem sido criadas a partir 

dele, fazendo uso do IDEB como uma referência no momento do repasse de 

recursos financeiros para as escolas. 

O Plano de Ações Articuladas - Par, também foi criado no ano de 2007, como 

um instrumento de planejamento estratégico, com o objetivo de dar um suporte 

técnico e financeiro àqueles municípios que apresentavam baixos índices na 

qualidade do ensino. Dessa forma, o Plano era composto por diretrizes que 

auxiliaram na construção de instrumentos de avaliação e implementação de 

políticas, objetivando a elevação da qualidade da educação básica. O Par era 

coordenado pelas Secretarias Municipal e Estadual de Educação, mas contava com 

a colaboração dos professores, gestores e da comunidade durante o processo de 

elaboração. Contudo, os municípios teriam de aderir ao Plano de Metas 

Compromisso Todos Pela Educação para que pudessem ter acesso a esse suporte. 

Por meio dessa adesão, os municípios realizavam diagnósticos referentes à 

realidade da escola, para a partir daí construírem planos de ação e atingirem as 

metas, verificadas a cada dois anos.  

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI, foi instituído pelo Decreto nº 6.096 de abril do ano 

de 2007, com ações voltadas de forma específica para as instituições de ensino 

federais, integrando o PDE. Seu principal objetivo era o de “criar condições para 

ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, 

pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes 

nas universidades federais”. (BRASIL, 2007a). 

O Reuni objetivava a ampliação da média das taxas de conclusão dos cursos 

de graduação presencial em 90% e a da relação de alunos por professor em 18%; 

além de reduzir as taxas de evasão, aumentar o número de vagas; reorganizar e 

atualizar os métodos de ensino e aprendizagem; ampliar a mobilidade estudantil, 

ampliar as políticas de inclusão e de assistências aos estudantes; diversificar as 

modalidades de graduação; criar cursos de curta duração; promover a articulação 
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entre graduação e pós-graduação; entre educação superior e educação básica 

(BRASIL, 2007a). As IFES aderiram ao Programa de forma voluntária, apresentando 

um planejamento para que pudessem cumprir as metas estabelecidas.  

 Segundo Oliveira (2011), o primeiro mandato do governo Lula deu 

continuidade à política educacional iniciada no governo de FHC. Isso porque, houve 

um maior enfoque nas políticas assistencialistas e compensatórias, direcionadas a 

um público específico, com a existência de poucas políticas permanentes para a 

educação. Considera-se uma ambivalência no que concerne à política educacional 

do governo Lula, uma vez que há a participação dos estados, municípios e da 

sociedade na definição dessa política e, ao mesmo tempo, há a redução da 

autonomia desses entes federados. Contudo, podemos perceber que as ações do 

governo estão direcionadas para a oferta e expansão dos cursos de formação inicial 

e continuada, perpassando pelas problemáticas referentes à formação e a 

valorização docente.  

Nesse sentido, surge a necessidade de se desenvolverem estratégias de 

permanência na formação inicial docente, que busquem a superação dessas 

problemáticas referentes à formação e à valorização docente por meio da parceria 

entre os entes federados, o Ministério da Educação, as instituições formadoras, os 

sistemas e as redes de ensino. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DE PERMANÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 
  

A formação de professores no Brasil é marcada por dificuldades históricas e 

estruturais, resultantes de décadas de políticas de governos que não priorizaram 

essa dimensão da educação. As fragilidades dos cursos de licenciatura, a 

desvalorização do conhecimento no espaço escolar, os baixos salários e as 

inadequadas condições de trabalho tornaram-se elementos constitutivos e 

hegemônicos no sistema educacional do país. Como resultado objetivo desse 

cenário, vivenciamos a desvalorização da profissão docente, aliada ao esvaziamento 

da escola como espaço de formação e lugar do conhecimento. Não é possível 

analisar a formação de professores descolada das condições materiais, bem como 

dos aspectos relativos ao acesso e à permanência dos estudantes nas instituições 

de ensino.  
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Maués (2003) aponta que as reformas propostas para a formação de 

professores no Brasil têm trazido de uma maneira muito enfática a preocupação com 

a prática, usando como argumento que os cursos de formação são muito teóricos, 

que os professores não dominam suficientemente os conteúdos que deverão ser 

trabalhados com os alunos e que os resultados apresentados são insuficientes. O 

professor é o ator envolvido de forma indissolúvel no processo educativo, sendo o 

protagonista do trabalho educacional. Os problemas encontrados e colocados em 

pauta no que se refere à estrutura e à dinâmica dos currículos dos cursos de 

formação de professores nas graduações no ensino superior, e a deficiência nas 

relações entre teoria e prática, tem refletido na emergência de implantação e 

implementação de programas em âmbito federal, estadual ou municipal que 

objetivem ajustar as relações entre a teoria e prática, favorecendo a inserção na 

docência (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011).  

Gatti e Nunes (2009) investigaram as propostas curriculares de cursos de 

licenciatura no Brasil e constataram que o foco dos cursos está centrado no modelo 

professor-aluno, com o predomínio da teoria e de disciplinas voltadas à formação 

genérica referentes à formação para a prática docente. Sendo assim, esse 

reconhecimento de que a formação nos cursos de licenciatura deixa a desejar no 

que diz respeito aos conhecimentos e às habilidades que são necessários para 

enfrentar os desafios da carreira docente, e as novas exigências impostas na 

sociedade referentes ao trabalho dos professores na contemporaneidade, colocam 

em xeque a ação da universidade durante a formação dos futuros docentes. Isso 

porque, a relação entre teoria e prática se faz quase ausente no currículo, indicando, 

assim, uma formação mais abstrata e desarticulada do contexto real de atuação do 

professor.  

No Quadro 01, apresentamos os dados do Censo do INEP referentes às 

vagas oferecidas, o número de ingressos dos estudantes nos cursos de licenciaturas 

no Brasil, observando um alto índice de vagas ociosas, em decorrência das 

problemáticas que envolvem a formação de professores no país: 
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Quadro 01: Número de vagas oferecidas, Ingressos e Vagas Ociosas nos 
cursos de licenciaturas 

Fonte: Censo/INEP 

 

Analisando os dados contidos no quadro no tocante às vagas ociosas, é 

importante perceber que, embora esses números sejam considerados altos e que 

haja um crescimento nesses primeiros anos, entre 2007 e 2009, essa ociosidade foi 

atingindo um declínio nos anos posteriores, ano após ano, o que caracteriza-se 

como fator positivo às estratégias implementadas de incentivo ao magistério e de 

permanência aos cursos de formação de professores. Contudo, observamos que 

entre os anos de 2015 e 2016, o número de vagas ociosas voltou a crescer. 

Podemos atribuir esses números ao ajuste fiscal no país, que começa a ganhar 

contornos concretos, influenciando diretamente às políticas de permanência.  

A análise dos dados possibilita perceber que a procura pelos cursos de 

licenciaturas acontece de forma tímida, que se deve a diversos aspectos 

relacionados a profissão, como a desvalorização docente, péssimas condições de 

trabalho e baixa remuneração, apesar da instituição de políticas de incentivo à 

carreira.  Além disso, no que diz respeito à ociosidade, é nas licenciaturas em que 

há uma predominância dos alunos com baixo poder aquisitivo, que necessitam de 

políticas afirmativas de permanência a fim de auxiliá-los na conclusão dos cursos. 

Isso porque, nas licenciaturas, os alunos se deparam com diversas oportunidades 

de estágios remunerados até mesmo nos primeiros períodos de graduação, fazendo 

desses cursos principais opções de escolhas. 

Ano Vagas Oferecidas Ingressos Vagas Ociosas 
Vagas 

Ociosas(%) 

2007 484.087 235.449 248.638 51,3 

2008 490.097 218.642 271.455 55,3 

2009 523.401 214.675 308.726 59 

2010 570.616 263.675 306.941 53,8 

2011 563.317 263.950 299.367 53,1 

2012 567.721 274.411 293.310 51,7 

2013 525.998 270.042 255.956 48,7 

2014 494.536 260.395 234.141 47,3 

2015 512.527 243.044 269.483 52,6 

2016 517.140 238.560 278,58 53,8 



51 
 

O perfil dos licenciandos inseridos nas IES é predominantemente das 

camadas populares. Podemos atribuir essa predominância ao fato de que nos 

cursos de licenciaturas há um rápido retorno de emprego e estágios remunerados, o 

que se caracteriza como uma alternativa pros alunos de baixa renda. O alto índice 

de vagas ociosas nos denuncia a necessidade de políticas de valorização do 

magistério, que ofereçam bolsas remuneradas aos estudantes de graduação. Isso 

porque, o recebimento das bolsas também é fundamental, porque permite que esses 

alunos possam custear as suas necessidades diárias e deslocamentos entre a 

universidade e as escolas em que estão atuando.  

O Programa de Bolsa Permanência caracteriza-se como uma importante 

política pública que objetiva auxiliar financeiramente os estudantes de graduação, 

sobretudo os indígenas e quilombolas, matriculados nas IFES, com bolsa 

remunerada no valor de 900 reais. As bolsas são concedidas a esses estudantes 

que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para a garantia  

da permanência e diplomação dos graduandos em seus cursos. Seus objetivos são:  

I – viabilizar a permanência de estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e 
quilombolas;  
II – reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de 
evasão estudantil;  
III – promover a democratização do acesso ao ensino superior, por meio 
da adoção de ações complementares de promoção do desempenho 
acadêmico. (BRASIL, 2013) 
 

Segundo Nicolielo (2013, p. 29), O salário é importante para chamar a 

atenção e manter bons professores, mas não é suficiente. [...] Há outras condições 

fundamentais para garantir a atratividade, como a melhoria da formação inicial [...] e 

a existência de um bom ambiente de trabalho na escola e isto diz respeito a muitas 

coisas: infraestrutura, relações entre a equipe e a comunidade, meios de que a 

instituição dispõe para valorizar e ajudar o corpo docente [...] e ter sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Obviamente, a formação de professores não é fator único a interferir na 

permanência dos alunos das licenciaturas nas universidades, mas é, sem dúvida, 

fundamental ter docentes bem formados e em condições de realizar com 

competência o ensino das novas gerações, notadamente num contexto sociopolítico 

marcado por grandes mudanças sociais e tecnológicas. Nesse sentido, a formação 
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diferenciada de professores contribui para o manejo mais efetivo da sala de aula, na 

qual o docente tem condições mais satisfatórias de realizar escolhas didáticas. 

Puiati (2012) deteve-se na análise dos projetos desenvolvidos pelas IES, 

ressaltando a importância de pensar melhor sobre as ações que são características 

de um precipitante na docência, sobre o tipo de atividade que ele deverá 

desenvolver nesses espaços, para que a verdadeira intenção do projeto não se 

perca. O estudante deve refletir sobre a realidade escolar, por meio das experiências 

concretas, num processo de formação que é de responsabilidade tanto da IES, 

quanto da escola.  

A inserção do licenciando no cotidiano escolar proporciona a oportunidade da 

vivência e da experimentação das possibilidades proporcionadas pela atuação no 

contexto, despertando nele um sentimento de pertencimento àquela instituição em 

que atua. Contudo, é necessário ressaltar que esse processo só se consolidará 

mediante à busca pelo licenciando de uma formação docente contextualizada e 

articulada com o cotidiano da escola. 

As práticas educativas nas salas de aula são o centro do trabalho escolar e 

do professor, não sendo abordadas de forma adequada na formação inicial. 

Segundo Pimenta (1997), os saberes docentes têm sido trabalhados de maneira 

distinta e desarticulada durante a formação de professores. Segundo o autor, os 

saberes pedagógicos são constituídos na prática docente, já que as teorias surgem 

das práticas. Ainda de acordo com Pimenta (1997): 

Nas práticas docentes estão contidos elementos extremamente importantes, 
como a problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a 
experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino 
complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma 
didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente. 
(PIMENTA, 1997, p. 27) 

 

De acordo com Camargo e Maués (2014), os objetivos de atrair os alunos 

para a atuação no magistério não são atingidos devido à falta de cumprimento das 

políticas de formação de professores em sua totalidade. Nessa perspectiva, o 

Ministério da Educação - MEC assumiu um papel voltado para a formação de 

docentes da educação básica, por concebê-la como um processo contínuo, que 

começa na formação inicial e prossegue ao longo da vida profissional. Dessa forma, 

monta um aparato institucional de formação docente, orientado pela perspectiva de 



53 
 

instituição de um sistema nacional de educação. O MEC delegou à CAPES o apoio 

e a indução de ações voltadas à formação de professores por meio da criação da 

Diretoria da Educação Básica - DEB, responsável por essas articulações. A Diretoria 

de Educação Básica Presencial (DEB) da CAPES criada em 2007, a partir da Lei 

11.502 de 11/07/2007, acrescentou às atividades já realizadas pela instituição, como 

o suporte à Pós-Graduação e o desenvolvimento científico e tecnológico, a tarefa de 

“induzir e fomentar a formação inicial e continuada de profissionais da educação 

básica e estimular a valorização do magistério em todos os níveis e modalidades de 

ensino” (BRASIL, 2013b, p.5). As atribuições da DEB são descritas no artigo 24, 

transcritas a seguir:  

I - fomentar a articulação e o regime de colaboração entre os sistemas de 
ensino da educação básica e de educação superior, inclusive da pós-
graduação, para a implementação da política nacional de formação de 
professores de Magistério da Educação Básica;  
II - subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e continuada de 
professores da educação básica;  
III - apoiar a formação de professores da Educação Básica, mediante 
concessão de bolsas e auxílios para o desenvolvimento de estudos, 
pesquisas, projetos inovadores, conteúdos curriculares e de material 
didático;  
IV - apoiar a formação de professores da Educação Básica mediante 
programas de estímulo ao ingresso na carreira do magistério; e V – 
fomentar o uso de tecnologias de informação e da comunicação nos 
processos de formação de professores da Educação Básica (BRASIL, 
2013b, p.11). 

 

A DEB/CAPES incentiva três programas que são voltados à formação inicial 

do professor da educação básica: PARFOR, Prodocência e PIBID. Esse conjunto de 

programas da DEB é organizado com base em três vertentes: busca pela excelência 

e pela equidade na formação dos professores brasileiros; integração entre 

programas de pós-graduação, cursos de formação de professores e escola básica; e 

produção e disseminação de conhecimento.  

O primeiro é um programa desenvolvido em caráter emergencial e destina-se 

à formação de professores em efetivo exercício que não possuam a formação 

superior exigida pela última LDB. O PARFOR estimula a criação de cursos voltados 

para a formação desses professores, objetivando atender: 1 - primeira licenciatura, 

para os professores que não possuam uma graduação; 2 - segunda licenciatura, 

para professores que estão em exercício, atuando em áreas divergentes da 

formação inicial; 3 - formação pedagógica: para professores graduados que não 

possuem a licenciatura. O programa teve início em 2009, com 140 turmas e 4.273 
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professores matriculados. O Parfor faz parte da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), 

coordenada pela CAPES, editada por meio do Decreto Presidencial no 6.755/2009, 

além de ser integrante do Plano de Ações Articuladas (PAR) do governo federal, o 

qual faz parte do PDE, todos aderidos pelos entes federados.  

O Programa de Consolidação das Licenciaturas – Prodocência objetivava 

incentivar e fomentar a inovação no que diz respeito aos projetos pedagógicos e a 

organização dos currículos das licenciaturas, além de promover uma formação 

continuada dos professores desses cursos.  

O terceiro programa é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – Pibid, voltado à valorização do magistério e à melhoria da formação dos 

professores da educação básica. Para desenvolver esses propósitos, o Pibid oferece 

bolsas para que alunos de licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas 

públicas de educação básica, contribuindo para integração entre teoria e prática, 

para aproximação entre universidades e escola e para a melhoria de qualidade da 

educação brasileira. Para assegurar os resultados educacionais, os bolsistas são 

orientados por coordenadores de áreas – docentes das licenciaturas- e por 

supervisores – docentes das escolas públicas onde exercem suas atividades. 

(BRASIL, 2013b, p.27). Dessa forma, o Pibid induz a parceria entre a escola e a 

universidade com intuito de atuar na formação do futuro professor, bolsista de 

licenciatura, por meio das ações dos professores supervisores e coordenadores de 

área. 

O Pibid é entendido como um caminho alternativo para repensar a formação 

de professores, uma vez que segue os princípios articuladores da formação de 

docentes: conexão entre teoria e prática, articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, integração entre escola básica e instituição formadora, o equilíbrio entre 

conhecimento, competências, atitudes e ética, nesse sentido, buscam uma 

excelência e equidade para a formação, em outras palavras, têm como objetivo 

melhorar os índices da educação, bem como instrumentalizar aos participantes dos 

programas uma compreensão inovadora sobre o processo educacional. Espera-se 

que os licenciandos bolsistas possam, a partir da relação com os profissionais da 

educação envolvidos nesse processo, e tendo como referência a reflexão sobre a 

ação, modificar suas representações sobre o exercício da docência, conforme está 

no citado relatório (BRASIL, 2013b, p.30).  



55 
 

O Programa objetiva impactar positivamente na formação profissional 

docente, favorecendo um olhar e um compromisso dos estudantes com o ensino na 

escola básica. Todavia, embora a formação docente seja um aspecto protagonista 

no que diz respeito ao sucesso educacional, as condições de trabalho oferecidas 

aos professores e a infraestrutura da instituição em que atuam também exercem 

seus papéis determinantes nesse processo. Os problemas que acarretam na 

permanência ou não do aluno nos cursos estão relacionados a diversos fatores, não 

só de ordem econômica, como também pedagógica e psicológica. 

 

3.2 O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E 
A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID foi criado 

por meio da Portaria nº 38 de 12 de dezembro de 2007 entre o Ministério da 

Educação - MEC, a Coordenação de Apoio e Pessoal de Nível Superior – CAPES e 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, como um Programa 

piloto. Os objetivos do PIBID estão explícitos no parágrafo primeiro da Portaria: 

I - incentivar a formação de professores para a educação básica, 
especialmente para o ensino médio;  
II - valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela 
carreira docente;  
III - promover a melhoria da qualidade da educação básica; 
 IV - 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;  
V - elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 
professores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de 
educação superior. (BRASIL, 2007) 

 

O Programa valoriza a escola pública como um espaço de produção de 

conhecimento e, dessa forma, promove a inserção do licenciando diretamente na 

educação básica, que é o seu locus de trabalho. Sendo assim, promove-se uma 

formação que estabelece o contato com a realidade do sistema educacional, 

objetivando provocar no educando a intenção de formar-se professor e de exercer 

plenamente o magistério. A inserção do licenciando no cotidiano escolar proporciona 

a oportunidade da vivência e da experimentação das possibilidades proporcionadas 

pela atuação no contexto, despertando um sentimento de pertencimento àquela 
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instituição em que atua. Contudo, é necessário ressaltar que esse processo só se 

consolidará pela busca do licenciando por uma formação docente contextualizada e 

articulada com o cotidiano da escola.  

Originalmente, a equipe que compõe o Programa era formada pelo 

Coordenador Institucional, por um Coordenador de área de gestão de processos 

educacionais (auxiliar do CI); Coordenadores das Áreas; Supervisores e alunos de 

graduação.Todos os membros que compõem a equipe que formam o Programa s 

são beneficiados com bolsas remuneradas. As bolsas têm valores diferenciados 

para cada tipo de bolsa, de acordo com a função, as quais são pagas pela Capes 

por meio de crédito bancário: 

 

Quadro 02: Valores de bolsas por modalidade 

 

Equipe – Função Remuneração 

Iniciação à docência R$400,00 

Supervisão R$765,00 

Coordenação de área R$1.400,00 

Coordenação de área de gestão de 

processos educacionais  

R$1.400,00 

Coordenação Institucional  R$1.500,00 

Fonte: PIBID/CAPES 

 

O Portal da CAPES define como a iniciação à docência os alunos das 

diversas licenciaturas das áreas abrangidas pelos subprojetos, os quais recebem 

bolsas remuneradas no valor de 400 reais, cada um. A Supervisão são os 

professores das escolas públicas, que recebem os subprojetos do Programa, e que 

supervisionam no mínimo cinco e no máximo dez bolsistas de licenciaturas, 

contando com a bolsa remunerada no valor de 765 reais. A Coordenação de Área 

fica por conta dos professores das licenciaturas da IES que coordenam os 

subprojetos, recebendo a bolsa remunerada no valor de 1.400 reais. A Coordenação 

de Área de Gestão de Processos Educacionais recebia o mesmo valor de 1.400 

reais de bolsa, e era composta por um professor da licenciatura que auxiliava o 
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Coordenador Institucional na gestão do projeto na IES. Atualmente, essa função 

está extinta no Programa. Por fim, temos a Coordenação Institucional, que trata-se 

do professor da licenciatura que coordena o Programa PIBID na IES, com a bolsa 

remunerada de 1.500, a de maior valor.  

Os supervisores, professores das escolas de educação básica em exercício 

nas salas de aulas, são sujeitos à avaliação das IES para participarem do Programa 

e são os responsáveis por viabilizar os projetos nas escolas. Eles deverão 

acompanhar os bolsistas de iniciação à docência na realização das atividades, 

acompanhar as suas  frequências e, principalmente, estimular os alunos em suas 

práticas, a fim de possibilitar um aprendizado mútuo entre as partes envolvidas. Ele 

também é o articulador entre a escola e a comunidade, informando-a sobre os 

projetos e atividades desenvolvidas.   

O Coordenador de Área - CA é o gestor de um subprojeto do Pibid na 

Instituição de Ensino Superior. Ele deverá acompanhar as atividades que são 

previstas nesse subprojeto, realizar diálogos com a rede pública de educação 

básica, integrar comissões que avaliem e selecionem os Bolsistas Supervisores e os 

de Iniciação à Docência. O CA deverá também estar em constante articulação com o 

Coordenador Institucional - CI, informando-lhe as alterações existentes nas relações 

dos bolsistas para o pagamento das bolsas e apresentar ao CI relatórios periódicos 

sobre o subprojeto. O Coordenador Institucional é o gestor do Programa como um 

todo na IES. Ele tem as mesmas funções de um CA, porém, é ele quem vai 

selecionar esse Coordenador de Área em parceria com o Colegiado de cada curso 

baseado nos critérios instituídos pela CAPES, e designar funções ao Coordenador 

de Área de Gestão de Processos Educacionais, todos trabalhando com muita 

articulação na instituição. O CI deverá ser o principal articulador entre a CAPES, a 

IES e as escolas de educação básica, a fim de facilitar e viabilizar as ações que 

serão executadas. Em sua sede, a CAPES realiza encontros bienais entre os 

coordenadores institucionais para realizar análises acerca do Programa e a sua 

contribuição para cada contexto de IES e educação básica pública. 

Os bolsistas de iniciação à docência (ID), graduandos das licenciaturas, são 

os protagonistas do Programa, pois são os alvos principais do mesmo. Esses alunos 

deverão se dedicar por oito horas mínimas semanais às atividades desenvolvidas 

nos projetos, produzir um portfólio contemplando essas atividades desenvolvidas, e 

apresentar os resultados de suas experiências nos seminários desenvolvidos pelas 
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Instituições de Ensino Superior. Em algumas IES, os graduandos deverão escrever 

uma carta direcionada aos coordenadores da IES, demonstrando interesse em 

participar do Programa. Posteriormente, serão realizadas entrevistas individuais com 

cada candidato às bolsas. Além disso, um dos critérios principais de seleção é o 

fator socioeconômico. Os alunos oriundos da educação pública e que possuem a 

renda familiar de até um salário mínimo e meio deverão ser prioridades. É 

importante ressaltar que esses bolsistas de iniciação à docência não deverão 

assumir a sala de aula e as responsabilidades do professor supervisor, uma vez que 

esse deverá estar sempre presente e em articulação, contribuindo com esse docente 

em formação. 

O Programa foi criado com a primeira chamada de projetos por meio do Edital 

MEC/CAPES/FNDE com data de publicação no dia 12 de dezembro de 2007, 

limitado às universidades federais, com prioridade aos projetos de formação de 

docentes para atuação nas seguintes áreas e modalidades de ensino: para o Ensino 

Médio a licenciatura em Física, Química, Matemática, e Biologia, e para o Ensino 

Médio e os anos finais do Ensino Fundamental licenciatura em Ciências, 

Matemática, e de forma complementar, licenciatura em Letras – língua portuguesa, 

Educação Musical e Artística. Nessa primeira chamada pública, 44 projetos de 

instituições de ensino superior foram selecionados. A fim de preparar o Programa 

para a função de fomentar a iniciação à docência aos graduandos das licenciaturas 

para atuarem na educação básica da rede pública, essa primeira chamada contou 

com uma ação entre o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Superior – SESu; a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Como critérios explícitos nessa primeira Portaria para a seleção dos projetos, 

estão os resultados institucionais pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES nos cursos pertinentes, os resultados das escolas em que 

atuarão os bolsistas, os resultados dos convênios firmados entre os municípios, 

estados ou Distrito Federal, e a proposta de estratégia de atuação dos bolsistas nas 

escolas. Os projetos institucionais e as bolsas deverão privilegiar prioritariamente os 

alunos oriundos da rede básica pública de ensino e/ou com renda familiar de até um 

salário mínimo e meio, e matriculado regularmente no ensino superior em um dos 

cursos de licenciaturas que contemplam a primeira Portaria. Ao serem selecionados, 

os alunos devem exercer dedicação exclusiva às atividades dos projetos, sem que 
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haja prejuízo em suas atividades discentes. Além disso, é necessário que os 

bolsistas assinem uma declaração referente à concessão de bolsas expressando um 

interesse futuro em atuar na educação básica da rede pública. Para além dos 

bolsistas graduandos, os professores envolvidos nos projetos também deverão 

obedecer aos critérios estabelecidos pela Portaria. Embora a lógica do Pibid se 

assemelhe à do programa de iniciação científica nas universidades brasileiras, o 

programa de iniciação à docência se difere do programa de iniciação científica por 

depender da escola, um ente externo à universidade 

O Pibid é entendido como um programa de permanência, por incentivar e 

valorizar a profissão docente, possibilitando a inserção dos alunos dos cursos de 

licenciatura nas escolas, ainda nos primeiros períodos de graduação, por meio de 

bolsas remuneradas. O Programa oferece bolsas remuneradas para os alunos dos 

cursos de licenciatura, para que possam exercer atividades pedagógicas nas 

escolas públicas de educação básica, vivenciando a integração entre teoria e prática 

por meio da aproximação entre as universidades e as escolas, objetivando a 

melhoria da qualidade da educação brasileira. De modo a garantir os bons 

resultados educacionais, os coordenadores de área – docentes das licenciaturas - e 

os supervisores - docentes das escolas públicas, orientam os discentes bolsistas, 

por meio do diálogo e da interação,de acordo com a ilustração a seguir: 

 

 
Fonte: DEB/CAPES 

.  
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Nesse sentido, o Pibid adota como princípio a transformação das concepções 

desses sujeitos envolvidos no processo: professores das IES, professores da 

educação básica e licenciandos. As atividades são propostas de maneira que 

valorizem a participação de todos os sujeitos com autonomia no processo de 

escolha das estratégias de ensino, na construção dos planos de ação e na definição 

dos referenciais teórico-metodológicos que irão dar suporte durante todo o trabalho, 

sob a concepção de protagonismo de suas próprias formações.  

Nas escolas estaduais ou municipais, parceiras das instituições de ensino 

superior, sejam elas públicas ou privadas, vinculadas ao Pibid, a primeira tarefa dos 

licenciandos bolsistas é que realizem um diagnóstico do ensino da disciplina que 

estudam. Posteriormente, junto aos coordenadores do curso, devem elaborar 

estratégias inovadoras e significativas, a fim de contribuir com os alunos no 

processo de aprendizagem. Por fim, as propostas são apresentadas e discutidas 

com os professores supervisores.   

O Programa concede auxílio financeiro a estudantes que participam de 

pesquisas científicas e metodológicas desde os primeiros períodos dos cursos de 

graduação, a fim de estimulá-los a produzir conhecimento, se interessar pelos 

estudos e, consequentemente, prosseguir no curso até a sua conclusão. Assim 

sendo, os alunos sentem-se motivados a prosseguir na carreira do magistério por 

poder participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com 

a permanência nos cursos de licenciatura, além de enriquecer a formação e de 

contribuir com a educação básica pública brasileira. O recebimento das bolsas 

também é fundamental, porque permite que esses alunos possam custear as suas 

necessidades diárias e deslocamentos entre a universidade e as escolas em que 

estão atuando.  

As instituições que forem aprovadas receberão cotas de bolsas, e recursos de 

custeio e capital, definidos de acordo com o Edital, para o desenvolvimento das 

atividades do projeto. As escolas são escolhidas para participar do Programa de 

acordo com os seus IDEBs (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), desde 

aqueles que possuem uma boa pontuação àqueles que não possuem. Os alunos 

poderão então lidar com distintas realidades educacionais, a fim de que possam ter 

um bom enriquecimento à sua formação e participando ativamente das soluções dos 

problemas identificados nas escolas. Segundo o Edital Capes nº 02/2009: 
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É recomendável que as IPES, comprometidas com a educação de sua 
localidade/região, desenvolvam as atividades do Programa tanto em 
escolas que tenham obtido Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
– IDEB abaixo da média nacional como naquelas que tenham experiências 
bem sucedidas de ensino e aprendizagem, a fim de apreender as diferentes 
realidades e necessidades da educação básica e de contribuir para a 
elevação do IDEB, aproximando-o do patamar considerado no Plano de 
Metas Compromisso Todos Pela Educação (CAPES, 2009, p. 4). 

O Programa tem como principais objetivos encurtar a distância existente entre 

Educação Básica e Instituições de Ensino Superior, e consequentemente trabalhar a 

dicotomia existente entre teoria e prática; promover a valorização do magistério; 

trabalhar com a vertente dos egressos dos cursos de licenciatura, que, a partir do 

programa, retornam às Instituições de Ensino Superior (IES); valorizar a escola 

pública como espaço de produção de conhecimento; e inserir o licenciando 

diretamente na educação básica, que é o seu locus de trabalho. Promove-se, assim, 

uma formação que estabelece o contato com a realidade do sistema educacional, 

procurando, desse modo, agenciar no educando uma intenção em formar-se 

professor e a exercer plenamente o magistério. 

A implantação do Programa deu-se por meio de convênios entre as 

Instituições Federais de Educação Superior, a Capes e as redes de educação 

básica. Sua implementação ocorreu através da aprovação de um plano de trabalho 

que culminou na concessão de bolsas remuneradas. O Pibid propõe atender ao 

Plano de Metas e Compromisso Todos Pela Educação, Decreto Nº 6.094/2007, que 

estabeleceu, dentre outras diretrizes, em seu artigo 2º, a instituição de “[...] programa 

próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de 

profissionais da educação [...]”, previsto no Plano de Desenvolvimento da Educação 

– PDE, e os princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica – PARFOR. Criado pela CAPES, o Programa é 

vinculado à Diretoria de Educação Básica – DEB, a qual foi criada no ano de 2007, a 

partir do momento em que foi atribuída à CAPES a função de induzir e fomentar a 

formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, e ainda, 

estimular a valorização do magistério em todos os níveis e modalidades de ensino, 

por meio da Lei nº 11.502 de 11 de julho de 2007,diante de um exitoso trabalho há 

60 anos na pós-graduação. 

Ao lançar o seu segundo Edital nº 02/2009, a Capes torna pública a 

ampliação do atendimento do Programa às Instituições Estaduais de Educação 

Superior. Com base no Edital, ainda em 2009, também foi lançada a Portaria de nº 
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122 de 16 de setembro com novos objetivos mediante os resultados positivos e a 

amplitude do Programa. A Portaria amplia o atendimento a mais licenciaturas por 

nível de ensino. Para o exercício no Ensino Médio, os cursos de Física, Química, 

Filosofia, Sociologia, Matemática, Biologia, Letras Português, Pedagogia e as 

Licenciaturas voltadas aos projetos interdisciplinares foram os contemplados. Para o 

exercício no ensino fundamental, foram contemplados os cursos de Pedagogia (com 

ênfase na prática de alfabetização), Ciências, Matemática, Educação Artística, 

Educação Musical, e Licenciaturas com enfoques aos projetos interdisciplinares.  

Os cursos de Letras em língua estrangeira, Licenciaturas interculturais 

(voltadas para a formação indígena), Licenciaturas para a educação no campo e 

para educação nas comunidades quilombolas se apresentam como complementares 

e podem encaminhar seus projetos, justificando relevância para o exercício da 

docência ao Programa. A Portaria traz a exigência da dedicação dos bolsistas de 

trinta horas semanais às atividades dos subprojetos do Programa, sem que haja 

prejuízo em suas atividades acadêmicas nos cursos de licenciaturas. Os reajustes 

das bolsas remuneradas foram assegurados por meio da Portaria de nº 1.243 de 30 

de dezembro de 2009, previstos no Artigo 2º da Lei nº 11.273 de 6 de fevereiro de 

2006.  

A ampliação do atendimento às Instituições Estaduais de Educação Superior 

e das licenciaturas refletiu em uma nova expansão do atendimento para as 

instituições públicas municipais, comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins 

lucrativos, por meio da Portaria nº 72 de 9 de abril de 2010, que também ampliou a 

atuação dos subprojetos no ensino fundamental na modalidade EJA. A Portaria 

seguinte de nº 136, de 1 de julho de 2010 modifica a modalidade de aplicação de 

dotação orçamentária referente ao Programa. O Pibid, como política pública, foi 

oficializado por meio do Decreto 7.219 no ano de 2010, objetivando o fomento da 

iniciação à docência para os alunos dos cursos de licenciatura por meio de projetos 

realizados nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. O Programa 

apresenta os seguintes objetivos, por meio do artigo 3º de seu Decreto: 

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 
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inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; V - incentivar escolas 
públicas de educação básica, mobilizando seus professores como 
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 57 formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura 
(BRASIL, 2010). 

O Edital nº 18/2010 contempla a área de Educação Infantil, além de trazer 

modificações relacionadas aos subprojetos interdisciplinares no ensino fundamental 

e médio, com a necessidade de serem aprovados pelo Conselho de Educação 

Competente. (CAPES, 2014, p. 4). O Edital entre a CAPES e a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD de 22 de outubro de 

2010 destinou o Programa para os alunos que compõem a SECAD, que diz respeito 

ao Pibid Diversidade. Foram contemplados o Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciaturas no Campo – PROCAMPO e o Programa de Apoio à 

Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas – PROLIND. Os 

subprojetos em âmbito Procampo e Prolind são as licenciaturas em 

Línguas/Linguagens e códigos, Ciências da Natureza e matemática, Ciências 

Humanas e Sociais, Ciências Agrárias/Desenvolvimento Agroecológico. A SECAD 

posteriormente tornou-se a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão – SECADI, atualmente extinta e substituída pela Secretaria 

de Modalidades Especiais – SEMESP.   

Percebemos que até o ano de 2010, ano de instituição de seu Decreto, o 

Pibid estava em fase de ampliação,implementação e consolidação.  Entendemos 

que o Programa consolidou-se no ano de 2011, a partir do Edital nº 01/2011, 

publicado no dia 3 de janeiro, representando um significativo instrumento referente à 

formação docente brasileira. Foi possível, por meio desse Edital, ampliar o número 

de alunos das licenciaturas, o número professores supervisores e dos 

coordenadores de áreas, além do número das escolas públicas de educação básica 

participantes. Dessa forma, a integração entre os níveis de ensino, ensino superior e 

educação básica, tornou-se mais relevante e expressiva, proporcionando 

significativas melhorias nos cursos de licenciaturas. (CAPES, 2012. p. 39). O Edital 

seguinte de nº 11/2012, com data de publicação de 20 de março de 2012, 

representou a expressiva concessão de cerca de 19.000 bolsas entre alunos das 

licenciaturas, professores coordenadores e supervisores. De acordo com a Capes, 
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“com o edital 2012, o número de bolsas concedidas atingiu 49.321, o que representa 

um crescimento de mais de 80% em relação a 2011”. (CAPES, 2012). 

Buscando a regulamentação do Pibid, o aperfeiçoamento e a atualização de 

suas normas, por meio da revogação da Portaria nº 206/2010, uma nova Portaria é 

publicada. A Portaria de nº 096, publicada em 18 de julho de 2013, traz,além das 

disposições gerais, definições, objetivos e recursos, a Portaria traz a determinação 

em seu capítulo VIII que a Comissão de Acompanhamento do PIBID – CAP deverá 

ser formada por diferentes representantes bolsistas, membros externos do 

Programa, de acordo com os termos definidos no Regimento Interno do Pibid, 

presidida pelo Coordenador Institucional. As competências da CAP estão explícitas 

no Artigo 64: 

I – assessorar a coordenação institucional naquilo que for necessário para o 
bom funcionamento do programa, tanto pedagógico quanto 
administrativamente; 
II – propor a criação do Regimento Interno do Programa; 
III – aprovar relatórios internos do Pibid – parciais e finais, antes do 
encaminhamento à Capes; 
IV- examinar solicitações dos bolsistas do Pibid; 
V – aprovar orçamento interno do programa; 
VI – elaborar e publicar edital de seleção dos bolsistas do programa; 
VII – contatar a direção das escolas participantes do Pibid, quando 
necessário; 
VIII- propor soluções para problemas relacionados ao desenvolvimento das 
atividades do Pibid nas escolas participantes; 
IX – organizar seminários internos de acompanhamento e avaliação do 
programa; 
X – deliberar quanto à suspensão ou cancelamento de bolsas, garantindo a 
ampla defesa dos bolsistas do programa. (CAPES, 2013, p. 22). 
 

O capítulo IX dispõe sobre o acompanhamento e avaliação a serem 

realizados pela Capes, por meio de análise dos relatórios parciais e finais das 

atividades que já foram realizadas e as que estão em andamento. Tavares (2015) 

ressalta a importância de estratégias de avaliação no que diz respeito à qualidade 

do Programa e atuação da equipe: 

[...] é importante destacar que há um longo caminho a percorrer, visando à 
criação de instrumentos de avaliação e acompanhamento, bem como a 
melhoria dos mecanismos de gestão administrativa e pedagógica do 
Programa, garantindo que os alunos se envolvam nas atividades com 
equidade e excelência. (TAVARES, 2015, p. 72). 

 

Além do acompanhamento e avaliação das atividades realizadas, os projetos 

do Pibid terão de realizar suas prestações de contas. O capítulo X dispõe sobre a 
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prestação de contas, que deverá ser apresentada de forma parcial, ainda no 

momento de execução do projeto, juntamente com o relatório de atividades, e os 

comprovantes da aplicação dos recursos que foram repassados. Caso a prestação 

de contas não seja realizada, poderá ocorrer a interrupção das parcelas seguintes 

do projeto. No tocante à prestação de contas final: 

Art. 71. Visando ao cumprimento do disposto no Art. 70, Parágrafo Único, 
da Constituição Federal, e ao disposto na Portaria Interministerial 
CGU/MF/MP 507/2011, o convenente deverá apresentar prestação de 
contas final até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do 
instrumento pactuado ou a conclusão da execução do objeto. (CAPES, 
2013, p. 23). 

 

A ausência da prestação final de contas também poderá refletir na inscrição 

do convenente no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público 

Federal - Cadin pela Capes e à instauração de Tomada de Contas Especial. O 

encerramento do projeto também depende da realização da prestação de contas e 

de sua aprovação pela Capes. As normas instituídas na Portaria se aplicam a todos 

os participantes da equipe do Pibid.   

Posteriormente a essa Portaria, o Pibid divulgou o Edital 061/2013, tornando 

público o recebimento das propostas e projetos das IES, seguindo o Plano de Metas 

Compromisso Todos Pela Educação, além do diferencial no que diz respeito à 

inserção dos alunos de licenciaturas oriundos do Programa Universidade Para 

Todos – Prouni, além dos professores e coordenadores participantes do Programa. 

O Edital seguinte de nº 66/2013 tornou público o recebimento dos projetos e 

propostas das IES públicas e privadas sem fins lucrativos em âmbito do Pibid 

Diversidade, atendendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Nesse 

mesmo ano, foi aprovado em uma reunião dos coordenadores institucionais dos 

Projetos do PIBID reunidos em Uberaba-MG, o Fórum Nacional dos Coordenadores 

Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

Forpibid, com o objetivo de viabilizar uma interlocução entre os projetos Pibid, a 

Capes, além de outros órgãos e instituições. O Forpibid é composto por todos os 

Coordenadores Institucionais das IES.  

A alteração realizada no texto da LDB por meio da Lei Nº 12.796/2013, 

apresentando a ênfase no acesso e permanência nos cursos de formação de 

professores no Artigo 4º, além de acrescentar o Pibid em seu Artigo 5º, representa a 
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importância do Programa como política pública de permanência e de formação 

docente no país, partindo da concepção de que a educação de qualidade faz-se com 

profissionais capacitados e valorizados, contribuindo com a qualidade de vida 

humana e social, na formulação de cidadãos críticos e reflexivos.  

§ 4º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação 
de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. 

§ 5o  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 
pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, 
nas instituições de educação superior. (BRASIL, 2013) 

 

O governo federal realizou cortes no orçamento da União nos anos de 2015 e 

2016, entre eles no do Ministério da Educação e no do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e da Inovação, que de acordo com o que foi publicado pela Capes 

através do Ofício Circular nº 018/2015 DEB/CAPES, acarretariam no corte de pelo 

menos 50% das bolsas do PIBID. Todavia, esse corte não aconteceu, diante de 

diversas mobilizações por parte de membros do Programa de todo o país. O dia 24 

de fevereiro de 2016 ficou marcado como o Dia Nacional de Mobilização do PIBID, 

data em que os membros do Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do 

PIBID reuniram- se no Congresso Nacional em Brasília-DF, junto ao Ministro da 

Educação e a Presidência do PIBID, além de uma expressiva participação dos 

atores envolvidos no Programa. A mobilização referiu-se à circular nº 02/2016 de 17 

de fevereiro de 2016, que informava que a Capes não mais prorrogaria as bolsas. 

Diversas manifestações de diversos tipos foram realizadas nas mais variadas 

cidades do país.  

Entidades se posicionaram por meio de cartas, chamadas de “Carta em 

defesa do PIBID”, a qual foi assinada por mais de 100.000 pessoas. Muitas 

mobilizações nas redes sociais foram realizadas por membros das equipes que 

fazem parte do Programa: bolsistas, professores supervisores e professores 

coordenadores. Diante de tamanha mobilização, o movimento conseguiu suspender 

o Ofício Circular nº 2/2016-CGV/ DEB/Capes, que determinava o desligamento de 

mais de 45.000 estudantes do Programa, além de definir a instituição de uma 

comissão composta por parlamentares, reitores, MEC, Capes e Fórum Nacional dos 
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Coordenadores Institucionais do Pibid (Forpibid), com o intuito de definir as novas 

condições de funcionamento do Programa. 

No ano de 2014, o Programa passou por mudanças no que concerne ao seu 

investimento e crescimento, diferente do que vinha ocorrendo no período de 2009 a 

2013. O lançamento de editais e o planejamento elaborado para o ano de 2014 de 

acordo com estratégias e metas do Plano Nacional de Educação – PNE e Programa 

Nacional de Pós-Graduação - PNPG, não somente do Pibid, como também do 

Observatório da Educação, Novos Talentos, Cooperação Internacional para 

Professores e demais propostas, foram impedidos diante do não atendimento na 

previsão orçamentária da DEB/capes. Contudo, foram realizadas parcerias com 316 

IES e algumas delas participantes de todos os programas da DEB/Capes, 

significando o envolvimento de 1.028 grupos docentes diversos a nível de graduação 

e pós-graduação, com formação de professores da educação básica. 

Percentualmente, 9% na região Norte, 22% região Nordeste, 9% região Centro-

Oeste, 35% região Sudeste e 25% na região Sul. 

O Edital do Pibid previsto para 2014, que visava atingir a meta de 100.000 

bolsistas, não foi lançado diante dos limites orçamentários que foram impostos pela 

área econômica. Nesse ano, foram selecionadas 284 IES para participarem do 

Programa: 21 na região Centro-Oeste, 56 na região Nordeste, 27 na região Norte, 

114 na região Sudeste e 66 na região Sul. Contudo, houve a desistência da 

Faculdade Cenecista de Campo Largo – Facecla na implementação da proposta, 

refletindo na consolidação do número de 283 IES a implementarem o Programa de 

fato, com 312 projetos e 90.247 concessões de bolsas.   

O Forpibid, por meio de um novo comunicado oficial, manifestou-se contra os 

cortes das bolsas Pibid em todo o país. O término previsto para o fim de fevereiro de 

2018 resultaria, contudo, na extinção de 70 mil bolsas e de contratos de parceria 

com mais de 5 mil escolas. Isso porque, por decisão da CAPES/MEC, as bolsas do 

PIBID e PIBID Diversidade não seriam mais prorrogadas. Estudantes das mais 

diversas universidades estariam sendo comunicados sobre o término de suas bolsas 

e sendo chamados a assumirem a posição de “colaboradores voluntários” sem o 

recebimento das bolsas e sem mesmo ajuda financeira para a locomoção até as 

escolas loci dos estágios.  

Todavia, a Capes publicou em 01 de março de 2018 um novo Edital do Pibid, 

apresentando o Programa com uma nova reformulação, assim como o Programa de 
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Residência Pedagógica, com um investimento de 1 bilhão de reais na Política 

Nacional de Formação de Professores. Para ambos os editais, os Coordenadores 

Institucionais e os Professores Supervisores deveriam inserir seus currículos na 

Plataforma Freire no período de 7 de março a 16 de abril. Os projetos deram início 

no dia 01 de agosto de 2018. O novo Edital Nº 7/2018 do Pibid trouxe a 

determinação de que o Programa passará a atuar na primeira metade dos cursos de 

licenciaturas nas IES, públicas ou privadas sem fins lucrativos, na modalidade 

presencial ou no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. Os 

discentes não deverão ter concluído mais de 60% da carga horária regimental do 

curso para atuarem no Programa. A iniciação à docência na segunda metade do 

curso passa a ser ofertada pelo Programa de Residência Pedagógica, por meio do 

Edital nº 06/2018, definindo a finalidade de apoiar as IES na implementação de 

projetos inovadores que estimulem a articulação entre teoria e prática nos cursos de 

licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica. 

Outra mudança importante explícita no Edital do Pibid foi a existência dos 

núcleos, para assemelhar o Programa à Residência Pedagógica. Cada subprojeto 

corresponde ao conjunto de núcleos de iniciação à docência agrupado por 

componente curricular ou curso. O núcleo de iniciação à docência corresponde ao 

grupo formado por 1 coordenador de área, 3 supervisores e, no mínimo, 24 e, no 

máximo, 30 discentes. Serão disponibilizadas pelo menos 24 cotas de bolsa na 

modalidade de iniciação à docência por núcleo. Percebe-se que a categoria de 

Coordenador de gestão de processos educacionais passa a não ser mais 

contemplada nesse Edital. Para completar o número de 30 discentes, a IES será 

incentivada a incluir participantes sem bolsa. 

 Uma lista de resultado preliminar de distribuição de cotas de bolsa foi 

publicada no dia 16/05/2018 no portal do PIBID, por meio do Edital CAPES 07/2018: 

 

Quadro 03: Cotas de bolsas do Pibid por região 2018 

 

Região Cotas de Bolsas Discentes Habilitada 
Habilitada com 

pendência 
Não 

Habilitada 
CENTRO-

OESTE 6.120 5.688 432 - 
NORDESTE 10.488 9.408 1.080 - 

NORTE 7.944 7.320 - 624 
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SUL 18.816 17.664 1.152 - 
SUDESTE 12.024 10.296 1.728 - 

Fonte: PIBID/CAPES 

 

De uma maneira geral, observamos na tabela acima que, no que refere-se à 

quantidade preliminar de bolsas aos discentes, é na região sudeste em que haverá 

uma maior distribuição com 18.816 cotas de bolsas, pelo fato de ser a região mais 

populosa do país, totalizando 17.664 IES habilitadas e 1.152 habilitadas com 

pendência. A região sul vem em seguida com 12.024 cotas, 10.296 IES habilitadas e 

1.728 habilitadas com pendência. A região nordeste contabiliza 10.488 cotas de 

bolsas a serem distribuídas, com 9.408 IES habilitadas e 1.080 habilitadas com 

pendência. Com 7.944 cotas e 7.320 IES habilitadas, é na região norte em que há 

IES não habilitadas, mais precisamente 624. Por fim, a região centro-oeste 

contabiliza 6.120 cotas de bolsas a serem distribuídas entre 5.688 IES habilitadas e 

432 habilitadas com pendências.  

As nomenclaturas habilitada, habilitada com pendência e não habilitada 

referem-se ao atendimento do regulamento e às normas que são pertinentes ao 

PIBID, ao envio da documentação solicitada, à adequação dos projetos às 

especificações e às condições estabelecidas em cada edital, a serem analisadas 

pela área técnica do Programa. Há ainda uma análise de mérito realizada por 

especialistas no que diz respeito à formação de professores, denominada de 

comissão de consultores ad hoc, avaliando o mérito dos projetos de cada IES, por 

meio dos seguintes critérios: 

 

I – a relevância das propostas;  
II – a concepção da proposta e adequação aos objetivos, características e 
exigências mínimas para o desenvolvimento dos projetos;  
III – a implementação, execução e avaliação do projeto institucional;  
IV – a coerência dos subprojetos com o projeto institucional que os abrange;  
V – os resultados e os impactos para formação de professores, apenas para 
as instituições que já tenham sido contempladas com recursos do programa 
em outros editais;  
VI – outros critérios exigidos em edital. (BRASIL, 2013) 
 
 

Somente após a análise é que a comissão ad hoc recomendou a aprovação 

integral para as propostas que tenham os subprojetos aprovados em sua totalidade 

e com a ausência de qualquer recomendação a ser atendida; a aprovação com 

recomendação para as propostas que não tenham subprojeto reprovado, mas que 
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possuam alguma recomendação a ser atendida; a aprovação parcial para as 

propostas que possuam um ou mais subprojetos reprovados; e a não aprovação. 

Posteriormente, foi divulgada uma lista com o resultado final de distribuição 

de cotas de bolsas solicitadas e aprovadas no dia 13/06/2018 no portal do PIBID, 

por meio do Edital CAPES 07/2018: 

 

Quadro 04: Cotas de bolsas do Pibid na região Norte 

 

 

 

Quadro 05: Cotas de bolsas do Pibid na região Nordeste 

 

 

 

 

 

AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO

Fonte: PIBID/CAPES

Nota: Quadro elaborado pela autora

NORTE

TOTAL: 5142
584
528
417

1254
152

17032088
504

2424
480
528
936

UFREGIÃO COTAS SOLICITADAS COTAS APROVADAS
504 504

AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI

RN
SE

Fonte: PIBID/CAPES

Nota: Quadro elaborado pela autora

1.3371944
912 859

TOTAL: 14.607

NORDESTE
928

2184 994
2808 1872
2256 1945

COTAS SOLICITADAS COTAS APROVADAS
1632 959
4752 3.654
3696 2.059
1896

UFREGIÃO
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Quadro 06: Cotas de bolsas do Pibid na região Centro-Oeste 

 

Quadro 07: Cotas de bolsas do Pibid na região Sudeste 

 

 

Quadro 08: Cotas de bolsas do Pibid na região Sul 

 

Nos quadros acima, apresentamos o resultado final de distribuição de cotas 

de bolsas aos discentes das IES brasileiras, divididas por região, estados, siglas, 

quantidade de bolsas de discentes solicitadas e quantidade de bolsas de discentes 

aprovadas. Sendo assim, contabilizamos 5.142 bolsas aprovadas na região norte, no 

total de 7 estados. Na região nordeste, foram contabilizadas 14.607 em 9 estados. 

Para a região centro-oeste, foram aprovadas 4.845 bolsas em seus 4 estados. A 

DF
GO
MS
MT

Fonte: PIBID/CAPES

Nota: Quadro elaborado pela autora

TOTAL: 4845

CENTRO-OESTE

1.824 1.171

864 345
1.824 1820
1.608 1.509

REGIÃO UF COTAS SOLICITADAS COTAS APROVADAS

ES
MG
RJ
SP

Fonte: PIBID/CAPES

Nota: Quadro elaborado pela autora

1.840
7.104 4.379

TOTAL: 11.739

REGIÃO UF COTAS SOLICITADAS COTAS APROVADAS

SUDESTE

1.440 728
7.224 4.792
3.048

PR
RS
SC

Fonte: PIBID/CAPES

Nota: Quadro elaborado pela autora

SUL
5.040 3.255
4.656 3.494
2.352 1.974

TOTAL: 8.723

REGIÃO UF COTAS SOLICITADAS COTAS APROVADAS
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região sul contabilizou 8.723 em seus 3 estados. Por fim, na região sudeste 11.739 

cotas foram aprovadas em seus 4 estados.   

A partir do dia 15/05/2018, as redes de ensino tiveram de manifestar interesse 

em participar do Pibid. No dia 10/07/2018 foi publicada a lista de escolas que 

manifestaram interesse. A terceira etapa de seleção refere-se ao envio do Projeto 

Institucional do Pibid pelas Instituições de Ensino Superior – IES, realizado no 

período de 25/06/2018 até o dia 18/07/2018. O resultado da análise do Projeto 

Institucional foi publicado no dia 30/07/2018, para que o projeto pudesse iniciar as 

atividades partir do dia 01/08/2018. Cada instituição de ensino superior poderá ter 

apenas um projeto em andamento, selecionado por meio de chamada pública 

promovida pela CAPES, devendo conter:  

I – a estratégia a ser adotada para atuação dos bolsistas nas escolas da 
redepública de Educação Básica, de forma a privilegiar ações articuladas 
entre asdiferentes áreas ou, inclusive, com outras instituições participantes 
do Pibid, evitando adispersão de esforços; 
II – a descrição das ações de inserção dos bolsistas nas escolas, 
envolvendo odesenvolvimento das diferentes características e dimensões 
da iniciação à docência; 
III – a estratégia a ser adotada para que o bolsista aperfeiçoe o domínio da 
línguaportuguesa, incluindo leitura, escrita e fala; 
IV – as formas de seleção, acompanhamento e avaliação dos bolsistas; 
V – o plano de trabalho para a aplicação dos recursos do programa, 
observando alegislação pertinente à execução das despesas; 
VI – a descrição da contrapartida oferecida pela instituição, composta por 
nomínimo: espaço administrativo, disponibilidade de 
servidor(es)/funcionário(s) parasuporte administrativo do programa, 
equipamentos para o desenvolvimento de rotinasadministrativas, material 
de consumo para despesas de rotina e disponibilidade deramal telefônico 
institucional; 
VII – sistemática de registro e acompanhamento de egressos. (BRASIL, 
2013) 

 

Projetos em âmbito do PIBID são propostos por instituições de ensino 

superior (IES) para serem desenvolvidos por grupos de graduandos dos cursos de 

licenciaturas, sob a supervisão de professores de educação básica e sob orientação 

de professores das IES, a serem desenvolvidos por meio da articulação entre a IES 

e o sistema público de educação básica. A recomendação é que as IES 

desenvolvam as atividades dos projetos em escolas que tenham tido um bom 

(experiências bem sucedidas) e insuficiente (abaixo da média nacional) 

desempenhos no IDEB, e que tenham aderido aos Programas e ações das 

Secretarias de Educação e do MEC. Tais projetos institucionais são compostos por 

um ou mais subprojetos, definidos pela área de conhecimento da licenciatura 
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relacionada à educação básica. As IES poderão apresentar subprojetos 

interdisciplinares, atendendo às normas estabelecidas por meio do edital. 

4. O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA: O PIBID NA UFRN 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte aderiu ao Pibid no ano de 

2007, antes mesmo da instituição do seu Decreto, com a submissão e aprovação de 

uma proposta de trabalho para o Edital MEC/CAPES/FNDE nº 01/2007, e deu início 

às atividades no ano de 2008, com a aprovação de seis subprojetos. Os primeiros 

cursos contemplados foram os de Química, Biologia, Física, Matemática, Língua 

Portuguesa (2 campi – Natal e Currais Novos), Música e Filosofia. O Programa 

encontrava-se em fase de testes em todo o país, ainda sem a existência de um 

regulamento interno que orientasse as atividades que deveriam ser desenvolvidas. 

Os trabalhos eram desenvolvidos nas diferentes licenciaturas seguindo cada plano 

de atuação de sua área específica, planos esses produzidos no momento de 

submissão dos subprojetos ao edital vigente. Contudo, o Programa já era entendido 

como uma proposta pioneira direcionada à formação inicial de professores no país. 

A UFRN instituiu o seu Projeto Institucional do Programa e expandiu os 

projetos de iniciação à docência por meio da publicação do segundo Edital (CAPES 

nº 02/2009), contemplando os cursos de Geografia, Ciências Sociais, História (2 

campi – Natal e Caicó) e o curso de Pedagogia. Além dos cursos nas modalidades 

presencial e à distância, o PIBID também conta com mais 2 subprojetos 

interdisciplinares com licenciandos e professores de 2 a 4 diferentes cursos. No ano 

de 2012, a UFRN incorpora os cursos de Educação Física, Teatro e Língua Inglesa 

ao seu Projeto Institucional.  Sendo assim e desde então, o Pibid/UFRN atende a 26 

cursos de licenciaturas, sendo 5 cursos à distância e 21 presenciais, entre os 

municípios de Natal, Caicó, Currais Novos, Nova Cruz e Campo Redondo. Dentre as 

59 escolas que fazem parceria com o Pibid/UFRN, 39 são de Natal, 3 de 

Parnamirim, 9 em Caicó, 6 em Currais Novos, 1 em Nova Cruz e 1 em Campo 

Redondo. 

4.1 A POLÍTICA DE PERMANÊNCIA NA UFRN 
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte instituiu em novembro de 

2004 o seu Plano de Gestão 2003-2007, trazendo a necessidade sobre um debate 

acerca das políticas de acesso, bem como também das que garantissem a 

permanência bem sucedida dos alunos oriundos da rede pública na instituição. Tal 

necessidade é caracterizada como uma das prioridades do Programa de Expansão 

e Qualificação do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, estudada e discutida por uma 

comissão criada pelo então Magnífico Reitor, Ivonildo Rêgo, por meio da Portaria nº 

589/03-R, de 15 de setembro de 2003. As ações que estavam sendo estudadas 

estavam de acordo com o debate nacional no cenário pós década de 90, num 

cenário de sociedade globalizada e informatizada. 

Apesar de a universidade ser pública, é composta predominantemente por 

alunos provenientes da educação privada, que tiveram uma educação básica de 

melhor qualidade, fazendo com que os alunos da rede pública acabem por ingressar 

nas universidades privadas ou ocupem as vagas dos cursos menos concorridos da 

universidade pública. Embora o setor privado tenha alcançado um alto índice na 

oferta de vagas, ainda é no setor público que acontece uma formação de mais 

qualidade no ensino superior do país. Assim, torna-se necessário repensar as 

estratégias que contemplem o público da classe socioeconômica menos favorecida, 

a fim de democratizar o ensino com base no princípio de educação para todos, 

presente na Constituição Federal de 1988. É necessário atentar para a necessidade 

de que as estratégias de acesso estejam de acordo com as de permanência e que 

de fato sejam desenvolvidas em consonância, pois é importante oferecer as 

condições necessárias a quem necessita passar a maior parte do tempo em âmbito 

acadêmico, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Esse processo tem desencadeado um conjunto de ações que tem feito com 
que o Brasil venha alcançando, nas últimas décadas, avanços significativos 
na oferta e expansão da educação. No entanto, é preciso avançar muito 
mais, para que todos tenham acesso à educação básica e superior, 
especialmente quando levamos em conta as diferentes etapas e 
modalidades e como esse acesso vem acontecendo nas diferentes regiões. 
(BRASIL, 2013c, p.11). 

Para de fato repensar as políticas de acesso com base no processo seletivo 

da universidade, foi realizado um estudo dos perfis dos candidatos que foram 

aprovados no vestibular do ano de 2004, desde o aspecto socioeconômico, até a 

quantidade de vezes em que os mesmos prestaram o vestibular, por exemplo. 
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Posteriormente a todo esse levantamento, foi realizado um estudo acerca dos 

processos seletivos adotados em algumas universidades de outros Estados. As 

discussões giraram em torno da adoção do ENEM, das cotas para alunos de escolas 

públicas, negros e índios) e o Programa de Avaliação Seriada, além da reformulação 

do vestibular. Essas políticas necessitam de recursos que viabilizem a concretização 

das mesmas, sendo eles: a isenção da taxa de vestibular por meio de indicadores 

sociais; vestibular, o argumento de inclusão, o Programa de Complementação de 

Estudos do Ensino Médio – PROCEEM e o Cursinho de Preparação do Vestibular 

do DCE. 

No que diz respeito à adoção de cotas, elas caracterizam-se como 

necessárias para que os alunos possam suprir as suas necessidades básicas, 

garantindo suas permanências na instituição. Em relação aos negros, as cotas 

caracterizam-se como uma dívida histórica da sociedade para com os mesmos. 

Como argumentos contrários, há quem diga que as políticas de inclusão ferem os 

princípios constitucionais, pelo fato de privilegiar alguns, desprivilegiando outros. Ou 

melhor, as cotas discriminam para combater a discriminação. Esse argumento vem 

da defesa sobre o princípio da meritocracia: aqueles que vierem a ingressar na 

universidade, que seja por mérito próprio. Além disso, o argumento gira em torno de 

que a instituição não deveria assumir a responsabilidade que seria do Estado em 

reduzir as desigualdades sociais existentes. Isso nos leva a entender que a justiça 

social não seria o real motivo para ampliar as condições de acesso e permanência, e 

sim, a meritocracia, de fato. 

Embora não tenha havido um consenso por meio da Comissão com relação à 

temática, as propostas foram levadas adiante. Ainda em seu Plano de Gestão 2003-

2007, a UFRN prevê: a ampliação das bolsas de estudos, reativação e dinamização 

do processo de orientação acadêmica e pedagógica dos alunos em seus 

Cursos/Departamentos; ampliação do engajamento dos alunos junto às Bases de 

Pesquisas, laboratórios, eventos acadêmicos, dentre outros; e a melhoria do apoio 

institucional no que se refere ao acesso do aluno ao Restaurante Universitário, ao 

Sistema de transportes, às bibliotecas e às residências universitárias. Com essas 

reformulações, fica óbvio perceber a tamanha necessidade da ampliação do espaço 

físico da universidade pra atender a essa demanda crescente. 

Em 23 de outubro de 2007, a UFRN adere ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades - REUNI por meio de um diagnóstico 
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acerca da demanda pela educação superior no Rio Grande do Norte, desenvolvendo 

novas possibilidades de acesso e permanência para os alunos. Com essa adesão, a 

universidade realiza um programa de reformulação e atualização curricular no seu 

seguinte Plano de Gestão 2007-2011, que traz como propostas para elevar a 

qualidade da graduação, agregar o ensino às atividades de pesquisa e extensão, e 

reduzir as taxas de retenção e evasão, por meio da criação de novos cursos e 

ampliação do espaço físico. 

Aderindo ao REUNI, a UFRN ampliou de fato e consideravelmente o número 

de vagas. Em seu Plano de Gestão 2007-2011, a universidade implementa o 

Programa como uma possibilidade de expansão do número de vagas tanto na 

graduação, como na pós-graduação, com a criação de novos cursos, por meio de 

uma reformulação e atualização curricular. Além das políticas de acesso, o REUNI 

também prevê políticas de permanência na universidade. Ampliar a oferta de 

estágios por meio de convênios com empresas de caráter público e privado é uma 

dessas estratégias de permanência, pois surge como uma oportunidade de os 

alunos estarem inseridos na prática. A ampliação de bolsas remuneradas de 

monitoria, extensão, iniciação científica, inovação tecnológica e iniciação à docência, 

também faz parte de uma política de permanência de extrema importância, que 

entra como um dos objetivos da universidade no âmbito do REUNI. Essas políticas 

são oriundas de um estudo realizado entre colegiados e coordenações, com base 

nos dados da Comperve8 em seu Observatório da Vida do Estudante - OVE9. 

Em sua Proposta de Reestruturação no âmbito do REUNI, a universidade 

também institucionalizou políticas de melhoria da educação básica. Em seu 

documento, foi explicitada uma preocupação com a formação de professores, devido 

à universalização crescente do acesso à educação básica e o tempo de estudo dos 

alunos nesse nível de ensino. Há, assim, uma necessidade de formação qualificada 

desses profissionais da educação, a fim de atender a essa demanda. O documento 

traz a realidade para a licenciatura do curso de Física como exemplo, por meio de 

um estudo compreendido entre os anos de 1990 e 2001, quando os dados 

mostraram que apenas 7.216 professores saíram formados da academia, em 

                                                           
8 Comissão Permanente do Vestibular. Núcleo Permanente de Concursos da UFRN. 
9 Centro de informações estatísticas sobre os estudantes que ingressam na UFRN e de documentos 
de referência sobre o acesso ao Ensino Superior. Reúne estudos avaliativos, pesquisas e 
documentos sobre a realidade do Ensino Médio e do Ensino Superior no contexto do Rio Grande do 
Norte. Atualmente tem sua sigla é OVEU.  
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contraste com a necessidade atual, que era de 55 mil professores. O alto número de 

evasões nos cursos de licenciaturas de uma maneira geral, ocasionadas por fatores 

socioeconômicos e por interesses pela carreira docente, é o fator determinante para 

a instituição dessas políticas de permanência, com bolsas remuneradas e de 

iniciação à docência, como é o caso do Pibid nos cursos de licenciatura. 

Além do Reuni, a instituição do Pnaes em nível nacional também exerceu um 

importante papel no fomento de condições para que as Instituições Federais de 

Ensino Superior possam fornecer boas condições de permanência para os 

estudantes da UFRN. Nesse sentido, a universidade dispõe da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis – Proae, que disponibiliza aos estudantes da UFRN, sobretudo 

os que estão em vulnerabilidade socioeconômica, diversos tipos de bolsas e 

auxílios, de diferentes naturezas. A expansão do ensino superior, que envolve a 

ampliação do número de vagas e com a implantação da política de cotas do governo 

federal, e que tem como foco os alunos oriundos da rede pública de ensino, 

impulsionou a Proae na intensificação dos compromissos com as ações de 

permanência e de sucesso acadêmico aos estudantes da UFRN, que dizem respeito 

às políticas de assistência estudantil. 

Dentre as ações referentes à política de permanência da UFRN, também 

destacamos a orientação acadêmica nos cursos de graduação, instaurada com o 

objetivo de viabilizar a integração dos estudantes à vida universitária, orientando-os 

quanto às suas atividades acadêmicas. Desse modo, tal ação também tem se 

apresentado como um importante mecanismo de contribuição para a permanência 

dos estudantes na universidade, visando a diminuição das taxas de evasão, de 

retenção e de reprovações dos discentes. Isso porque, ela visa apoiar aqueles 

estudantes que possuem dificuldades referentes à evolução durante sua integração 

curricular. Além disso, para os alunos com necessidades educacionais especiais, foi 

criada a Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidades 

Educacionais Especiais – CAENE, onde é exercida a orientação acadêmica para 

esse público alvo. O objetivo é o de coordenar as ações voltadas aos estudantes 

com deficiência e com necessidades educacionais especiais. O Regime de 

Observação do Desempenho Acadêmico – R.O.D.A também foi criado visando o 

apoio aos discentes que apresentam dificuldades durante o processo de adaptação 

à vivência acadêmica. Nessa perspectiva, torna-se permitido que essa ação seja 

obrigatória, por meio de mecanismos como reuniões periódicas, planejamento da 
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matrícula e acompanhamento de desempenho dos componentes curriculares. Além 

da Caene e do R.O.D.A, os discentes também contam com o apoio dos seguintes 

programas:  

- Programa de Monitoria: objetiva a contribuição com a melhoria do ensino de 

graduação com o envolvimento de monitores durante a elaboração e a execução de 

Projetos de Ensino. Além da contribuição para a melhoria do processo de 

ensino/aprendizagem, o Programa pode refletir na sensibilização do monitor para a 

carreira docente; 

- Programa Tutoria: seu objetivo principal é o de contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes, refletindo no aumento dos índices de aprovação nos 

componentes curriculares obrigatórios. Conta com um orientador denominado tutor, 

cujo objetivo é o de auxiliar o discente, tutorando, tirando suas dúvidas e ajudando-o 

a melhorar o desempenho nas disciplinas acadêmicas. A dinâmica do Tutoria é a de 

identificação das dificuldades referentes à formação, das dúvidas, e a busca por 

estratégias de solução. Dentre essas estratégias está o agendamento de aulas 

extras com o auxílio de professores, monitores e de alunos bolsistas de iniciação à 

docência da Pós-graduação. O Programa Tutoria difere-se do Programa de 

Monitoria por não haver relação direta com um componente curricular, mas por 

referir-se à compreensão daqueles conteúdos relacionados à Educação Básica que 

necessitam ser aprendidos, sobretudo, referente às áreas de Matemática, Física, 

Química, e Leitura e Produção de texto. 

- Programa de Educação Tutorial (PET): objetiva o fomento de grupos de 

aprendizagem tutorial, por meio de concessão de bolsas remuneradas aos 

estudantes de graduação, além de bolsas de tutoria aos tutores dos grupos do PET, 

os professores universitários. Em âmbito da UFRN, o Programa possui três tipos de 

grupos: o PET de curso específico, limitado a um determinado curso de graduação; 

o PET interdisciplinar, que agrega vários cursos e/ou grandes áreas do 

conhecimento definidas por meio do Conselho Nacional do Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq; e o PET Saúde, que destina bolsas para tutores, 

preceptores (profissionais dos serviços) e estudantes de graduação dos cursos da 

área de saúde. O PET é diretamente gerenciado e normatizado pelo MEC e sua 

Secretaria de Educação Superior, com recursos provenientes do do Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE. O Programa em âmbito local, conta com 

uma interlocução que é responsável por intermediar o diálogo entre os grupos PET 
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da UFRN e o gestor no MEC. Na categoria do PET interdisciplinar, existem os 

grupos PET denominados PET/Conexões de Saberes, os quais atendem a uma 

expansão dos grupos PET promovida pelo Ministério da Educação – MEC, 

buscando a ampliação da relação entre a universidade e os moradores oriundos de 

espaços e comunidades populares. 

- Programa de Ações Acadêmicas Integradas: é uma ação institucional, 

coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, cujo objetivo é o de fomentar 

projetos que integrem as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com a 

concessão de bolsas e apoio financeiro, por meio do estímulo de práticas 

interdisciplinares e multiprofissionais.  

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID: objetiva 

promover a articulação da universidade com as escolas da rede básica pública de 

ensino, concedendo bolsas remuneradas aos discentes, sob a perspectiva de 

valorização da docência e da promoção de experiências significativas no âmbito da 

formação inicial e continuada de professores, visando a melhoria da qualidade da 

educação do ensino superior e da educação básica.  

A formação inicial dos licenciandos deve ocasionar um maior 

comprometimento e envolvimento dos discentes com seus respectivos cursos. A 

participação tanto dos docentes em formação, como dos docentes em exercício nas 

experiências e nas ações didático-pedagógicas de forma articulada e integrada à 

realidade das escolas participantes do Programa resulta em importantes e ricas 

experiências de formação para os licenciandos. Assim, o Pibid visa potencializar 

essas experiências adquiridas na prática, que contribuirão com a permanência nos 

cursos, uma vez que concede bolsas remuneradas a todos os membros da equipe 

que compõe o Programa, auxiliando no desenvolvimento dos subprojetos. 

No quadro 09, estão explícitos os dados de quantidade de bolsas ofertadas 

aos membros da equipe que compõem o Programa na universidade, nos anos de 

2009 a 2016. 
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Quadro 09. Número de bolsistas Pibid na UFRN 

 

  

Ano Alunos Supervisores Coordenadores Total    
   2009 126 8 8 142 
   2010 204 22 14 240 
   2011 237 30 14 281 
   2012 390 46 23 459 
   2013 390 46 23 459 
   2014 809 107 47 963 
 

 
2015 732 102 56 965 

 

 
2016 702 102 48 852 

   Fonte: Pibid/UFRN 

 

No Quadro 10 explicitaremos a variação do crescimento das bolsas com 

relação a um ano para outro, divididos também pelas categorias: alunos, 

supervisores e coordenadores: 

 

Quadro 10. Crescimento % anual dos tipos de bolsas 

  

 
Ano Alunos Supervisores Coordenadores Total 

 
 2009-2010 62% 175% 75% 69%  

  
 2010-2011 16% 36% 0 17%  

  
 2011-2012 64,60% 53% 64% 63%  
  
 2012-2013 0% 0% 0% 0%  
  
 2013-2014 107,40% 133% 104% 110%  
  
 2014-2015 -9,5 -5% 19,15% -8%  
  
 

2015-2016 -4,1 0% -14,30% -4,30% 
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     Fonte: Pibid/UFRN 

 

Percebemos que houve crescimento na concessão de bolsas entre todos os 

membros da equipe dos subprojetos que compõem o Programa na UFRN entre os 

anos de 2009 a 2014. Entre o primeiro biênio de 2009 a 2010, anos de 

implementação efetiva do Programa, as bolsas concedidas a toda a equipe 

apresentaram um crescimento significativo, totalizando 69%. Podemos atribuir esse 

aumento entre os dois primeiros anos à criação do Plano Nacional de Formação 

Professores da Educação Básica – Parfor no ano de 2009 e a instituição do Decreto 

do Programa nº 7.219 do ano de 2010.  

De 2012 a 2013 não houve crescimento na quantidade de bolsas em nenhum 

dos membros da equipe. Esta permaneceu estável, retomando esse crescimento 

entre os anos de 2013 e 2014. Contudo, no biênio de 2014 e 2015 só houve 

crescimento entre as bolsas dos coordenadores. Em 2016, houve decréscimos em 

todas as categorias de bolsas da equipe.  

O Gráfico 01 abaixo apresenta de forma objetiva o crescimento percentual da 

quantidade de bolsas referente aos licenciandos, foco do nosso objeto de estudo: 

 

Gráfico 01: Número de bolsistas dos cursos de licenciatura 

 

 
Fonte: Pibid/UFRN 
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Observamos que a quantidade de bolsas remuneradas destinadas aos alunos 

dos cursos de licenciaturas cresce de forma expressiva de um ano para o outro. Em 

2009, primeiro ano de registro, foram concedidas 126 bolsas aos alunos. Nesse ano, 

a UFRN instituiu o seu Projeto Institucional para o Programa e expandiu o 

atendimento aos Projetos dos cursos de Geografia, Ciências Sociais, História e o 

curso de Pedagogia. Anteriormente, eram contemplados somente os cursos de 

Química, Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa, Música e Filosofia. 

No ano de 2010, foram concedidas 204 bolsas, contabilizando um 

crescimento percentual de 62%, explicitado anteriormente no quadro 09. Esse 

primeiro biênio representa um momento crucial do Programa, uma vez que no ano 

de 2009 foi instituído o Parfor e em 2010, o Decreto do Pibid de nº 7.219. No ano de 

2011, foram contabilizadas 237 bolsas, refletindo em um crescimento de 16% em 

relação ao ano anterior. Entre os anos de 2011 e 2012, houve um crescimento de 

64,6%, com 390 bolsas concedidas em 2012. 

O biênio de 2012 e 2013 não apresentou crescimento na concessão das 

bolsas aos licenciandos, contabilizando 390 bolsas em ambos os anos. O número de 

bolsas voltou a crescer no ano seguinte, em 2014, representando um salto 

significativo, com a concessão de 890 bolsas, totalizando um crescimento de 

107,4% em relação a 2013. No ano de 2015, foram concedidas 732 bolsas, 

apresentando, dessa forma, um decréscimo de -9,5 referente a 2014. Em 2016, 702 

bolsas foram concedidas, representando em mais um decréscimo na concessão de 

bolsas aos licenciandos, com um percentual de -4,10% em relação a 2015.    

A partir do ano de 2014, o Pibid/UFRN iniciou um trabalho de proporções 

desafiadoras. O V Encontro Nacional das Licenciaturas – ENALIC e o IV Seminário 

Nacional do Pibid foram realizados em Natal/RN nos dias 8 a 12 de dezembro de 

2014, e contaram com a presença de mais de seis mil estudantes, professores das 

IES e da educação básica. As discussões realizadas durante o Seminário giraram 

em torno da importância do Pibid, quando foi encaminhada uma carta aprovada em 

Assembleia denominada de Carta de Natal, lida de forma pública durante a sessão 

de encerramento dos eventos. O conteúdo da carta referia-se ao programa como 

política pública e sua relevância de formação para a docência explicitando os dados 

referentes àquele contexto atual do Programa, contabilizando 90.254 bolsistas de 

iniciação à docência, supervisão e de coordenação, 284 instituições de ensino 

superior, 313 projetos e 5.898 escolas de educação básica nas pequenas e grandes 
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cidades, no campo e em comunidades indígenas e quilombolas. Na Carta foram 

explicitados treze argumentos referentes à importância do Programa, pensados de 

forma coletiva e reflexiva: 

1. A revitalização das Licenciaturas; 
2. A permanência dos licenciandos nos cursos; 
3. A vivência dos licenciandos com as comunidades escolares sob a 

supervisão de professores que integram o Programa; 
4. O reconhecimento do professor da Educação Básica como 

(co)formador;  
5. O compartilhamento de práticas formativas entre as diversas áreas de 

conhecimento; 
6. A melhoria da qualidade do ensino com práticas docentes 

diversificadas; 
7. A interlocução das IES com as escolas e com a comunidade;  
8. A melhoria do desempenho dos estudantes da Educação Básica e a 

motivação para seguirem seus estudos; 
9. A ampliação dos espaços de discussão sobre as práticas docentes e 

sobre as Licenciaturas nas IES; 
10. O desenvolvimento de práticas educativas afirmativas pautadas na 

diversidade cultural; 
11.  A sinergia entre os demais programas da CAPES, a exemplo do 

PARFOR, LIFE10, PRODOCÊNCIA11, NOVOS TALENTOS12; 
12.  A apropriação criativa das tecnologias da informação e comunicação; 
13.  O desenvolvimento de projetos e práticas interdisciplinares. 

 

Os argumentos reiteram a relevância do Programa ao valorizar a docência, 

viabilizando a inserção do licenciando na prática nas escolas, articulada com a teoria 

nas IES, por meio do diálogo e de uma cooperação conjunta entre todos os 

envolvidos no processo. O enfoque é não somente na formação inicial, como 

também na melhoria da qualidade da educação básica. Além disso, entende-se que 

o Programa também possibilita uma formação continuada aos professores 

supervisores, uma vez que também são modificados em sua prática por meio dessa 

relação dialógica. De acordo com Paredes (2012, p. 58): 

 

Sem dúvida, o PIBID também constitui uma das grandes apostas para o 
fortalecimento da formação inicial, levando-se em conta as articulações 
entre os saberes disciplinares e curriculares e aqueles vivenciados pela 
prática escolar. Além disso, é um estímulo à formação continuada de 
professores, uma vez que possibilita a troca de experiências com 

                                                           
10Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores – Life: objetiva 
selecionar propostas que tenham por objetivo a criação de laboratórios interdisciplinares de formação 
de educadores. (CAPES, 2014) 
11 Programa de Consolidação das Licenciaturas: objetiva fomentar a inovação e a elevação da 
qualidade dos cursos de formação para o magistério da Educação Básica, na perspectiva de 
valorização da carreira docente. (CAPES, 2014) 
12 Programa Novos Talentos: objetiva apoiar propostas para realização de atividades extracurriculares 
para professores e alunos da educação básica, tais como cursos e oficinas, visando à disseminação 
do conhecimento científico, ao aprimoramento e à atualização do público-alvo e à melhoria do ensino 
de ciências nas escolas públicas do país. (CAPES, 2014) 



84 
 

profissionais da área e também da inserção de práticas pedagógicas, 
respeitando o contexto educacional. Assim, podemos dizer que este 
programa possibilita a interlocução entre a universidade e a escola de 
educação básica, representados nas figuras do professor em exercício e os 
licenciandos, auxiliando ambos a enriquecerem sua prática. 

 

Contudo, mesmo diante das justificativas e de toda a mobilização, em 2015 

houve ausência de recursos financeiros de apoio e incentivo à realização das 

atividades programadas. A concessão de bolsas foi comprometida e grande parte 

das atividades só pôde ser desenvolvida diante do apoio de recursos materiais 

cedidos pela escola pública. No dia 15 de dezembro de 2015, foi emitido pela Capes 

a circular de nº 018/2015, por meio da então diretora da DEB, Irene Mauricio 

Carzola, com a identificação de fragilidades de articulação, uma vez que o Programa 

foi o que maio apresentou crescimento, contabilizando em 2013 quarenta mil bolsas 

e em 2014 noventa mil.  

A alternativa encontrada para a problemática foi o remanejo dos recursos em 

prol da conservação das bolsas vigentes dos estudantes. Além disso, foram 

realizados 50% dos cortes nas bolsas, refletindo na descontinuidade no Programa 

dos bolsistas que completassem 24 meses de atuação. As instituições de ensino 

superior foram impedidas de fazerem a inserção de novos bolsistas, ocasionando na 

estagnação e retrocessos de um programa de tamanha relevância para a formação 

inicial e continuada de professores.  

Dificuldades ainda foram vivenciadas decorrentes da própria instabilidade 

institucional vivida pelo PIBID, em nível nacional, no ano de 2016. As incertezas 

sobre o formato do Programa e até sobre a sua continuidade foram fatores de 

desestímulo e desmobilização para alguns envolvidos. Para assegurar seus direitos, 

estes profissionais necessitam, por vezes, suspender suas atividades. Isto causou 

problemas de descontinuidade de ações, chegando a inviabilizar atividades 

previamente planejadas. As atividades realizadas nas escolas tiveram que ser 

desenvolvidas com os recursos próprios e/ou de colaboradores das escolas públicas 

envolvidas e comprometidas com o Pibid/UFRN. 

No dia 8 de março de 2016, o Forpibid realizou uma reunião com sua 

militância a fim de discutir sobre os possíveis rumos do Programa, contando com a 

participação de autoridades, como as Senadoras Fátima Bezerra e GleisiHofmann, 

além dos reitores representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino - Andifes, do Conselho Nacional das Instituições da 
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Rede Federal de Educação Profissional – CONIF, da Associação Brasileira dos 

Reitores das Universidades Estaduais e Municipais – ABRUEM, Associação 

Brasileira de Universidades Comunitárias – ABRUC, Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras – CRUB e os representantes da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME e Conselho Nacional de Secretários 

de Educação – CONSED. Os representantes do Pibid foram recebidos pelo Ministro 

Aloísio Mercadante ao lado do Secretário Executivo Luiz Cláudio Costa, Secretário 

da Educação Superior, Jesualdo Farias Secretário da Educação Básica, Manuel 

Palácios, Presidente Substituto da Capes, Arlindo Philippi e Diretora da Educação 

Básica da Capes, Irene Carzola.      

A reunião se iniciou com o enfoque na meta 1 do PNE que diz respeito à 

inserção de todas as crianças de 4 e 5 anos nas escolas, articulada com a proposta 

do novo edital do Pibid. Os argumentos partiram da necessidade da relação entre o 

ensino superior e a educação básica, sob a premissa de que a formação de 

professores deverá estar comprometida com os problemas enfrentados na escola, 

uma vez que o Pibid é entendido como o principal Programa de articulação entre 

teoria e prática docente. O Forpibid posicionou-se para que a Capes pudesse 

cumprir os compromissos estabelecidos com as IES, mantendo os projetos 

institucionais do Pibid e Pibid Diversidade, aprovados por meio dos editais 061 e 

066/2013, vinculados à Portaria 096/2013.  O artigo 7º da Portaria 096/2013 explicita 

a preocupação que o aluno bolsista esteja inserido no cotidiano da escola para que 

se desenvolva a práxis por meio desse contato. As atividades realizadas devem ter 

como foco as escolas, aquelas que tenham obtido um desempenho abaixo do 

esperado no IDEB, aquelas que obtiveram experiências bem sucedidas e as que 

tenham aderido aos programas e ações das Secretarias de Educação e do 

Ministério da Educação, segundo o artigo 8º. A Portaria também assegura que todas 

as licenciaturas das IES poderiam elaborar seus projetos institucionais para 

participarem do Programa, em seu capítulo III.  

Contudo, uma nova Portaria de nº 46 foi lançada em 11 de abril de 2016, 

publicada na gestão do ex-ministro da educação Aloízio Mercadante, um mês antes 

de a Presidenta Dilma Rousseff ser afastada de seu cargo. A Portaria aprovou o 

Regulamento do Pibid, revogando a Portaria 96/2013 e trazendo novas propostas de 

mudanças de cunho verticalizado. Dentre as mudanças mais evidentes, ressaltamos 

a articulação do Pibid com demais Programas do MEC, a exemplos do Programa 
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Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, Programa Ensino Médio 

Inovador – PROEMI, Programa Mais Educação – PME e Pacto pelo Fortalecimento 

do Ensino Médio – PNEM. Dessa forma, o Pibid a partir de então seria desenvolvido 

em conjunto com tais Programas nas escolas. Todavia, é importante ressaltar que, 

embora essa articulação se faça necessária, dada a desarticulação desses 

Programas que são direcionados para a Educação Básica, tal imposição não seria 

eficaz, uma vez que não houve um planejamento adequado que definisse 

adequadamente os objetivos de cada Programa e de como seria essa articulação 

entre eles.  

Além dessa mudança, a Portaria 46 definia que os bolsistas deveriam cumprir 

6 horas de atividades nas escolas e 4 horas de atividades nas IES, limitando a 

quantidade de 10 horas semanais de atividades, e não mais apenas no espaço 

escolar como estava previsto na Portaria anterior 096/2013. Compreendemos que tal 

mudança compromete a própria estrutura e objetivos do Programa, que tem como 

enfoque a articulação entre a universidade e a escola pública de educação básica, 

além de representar um prejuízo para as ações que vinham sendo realizadas nessa 

perspectiva. A limitação e a segregação das horas comprometem o desenvolvimento 

dos subprojetos, uma vez que realizam planejamentos e atividades distintas a 

depender das necessidades de cada escola de educação básica em que exercem 

suas atividades. Outra mudança entendida como extremamente prejudicial foi a 

limitação dos editais somente para os cursos de licenciaturas, como Letras, 

Pedagogia, Biologia, Ciências, Matemática, Física, Química, Geografia, História, 

Sociologia e Filosofia. A seleção de alguns cursos e a exclusão de outros, colocam 

em xeque a importância das demais licenciaturas para a formação docente, partindo 

da premissa de que alguns cursos seriam mais importantes do que outros. 

Diante de tantas mudanças e ameaças ao Pibid por meio da Portaria 46, 

criada sem discussões e com muitas restrições, o Forpibid, as IES, os membros das 

equipes dos subprojetos e movimentos ligados ao Programa se manifestaram contra 

a Portaria, objetivando sua revogação por entendê-la como “coercitiva”, uma vez que 

“precariza” e “desestrutura” o Programa. Diante de embates travados por meio de 

manifestações e notas de repúdio, a Capes revoga a Portaria 46/2016 de 

Regulamento do Pibid, por meio da Portaria nº 84/2016, publicada no Diário Oficial 

da União no dia 15 de junho de 2016. A nova Portaria revogou a seção I, página 16, 

que instituía o regulamento do Programa. Foi alterada pela Portaria nº 120 de 22 de 
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julho de 2016, que revogou a de nº 46/2016 em sua seção 1, página 16, parágrafo 

único, onde dispõe sobre a continuidade dos projetos em andamento regidos por 

meio da Portaria 96/2013.  

O MEC decidiu, então, cancelar a Portaria até o ano de 2017, mantendo o 

Programa em sua estrutura e objetivos. O ano de 2017 foi finalizado com o mesmo 

número de bolsas concedidas no ano de 2016. Em 2018 houve a descontinuidade 

do Programa de fevereiro a julho, e o Pibid passou a ser dividido em 14 subprojetos 

e 22 núcleos, 528 bolsistas de iniciação à docência, 66 supervisores, 22 

coordenadores de área e 1 coordenador geral na UFRN. Atualmente, o Pibid-UFRN 

atua em 51 escolas, sendo 6 delas em Currais Novos, 8 em Caicó, 1 em Nova Cruz 

e 36 em Natal. 

4.2 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOCENTE NA UFRN 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui 60 anos de existência 

e atualmente oferta 116 cursos de graduação, os quais 34 deles são cursos de 

licenciaturas, sendo 25 ofertados na modalidade presencial e 9 na modalidade à 

distância. Além do campus central em Natal, a UFRN possui campus em Caicó, 

Santa Cruz, Currais Novos, e Macaíba. Em Natal, a universidade possui 23.617 

estudantes de graduação e 2.612 distribuídos nos campi do interior do estado. O 

Ensino Superior conta um quadro de 2.132 professores e 202 no quadro de Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico. Nesse sentido, são implementadas ações que 

objetivam o alcance da excelência em seus processos de formação.Como instituição 

pública, a missão da UFRN é educar, produzir e disseminar o saber universal, além 

de preservar e difundir as artes e a cultura, contribuindo para o desenvolvimento 

humano e comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade 

socioambiental, a democracia e a cidadania.(UFRN, p. 07, 2010). 

A universidade possui um processo histórico de reflexão acerca da 

consolidação de uma Política de Formação dos Profissionais do Magistério, com 

registros de conjunto de atividades e determinações que evidenciam as experiências 

desenvolvidas com a formação de professores para o ensino superior na UFRN e 

com os sistemas de ensino da educação básica, culminando em progressos desde a 

criação dos primeiros cursos de licenciaturas na universidade. Na década de 1950, o 

ensino superior em Natal era ministrado em faculdades isoladas por meio de 
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parcerias entre o Governo do Estado e a esfera privada, e não havia faculdade de 

formação de professores, de acordo com os registros do Projeto Pedagógico do 

Curso de Letras (UFRN, 2017).  

A Faculdade de Educação foi fundada em 02 de março de 1955 com a 

criação de cursos sob responsabilidade da Associação de Professores do Rio 

Grande do Norte – APRN. Isso porque, o MEC passou a determinar exigências para 

a titulação dos docentes que iriam atuar no ensino secundário. No ano seguinte, em 

1956, o então Presidente da República Juscelino Kubitschek concedeu à APRN a 

autorização para o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Natal, por meio do Decreto Federal de nº 40.573 em 18 de dezembro. A partir de 

então, são criados os cursos primeiros cursos de Geografia, História e Letras 

Neolatinas (Espanhol, Francês e Italiano). 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Natal foi incorporada à 

Fundação José Augusto, do governo do Estado, no ano de 1963, durante a 

administração do então governador Monsenhor Walfredo Gurgel. A Faculdade 

passou a ser parte da Faculdade de Educação e do Instituto de Ciências Humanas, 

agregando-se à UFRN posteriormente, mediante a federalização em 11 de março de 

1968, determinada pelo Decreto Presidencial de nº 62.380. Nesse mesmo período, é 

criado o curso de Pedagogia no campus central e na modalidade presencial, 

responsável pela formação pedagógica dos professores do ensino normal e 

secundário. A primeira turma de Pedagogia foi matriculada no ano de 1961, mas o 

curso só foi reconhecido por meio do Decreto Federal de nº 77.499, de 07 de abril de 

1976. 

A UFRN em seus documentos institucionais explicita o reconhecimento de 

que a formação inicial e continuada do professor exige que a instituição dê especial 

atenção à educação básica. A Resolução nº 020/2018-CONSEPE, de 19 de março 

de 2018 representa um esforço institucional permanente da UFRN para com a 

formação de professores. A Resolução institui as Diretrizes para a Política de 

Formação dos profissionais do Magistério na Universidade e considera diversas 

necessidades por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e suas 

atribuições explícitas no Art. 17, inciso XII, do Estatuto da UFRN: 

Art. 17. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
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XII. deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer outra 
matéria de sua competência, mesmo não especificada neste artigo. (UFRN, 
2002) 

 

 O Estatuto explicita suas deliberações: 

CONSIDERANDO a necessidade de instituir as normas relativas à formação 
dos profissionais do magistério na UFRN, adaptando-se às exigências 
legais e aos anseios da sociedade, com vistas à melhoria da qualidade da 
Educação Básica;  

CONSIDERANDO o disposto na legislação vigente para formação inicial e 
continuada de professores do Ministério da Educação – MEC, Resolução no 
2, de 1 de julho de 2015 do Conselho Nacional de Educação; 
CONSIDERANDO os documentos internos que instituem os pilares 
didáticos e pedagógicos da UFRN tais como: Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projetos 
Pedagógicos dos Cursos de Graduação, Resolução n o 171/2013-
CONSEPE, de 05 de novembro de 2013;  

CONSIDERANDO a necessidade de aproximação no trabalho pedagógico 
entre os cursos de Licenciatura da UFRN e os sistemas de ensino da 
Educação Básica;  

CONSIDERANDO a necessária organicidade e articulação endógena na 
formação dos profissionais do magistério, entre as licenciaturas, a pós-
graduação, extensão e a formação continuada da UFRN, no âmbito das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão nas Unidades do Campo Central 
e do interior;  

CONSIDERANDO a premente valorização institucional das licenciaturas 
com vistas à consolidação de uma identidade acadêmica, científica e 
profissional da docência;  

CONSIDERANDO a necessária articulação entre a formação continuada e 
os anseios e necessidades do trabalho pedagógico na Educação Básica;  

CONSIDERANDO o imperativo fortalecimento de parcerias 
interinstitucionais entre as instituições de ensino superior, e as secretarias 
municipais e estaduais de educação, assim como com as organizações da 
sociedade civil; CONSIDERANDO o compromisso da UFRN com a 
qualificação de seus docentes da educação superior e do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT), para atuarem na formação de professores 
para a Educação Básica, nos diversos Centros e Unidades Acadêmicas, 
como demonstrado no contexto histórico em anexo a esta Resolução; 
CONSIDERANDO o que consta no processo de no 23077.015262/2018-18. 
(UFRN, 2018) 

Essa Política de Formação Docente vem sendo planejada desde o ano de 

2008 no âmbito da UFRN. Uma Comissão composta por diversos representantes 

das unidades acadêmicas da universidade reuniu-se a fim de elaborar uma 

Resolução para instituir a Política de Formação Docente da UFRN. Contudo, esse 
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processo de elaboração foi inviabilizado, reflexo da divergência de trajetórias entre 

os membros, culminando na suspensão da Comissão.  Somente no ano de 2015, o 

debate foi retomado. Contando com as contribuições efetivas do Centro de 

Educação, da Coordenação das Licenciaturas e da Prograd, sob a presidência da 

professora Elda Silva do Nascimento Melo, uma Comissão foi instituída para que um 

novo processo de discussão fosse encaminhado, com a mobilização do Fórum das 

Licenciaturas e a Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, a fim de ampliar o debate 

acerca do papel dos Centros Acadêmicos na política de formação no contexto da 

UFRN. O enfoque do debate voltou-se para que fosse constituída uma Comissão 

que pudesse assumir essa política de formação de toda a UFRN, com o 

envolvimento de todos os representantes dos Centros e Unidades que oferecem os 

cursos de Licenciaturas na universidade.  

Nessa perspectiva, em 03 de maio de 2017 foi criada a Comissão Inter-

setorial, sob coordenação da Prograd, por meio da Portaria de nº 804/17 – R, 

pretendendo, além da elaboração de uma política de formação docente, o 

acompanhamento da reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Licenciaturas da UFRN. O documento traz uma síntese do debate realizado na 

Comissão, além do acréscimo de novos elementos, tendo como base além das 

políticas nacionais vigentes, os documentos internos à universidade e as demandas 

de ordem política, pedagógica, social e acadêmica contemporânea. O histórico de 

iniciativas, as demandas referentes à formação de professores, os princípios que 

delineiam as concepções de docência tanto na formação inicial e continuada para 

professores da rede básica, como na continuada para professores da UFRN, 

também estão explícitos no documento.  Ademais, o documento apresenta uma 

minuta de Resolução instituindo a política de formação docente na UFRN, que foi 

analisada e aprovada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE. 

Todavia, a discussão é consolidada e materializada de fato na conjuntura 

atual, cujo momento sócio-histórico e político é de inquestionável singularidade, 

reflexo da mudança de governo no Brasil em decorrência de um processo de 

impeachment em meados de 2016 contra a Presidenta do país Dilma Rousseff. Isso 

porque esse processo fez despontar diversas ações que impactaram todo o país e 

refletiram diretamente na educação, em seus níveis e modalidades de ensino. 
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A UFRN desenvolve uma gestão colegiada, normatizada por resoluções e 

portarias internas que orientam a vida acadêmica da universidade. Assim, tem como 

principais documentos o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-2019), 

plano estratégico que define os rumos da instituição universitária em termos de seu 

desenvolvimento e suas metas. É nesse Plano onde está explicita a missão da 

Universidade, o projeto pedagógico e os seus objetivos institucionais, orientadores 

da política para a UFRN. Além do PDI, a UFRN possui o Regulamento dos Cursos 

de Graduação da UFRN (RCG) – Resolução no 171/2013 - CONSEPE de 05 de 

outubro de 2013, documento norteador das atividades acadêmicas. Há também a 

existência dos Planos trienais dos centros/unidades acadêmicas e dos 

departamentos e os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação, e as portarias 

internas aos órgãos e unidades que compõem a universidade. Nesse sentido, 

explicitamos as principais ações desenvolvidas na UFRN direcionadas à 

contribuição para a formação de professores na instituição. 

O Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade de Ensino da Graduação – 

PAMQEG refere-se ao financiamento dos projetos de ensino que visam contribuir 

com a superação das fragilidades encontradas nos cursos de graduação da 

instituição. O Programa é articulado ao Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI e ao Projeto Pedagógico de Curso – PPC da UFRN, e considera as propostas 

dos projetos de ensino encaminhadas por meio dos cursos de graduação que 

apresentem o desenvolvimento de metodologias inovadoras. O PAMQEG está 

incluso nas políticas institucionais e é um dos programas estruturantes que se 

direcionam ao cumprimento da missão da universidade como uma instituição pública 

de ensino superior. Seus recursos são concedidos e direcionados à compra dos 

materiais e serviços para o incentivo do desenvolvimento de procedimentos, 

metodologias, recursos didáticos, tecnologias e avaliações que buscam a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem.   

A realidade frequente nos cursos de formação de professores é a segregação 

entre atividades do trabalho em sala de aula e a prática de estágio. O trabalho em 

sala de aula tem o enfoque na supervalorização dos conhecimentos acadêmicos e, 

consequentemente, acaba por refletir na subvalorização da prática também como 

fonte de conteúdo de formação. As atividades de estágio enfocam a prática, o fazer 

pedagógico e isola a análise contextual das práticas por meio da dimensão teórica. 

Dessa forma, os cursos de formação de professores enfatizam a teoria em sala de 
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aula e os conhecimentos que são adquiridos são colocados em prática apenas no 

momento do estágio. Ferraz (2000) afirma que nos cursos de formação de 

professores não dá pra negar a importância da articulação entre teoria e prática, 

para que se possam vivenciar experiências de pesquisa que auxiliam sua prática. 

Isso porque é por meio da prática que se expressam as questões vitais, sendo a 

teoria é um instrumento que ajuda a apreender o real. 

 A necessidade é de que a prática deve ser entendida como uma dimensão 

do conhecimento de formação profissional, como componente curricular, diante da 

ausência do trabalho conjunto entre os professores formadores e os supervisores de 

estágio, professores das escolas de educação básica. Devem ser incluídos nos 

cursos de formação docente inicial a análise e o estudo das propostas curriculares 

das Secretarias Estaduais e/ou Municipais, além dos projetos educativos das 

escolas, objetivando o conhecimento, a análise e a aprendizagem para sua 

utilização. Além dos aspectos pedagógicos, a duração do tempo de estágio em um 

dia por semana compromete o acompanhamento e o desempenho dos estagiários, 

uma vez que o desenvolvimento das atividades depende de um acompanhamento 

contínuo da rotina da escola, do trabalho do professor e de todo o grupo. 

Em seus Documentos de Planejamento, a UFRN tem expandido a graduação 

de forma estratégica no período de 1958 a 2018, com o objetivo de amenizar as 

defasagens existentes durante a formação de professores que atuarão na educação 

básica. No contexto de participação na Política Nacional de Formação de 

Professores – Parfor, a UFRN sinaliza uma intensa participação na implantação 

dessa política. A universidade cria 9 cursos de licenciaturas à distância, vinculados à 

Universidade Aberta do Brasil – UAB. São criados também quatro cursos de 

segunda licenciatura: matemática, letras-língua portuguesa, letras-língua espanhola 

e educação física, vinculados ao Parfor. 

Referente aos cursos de primeira licenciatura, esses seriam oferecidos na 

modalidade à distância, sem a existência de cursos presenciais em âmbito do 

Parfor, como foi definido no Fórum Estadual Permanente de Formação de 

Profissionais para a Educação Básica – FEDAP/RN, presidido pela Secretaria de 

Estado de Educação e Cultura. Somente os cursos de segunda licenciatura seriam 

oferecidos na modalidade presencial.  

A UFRN realiza diversas iniciativas, como jornadas e seminários de avaliação 

e planejamento da docência, além de eventos científicos e acadêmicos para a 
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disseminação das exitosas práticas pedagógicas em âmbito do ensino, da pesquisa 

ou e/ou da extensão. Dentre eles, destacamos: 

Trilhas Potiguares: trata-se de um Programa de Extensão interdisciplinar que 

conta com a participação de diversos discentes dos cursos de licenciaturas, e com a 

interação entre a Universidade e a comunidade de pequenos municípios do Rio 

Grande do Norte que possuam até 15.000 habitantes, refletindo na consolidação da 

tríade: ensino, pesquisa e extensão; 

CIENTEC: Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, que acontece anualmente, com o objetivo de promover 

uma interação entre a academia e a sociedade em geral, por meio da exposição dos 

principais fundamentos das atividades científicas, tecnológicas e culturais realizadas 

na universidade; 

 EIPE: Encontro Integrado dos Programas de Ensino da UFRN. O evento é 

voltado aos estudantes que são vinculados ao Programa Complementar de Estudos 

do Ensino Médio (Proceem); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid), Programa de Educação Tutorial (PET) e ao Programa de Monitoria 

da universidade. O objetivo é o de promover discussões por meio de palestras, 

relatos dos estudantes e oficinas,referentes ao processo de iniciação à docência; 

ENNAPE: Encontro Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação.O evento 

é realizado pelo Centro de Educação – CE, e é vinculado às ações de ensino, 

pesquisa e extensão e de formação continuada de professores da UFRN, 

estabelecidas na Rede Nacional de Formação de Professores para a Educação 

Básica, do Ministério de Educação. O encontro conta com a participação de 

pesquisadores, profissionais da educação, graduandos e pós-graduandos de 

diferentes regiões do Brasil, sendo entendido como um importante momento de 

socialização de estudos, pesquisas e relatos de experiências e práticas educativas 

realizados em ambos os níveis de ensino: educação básica e ensino superior. Dessa 

forma, o evento tem contribuído com a disseminação e com a produção de 

conhecimentos na área da educação, voltada para a formação profissional inicial e 

continuada,fortalecendo a articulação entre a educação básica e o ensino superior.  

Para além desse Programa e eventos, a universidade também realiza outras 

atividades para contribuir com a formação de professores. A instituição considera 

que licenciaturas possuem suas especificidades, instituindo a separação das 

coordenações para os cursos de bacharelado e licenciatura. Tal medida refletiu em 
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uma atenção mais direcionada às demandas dos cursos de acordo com o tipo de 

graduação. Diante dessas ações, torna-se claro que a formação de professores tem 

evidenciado-se bastante e cada vez mais na universidade, ocupando um lugar de 

destaque. 

Visando ainda um maior diálogo e integração entre a universidade e a rede 

pública de Educação Básica, a UFRN implementa o Programa de Monitoria, o 

Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino da Graduação (PAMQEG), 

Programa de Tutoria da UFRN, Programa de Educação Tutorial do MEC (PET-

SESu), Núcleo de Educação da Infância – NEI, Docência Assistida, Projetos de 

Ações Acadêmicas Integradas e Projetos de Apoio a Eventos Acadêmicos e o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), programas de 

apoio aos discentes e docentes, acreditando numa melhoria da qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação. Essa articulação 

entre os níveis de ensino por meio das ações e experiências de formação inicial visa 

refletir no envolvimento e comprometimento dos graduandos em licenciatura com 

seus cursos de formação docente. O Pibid, dessa forma, objetiva contribuir com a 

potencialização dessas experiências. 

Nessa perspectiva, a UFRN submeteu um Projeto Institucional ao Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sendo aprovado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de 

acordo com o Edital MEC/CAPES/FNDE nº 1/2007. Os compromissos foram 

explicitados no Projeto Institucional PIBID-UFRN por meio do objetivo geral:  

Fomentar a iniciação à docência presencial de futuros professores dos 
cursos de licenciatura (Física, Química, Biologia, Matemática, Língua 
Portuguesa e Música) para atuarem no âmbito da educação básica, de 
forma a estimular o desenvolvimento do espírito científico nos alunos das 
referidas licenciaturas e dos alunos das escolas envolvidas neste Projeto. 
(UFRN, 2009, p.3). 

Ao delinear o seu primeiro projeto, intitulado de PROJETO 

INSTITUCIONALPIBID-UFRN: reflexões sobre a ação docente, a universidade pauta 

o seu plano de trabalho identificando uma preocupação acerca da qualidade da 

educação básica, bem como do ensino superior no estado do Rio Grande do Norte 

diante dos resultados insatisfatórios nos Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB e Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade. A 

universidade aponta para a necessidade de que a instituição possa dar a devida 
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atenção à educação básica ao ofertar a formação inicial e continuada, por 

reconhecer que a qualidade da educação básica está inteiramente ligada à formação 

dos licenciandos e das oportunidades a eles oferecidas. 

A intenção deste Projeto é integrar os diferentes níveis de ensino (básico e 
superior); valorizar a escola como espaço pedagógico formativo; promover 
uma formação mais adequada dos futuros professores que pretendem atuar 
na educação básica e estimular a formação continuada de professores das 
escolas participantes. Estarão envolvidos cento e vinte e quatro (124) 
estudantes de graduação; cinco mil e sete (5.007) alunos da rede pública; 
quatorze (14) professores de escolas públicas e seis (6) professores de 
diferentes departamentos acadêmicos da UFRN. (UFRN, 2009, p.3) 
 
 

A elaboração e institucionalização do projeto na UFRN contaram com uma 

comissão composta por nove docentes da universidade. Esta iniciou os trabalhos no 

dia 27 de março de 2008. Essa primeira reunião também contou com a participação 

da então Vice-Reitora, Professora Ângela Maria Paiva Cruz e a Professora Maria 

Lúcia Santos Ferreira da Silva, a responsável pela Coordenação Didático-

Pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação (CDP/PROGRAD). O foco principal do 

Projeto Institucional PIBID-UFRN era o de fomentar experiências metodológicas e 

práticas docentes inovadoras. Diante disso, a seleção e a organização de temas, 

conteúdos e habilidades tornam-se partes essenciais do processo de ensino e 

aprendizagem.  

O Projeto Institucional ganhou mais importância na medida em que seus 

participantes reconheceram, efetivamente, que a formação docente exige muita 

atenção, tanto no que diz respeito à importância social do ofício de ensinar quanto 

ao papel do professor. Desse modo, foi imprescindível contemplar ações didáticas 

que levaram em consideração a comunidade escolar e o exercício da docência. Os 

documentos oficiais brasileiros da área de educação, tais como LDB, PCN, DCNEM, 

PCNEM, OCNEM, entre outros, objetivam aliar o ensino com as exigências da 

sociedade atual, a inclusão social e a cidadania de forma participativa. Sendo assim, 

tais exigências se caracterizaram como as principais referências para o Projeto 

Institucional PIBID-UFRN, pautadas em competências e habilidades explícitas na 

base legal.  

As reuniões da comissão corriam semanalmente com a duração de uma hora 

e trinta minutos. A Comissão realizou análises de diversos documentos de caráter 

práticos e teóricos, bem como um estudo detalhado do Edital MEC/CAPES/FNDE Nº 
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01/2007 para a elaboração do Projeto Institucional. Além disso, a Comissão contou 

com o apoio da Subcoordenadoria do Ensino Médio (SUEM) da Secretaria de 

Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos do Rio Grande do Norte (SEEC), 

afim de coletar informações importantes acerca da escolha das escolas participantes 

do Programa, como também para identificar os principais problemas enfrentados 

pelas escolas estaduais, as quais necessitavam de ações inovadoras para a sua 

superação. O convênio entre a UFRN e a SEEC que permitia a participação dos 

bolsistas pibidianos nas escolas públicas foi assinado no dia 7 de julho de 2008. 

Na primeira semana de julho de 2008 foram estabelecidos o nome do 

coordenador do Projeto Institucional e os nomes dos coordenadores de área. O 

primeiro coordenador institucional foi o professor Paulo Cezar de Faria que 

coordenou o primeiro Projeto Institucional, apontando em seu plano de trabalho uma 

preocupação com a superação do ensino fragmentado, trazendo a importância de 

um enfoque interdisciplinar. A comissão finalizou os trabalhos no dia 16 de julho de 

2008, encaminhando à CAPES o Projeto Institucional PIBID-UFRN e o plano de 

trabalho. Em setembro do mesmo ano o Projeto Institucional PIBID-UFRN foi 

aprovado, por meio de um comunicado enviado pela Capes. 

No dia 4 de agosto de 2008, o coordenador institucional recebeu o relatório de 

avaliação dos consultores Ad-Hoc da Capes referente ao Projeto Institucional PIBID-

UFRN. Foram sugeridas nesse Relatório algumas modificações de adequação de 

caráter orçamentário, a fim de viabilizar o julgamento final da proposta submetida. 

Ademais, questões referentes ao valor das bolsas e de custeio foram enfatizadas, 

tendo em vista a adequação dos recursos ao período de desenvolvimento da 

proposta. A partir do dia 26 de novembro de 2008 iniciaram-se oficialmente as ações 

dos participantes do PIBID- UFRN, porém sem o recebimento das bolsas.  

No mês seguinte, em 4 de dezembro de 2008, a coordenação do PIBID-

UFRN solicitou que a CAPES enviasse informações sobre o início do pagamento 

das bolsas, mas sem resposta. Somente em março de 2009 iniciou-se o pagamento 

das bolsas de iniciação à docência. Contudo, os demais membros da equipe 

seguiam sem suas bolsas de custeio.  No dia 21 de abril de 2009, um documento 

elaborado e assinado por todos os coordenadores institucionais de todo o país 

solicitava ao Presidente da Capes, Sr. Jorge Almeida Guimarães, informações 

acerca desse pagamento aos demais membros do Programa. Após diversas 

negociações realizadas entre a Capes e no Ministério do Planejamento, foi definida 
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a Ação Orçamentária no dia 23 de junho de 2009, possibilitando que a Capes 

pudesse realizar o pagamento do custeio do Pibid.  

No início de 2010 houve troca na Coordenação Institucional do PIBID-UFRN. 

O segundo Projeto Institucional foi então realizado pelo professor André Ferrer Pinto 

Martins, na ocasião o Coordenador Institucional, contou com o apoio fundamental da 

professora Marta Maria Castanho Pernambuco, a então Coordenadora de Gestão de 

Processos Educacionais. Juntos elaboraram e organizaram o Projeto o qual foi 

submetido ao Edital nº 001/2011. O Projeto trouxe uma reflexão sobre a aprovação 

do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, objetivando a 

universalização do ensino, a superação das desigualdades educacionais e o 

incentivo da valorização da docência visando a melhoria da qualidade da educação. 

A realização da troca do coordenador institucional implicava na devolução a CAPES 

do saldo, da conta corrente e dos recursos de custeio do Projeto Institucional, diante 

da necessidade de abertura de nova conta em nome do novo coordenador. O 

segundo Projeto foi intitulado de PROJETO INSTITUCIONAL PIBID-UFRN: iniciação 

à docência na articulação universidade-escola. 

O terceiro Projeto Institucional foi elaborado pelo novo Coordenador 

Institucional professor Lucrécio Araújo de Sá Junior e pela professora Elda Silva do 

Nascimento Melo, Coordenadora de Gestão de Processos Educacionais.  Esse 

Projeto refere-se ao Edital nº 61/2013 e traz o enfoque no contexto regional e 

educacional em que o projeto seria desenvolvido, e o locus da UFRN, por meio da 

interlocução entre a universidade e a educação do Estado. Foi por meio desse 

Projeto que ampliou-se a quantidade de cursos de licenciaturas participantes do 

Programa, com 26 cursos, sendo 23 presenciais e 3 à distância.   

 Ambos os Projetos Institucionais são voltados para a integração entre os 

níveis básico e superior de ensino; a valorização da escola como um espaço 

pedagógico formativo; a promoção de uma formação de professores mais adequada 

que objetivem atuar na educação básica e a estimulação da formação continuada 

dos professores das escolas que participam do Programa. Os seus objetivos gerais 

e específicos são: 

Objetivo geral: 

Fomentar a iniciação à docência presencial de futuros professores dos 
cursos de licenciatura (Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia, História e 
Geografia) para atuarem no âmbito da educação básica da rede pública, de 
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forma a estimular o desenvolvimento do espírito científico nos alunos das 
referidas licenciaturas e dos alunos das escolas envolvidas neste Projeto.  

Objetivos específicos: 

a) Proporcionar aos futuros professores a participação em ações e 
experiências didático-pedagógicas articuladas às orientações das políticas 
educacionais (LDB, PCN, DCNEM, PCNEM, OCEM) e à realidade das 
escolas das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio da rede 
pública de ensino; 

b) Desenvolver experiências focadas na prática docente que se orientem 
para a superação de problemas identificados no processo ensino-
aprendizagem de modo a contribuir para a melhoria da qualidade da 
formação docente nas áreas de abrangência deste Projeto; 

c) Promover, junto aos integrantes do projeto, diálogos que oportunizem a 
apreensão dos saberes da profissão nas diferentes ações das práticas e 
das aprendizagens da docência, favorecendo, assim, a coerência entre a 
formação dos professores e as finalidades da política da educação básica. 
(PIBID UFRN, 2009, p. 3) 

O gráfico 02 apresenta as escolas participantes do Programa, campos de 

atuação dos licenciandos vinculados aos subprojetos, no período de 2009 a 2016, 

em parceria com a UFRN, promovendo a integração entre o ensino superior e a 

educação básica pública: 

 

Gráfico 02: Número de escolas participantes do Programa 

 

 

Fonte: Pibid/UFRN 
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Os dados referentes às escolas nos mostram que houve um crescimento 

constante no que tocante à participação das escolas no Programa com o 

recebimento dos subprojetos. Observamos um crescimento expressivo entre os anos 

de 2013 a 2014. Em 2013 participavam 38, e em 2014, esse número subiu para 60 

escolas, representando um crescimento de 37% de um ano para o outro. Podemos 

atribuir essa expressão ao fato de que, em 2013, o Pibid instituiu a Portaria de nº, 

que regulamentou, aperfeiçoou e atualizou as normas do Programa, culminando no 

lançamento do Edital 061/2013, que ampliou a inserção dos bolsistas para os alunos 

oriundos do Prouni. Nesse ano também foi instituído o Edital de nº 66/2013, 

ampliando também o recebimento das propostas e projetos referentes às IES 

públicas e privadas sem fins lucrativos em âmbito do Pibid Diversidade, refletindo na 

necessidade de ampliação do número de escolas para o ano seguinte (2014), que 

abrangesse essa demanda. 

Entre os anos de 2014 e 2015, observamos o crescimento mínimo de apenas 

uma escola a mais em 2015 em relação ao ano anterior. Referente ao ano de 2016, 

não há o registro do número de escolas disponível para esse ano, mediante a 

instabilidade vivenciada pelo Programa na instituição durante esse período. Embora 

não haja o registro no gráfico,nos anos de 2017 e 2018, o Programa está atuando 

em 64 escolas, sendo 47 no município de Natal, 9 em Caicó, 7em Currais Novos, e 1 

em Nova Cruz. As escolas estão explicitadas nos quadros a seguir: 
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Quadro 11: Lista de escolas vinculadas ao Pibid no município de Natal 

 

CAMPUS NATAL 
SUBPROJETO ESCOLAS 

Letras Espanhol 
COLÉGIO ESTADUAL DO ATHENEU NORTE 

RIOGRANDENSE 
Matemática 

Natal 
COLÉGIO ESTADUAL DO ATHENEU NORTE 

RIOGRANDENSE 
Geografia Natal ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY 

Letras 
Português Natal ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY 

Letras 
Português Libras ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY 

Filosofia 
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO 

CAVALCANTI 

Física 
ESCOLA ESTADUAL DES FLORIANO 

CAVALCANTI 

História Natal 
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO 

DANTAS 
Biologia ESCOLA ESTADUAL FELIZARDO MOURA 

Arte ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CASTRO 
Filosofia ESCOLA ESTADUAL MASCARENHAS HOMEM 

Arte ESCOLA ESTADUAL NESTOR LIMA  
Biologia ESCOLA ESTADUAL PROF ANISIO TEIXEIRA 

Física ESCOLA ESTADUAL PROF ANISIO TEIXEIRA 

Filosofia 
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FERNANDES 

MACHADO 
Letras 

Português Natal 
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FERNANDES 

MACHADO 

Sociologia 
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE FERNANDES 

MACHADO 

Sociologia 
ESCOLA ESTADUAL PROFA DULCE 

WANDERLEY  
Química ESCOLA ESTADUAL PROFA JOSEFA SAMPAIO  

Biologia 
ESCOLA ESTADUAL PROFA LOURDES 

GUILHERME 

Química 
ESCOLA ESTADUAL PROFA LOURDES 

GUILHERME 
Letras Espanhol ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO SOARES 
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Fonte: Pibid/UFRN 

 

 

 

 

Química ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO SOARES 
Sociologia ESCOLA ESTADUAL WINSTON CHURCHILL  

História Natal ESCOLA ESTADUAL ZILA MAMEDE 
Educação Física ESCOLA MUL PREF MARIO LIRA 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSE DE ANDRADE 

FRAZAO 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSE MELQUIADES 

DE MACEDO 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROF LAERCIO 

FERNANDES MONTEIRO 
Educação Física ESCOLA MUNICIPAL PROF ULISSES DE GOIS 
Pedagogia Natal ESCOLA MUNICIPAL PROF ULISSES DE GOIS 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROF WALDSON JOSE 

BASTOS PINHEIRO 
Arte ESCOLA MUNICIPAL PROF ZUZA 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA CRISTINA 

OZORIO TAVARES 

Pedagogia Natal 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA NOILDE PESSOA 

RAMALHO 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA TEREZA 

SATSUQUI 

Pedagogia Natal 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA TEREZA 

SATSUQUI 

História Natal 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA TEREZINHA 

PAULINO DE LIMA 
Matemática 

Natal 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA TEREZINHA 

PAULINO DE LIMA 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL PROFA ZENEIDE IGINO 

DE MOURA 

Geografia Natal 
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA BRITO DA 

SILVA 
Educação Física IFRN - CAMPUS NATAL CENTRAL 

Matemática 
Natal INSTITUTO ARY PARREIRAS 

Arte 
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE 

ASSIS 
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Quadro 12: Lista de escolas vinculadas ao Pibid no município de Caicó 

 

CAMPUS CAICÓ 
SUBPROJETO ESCOLAS 

História ESCOLA ESTADUAL DOM JOSÉ A DANTAS  
História ESCOLA ESTADUAL MONS. WALFREDO GURGEL 

Matemática ESCOLA ESTADUAL MONS. WALFREDO GURGEL 

Matemática 
ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO ALADIM DE 

ARAUJO 
História ESCOLA ESTADUAL PROF JOAQUIM G. C. G. NETO 

Matemática ESCOLA ESTADUAL PROFA CALPURNIA C. AMORIM 
Geografia ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY 
Pedagogia ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ERNESTINA ABIGAIL 
Pedagogia ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEONOR CAVALCANTI 

Fonte: PIBID/UFRN 
 

 

Quadro 13: Lista de escolas vinculadas ao Pibid no município de Currais Novos 

 

CAMPUS CURRAIS NOVOS 
SUBPROJETO ESCOLAS         

Pedagogia EAD CRECHE EDINOLIA MELO 
Letras Português EAD ESCOLA ESTADUAL DR SILVIO B. MELO 
Letras Português EAD ESCOLA ESTADUAL CAP. MOR GALVAO  

Letras Espanhol ESCOLA ESTADUAL TRISTAO DE BARROS  
Letras Português  ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO LOPES GALVAO 
Letras Português  ESCOLA MUNICIPAL GILSON FIRMINO DA SILVA 

Letras Português  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HUMBERTO 

GAMA 

Fonte: PIBID/UFRN     
 

 

Diante o exposto, percebemos o enfoque na relação entre a universidade e as 

escolas de educação básica, e a articulação entre teoria e prática.  O foco está 
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centrado no desenvolvimento de experiências na prática docente, para a superação 

de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem, de modo a contribuir 

para a melhoria da qualidade da formação docente nas áreas de abrangência dos 

subprojetos e da qualidade da educação básica pública. Além disso, torna-se 

possível a promoção de diálogos entre os envolvidos no processo, que visa 

favorecer a compreensão dos saberes da profissão nas diferentes ações realizadas, 

promovendo inovações nas práticas e nas aprendizagens do exercício da docência, 

culminando nas produções que sistematizam esse trabalho conjunto. 

Nesse sentido, o Gráfico 03 apresenta a evolução das produções didático-

pedagógicas realizadas pelos discentes membros dos subprojetos nas escolas 

vinculadas ao Programa, no período de 2009 a 2016: 

 

Gráfico 03: Produções didático-pedagógicas 

 

 

Fonte: PIBID/UFRN 

Observamos que do ano de 2009 ao ano de 2012, registrou-se um 

crescimento contínuo, com o número de 390 produções didático-pedagógicas em 

2009, crescendo até 1.415 em 2012. Nota-se que houve um decréscimo significativo 

no ano de 2013, diferente do que aconteceu nesse mesmo ano referente ao número 

de escolas. Podemos compreender que o enfoque nesse momento estava voltado à 

ampliação do número de bolsas e de participação das escolas, por meio do 

lançamento da Portaria e Editais que reformularam o Programa e ampliaram o 

390
585

715

1415

730

1729

2257

555

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRODUÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS



104 
 

atendimento aos bolsistas. Os números das produções voltaram a crescer nos anos 

de 2014 e 2015, contabilizando 1.729 e 2.257 produções didático-pedagógicas, 

respectivamente. O ano de 2015 foi o que apresentou um maior crescimento, com 

foco nessas produções em relação aos demais anos, como forma de mostrar a 

relevância do Programa, diante do corte de verba de custeio, com a existência de 

apenas para a verba de bolsas.  No ano de 2016, esses números voltaram a 

decrescer significativamente, totalizando 555 produções.  

Neste grupo enquadram-se produtos do tipo: banners e cartazes 
pedagógicos produzidos, criação de banco de imagens, criação de banco 
de sons, criação de Blogs, criação de kits de experimentação, estratégias e 
sequências didáticas, folders, mapas conceituais, mídias e materiais 
eletrônicos, planos de aula, Plataforma Moodle e outras, (Wikipédia), 
preparação de aulas e estratégias didáticas, preparação de estratégias e 
sequências didáticas para o Portal do Professor, preparação de minicursos, 
produção de cadernos didáticos, produção de objetos de aprendizagem, 
produção de roteiros experimentais, produção de softwares, projetos 
educacionais realizados, sínteses e análises didáticas; outros. (CAPES, 
2012, p.7) 
 
 

O Gráfico 04 apresenta os dados referentes ao total de produções 

bibliográficas realizadas pelos licenciandos dos subprojetos do Programa na 

universidade entre os anos de 2009 a 2016:  

 

Gráfico 04: Produções bibliográficas realizadas 

 

 

Fonte: PIBID/UFRN 
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Com base nos dados acima, observamos que nos dois primeiros anos de 

2009 e 2010, houve um decréscimo com relação às produções bibliográficas. Entre 

os anos de 2011 e 2013 essas produções cresceram, voltando a decrescer nos anos 

seguintes de 2014, 2015 e 2016.  As produções bibliográficas produzidas pelos 

licenciandos representam a sistematização dos conhecimentos adquiridos por meio 

da práxis, resultando em um importante mecanismo de formação nesse processo. 

Corroboramos com Freire (1992) ao refletir sobre a importância do ato de ensinar 

realizado por meio da pesquisa, e nesse sentido, o professor precisa se dedicar à 

pesquisa durante a formação para que possa ter uma prática reflexiva. 

 

Na produção bibliográfica destacam-se: artigo técnico-científico publicado; 
dissertação de mestrado em andamento ou concluída; edição, organização 
e/ou coordenação de livros ou coleções; publicação de jornais na escola; 
publicação de livro; publicação de capítulo de livro; publicação de resumo 
técnico-científico; publicação de trabalho completo; publicação individual de 
crítica e resenha científico-educacional ou prefácio de obras especializadas 
ou espetáculos; tese de doutorado em andamento ou concluída; trabalho de 
conclusão de curso em andamento ou concluída; tradução de capítulo de 
livro; tradução de peças teatrais, de óperas encenadas e livros; outros. 
(CAPES, 2012, p.8) 
 

Destacamos nas produções bibliográficas os livros do Programa produzidos 

pelos coordenadores, supervisores e alunos. O primeiro livro, intitulado de Formação 

de Professores: Interação Universidade – Escola no PIBID/UFRN foi dividido em 4 

volumes: Refletindo sobre os projetos; As falas dos atores; Refletindo sobre os 

projetos/Edital 2009; As falas dos atores/Edital 2009, respectivamente, organizados 

pelos professores André Ferrer e Marta Pernambuco, entre os anos de 2011 e 2013.  

Posteriormente, mais quatro livros foram produzidos no ano de 2017. A obra 

intitulada Por uma Formação para a Docência foi organizado pelos professores 

Claudianny Amorim Noronha e Lucrécio Araújo de Sá Júnior, com a divulgação de 

estudos e pesquisas que foram apresentados por alguns dos pesquisadores 

palestrantes ou conferencistas do V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV 

Seminário Nacional do PIBID ocorridos no ano de 2014, em Natal/RN, eventos 

integrados ao XI Seminário de Iniciação à Docência (SID) da UFRN. O livro 

Interação Universidade-Escola: experiências formativas no PIBID/UFRN 

foiorganizadopelos professores Lucrécio Júnior, Cynara Teixeira Ribeiro e Marta 

Aparecida Garcia Gonçalves, com relatos de práticas e de experiências formativas 

no PIBID/UFRN nos mais diferentes campos do saber. O livro intitulado Escola, 
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Ensino e Linguagens também foi organizado pela professora Claudianny Noronha e 

o pelo professor Lucrécio Júnior, o qual também diz respeito a tudo o que foi 

apresentado pelos palestrantes e conferencistas IV Seminário Nacional do PIBID e 

nos eventos integrados ao SID. Por fim, o último livro produzido e disponível, 

intitulado de Compartilhando saberes na construção da docência no PIBID/UFRN, foi 

organizado pelos professores Lucrécio Júnior, Cynara Ribeiro e Marta Aparecida 

Gonçalves. 

Além das produções dos livros, destacamos os diversos artigos produzidos e 

publicados na Revista Eletrônica Extensão & Sociedade – PROEX/UFRN – volume 8 

– nº 1, e o site próprio do Pibid/UFRN. No site institucional do Programa estão 

inseridos os Projetos Institucionais, documentos, relatórios, editais, subprojetos, 

vídeos, fotos, notícias e diversas informações referentes ao Pibid na universidade.  

O Gráfico 05 refere-se aos números de produções artístico-culturais 

realizadas pelos licenciandos dos subprojetos nas escolas participantes: 

 

Gráfico 05: Produções artístico-culturais 

 

 

Fonte: PIBID/UFRN 

 

De acordo com os dados, observamos que o número de produções artístico-

culturais oscilou ano após ano, atingindo um crescimento significativo nos anos de 

2011 e 2015. Podemos atribuir o crescimento referente ao ano de 2011 à 

consolidação do programa nesse ano, com a ampliação do atendimento ao número 
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de licenciaturas e de escolas participantes, por exemplo, por meio do Edital nº 

01/2011. Sobre o ano de 2015, embora tenha sido um ano de enfrentamento de 

instabilidades no que se refere à concessão de bolsas e prosseguimento dos 

subprojetos, as produções artístico-culturais não só se mantiveram, como atingiram 

o maior número referente aos demais anos.  

 

Este grupo engloba todos os resultados artístico-culturais desenvolvidos no 
programa, tais como: adaptação de peças teatrais; atividades de grafitagem, 
atividades de leitura dramática ou e peça 9 radiofônica; atividades de 
restauração de obras artísticas; autoria de peças teatrais, roteiros, óperas, 
concertos, composições musicais, trilha sonora, cenografia, figurino, 
iluminação e/ou coreografia integrais apresentadas ou gravadas nas IES e 
escolas participantes; criação de espetáculos de dança; criação de filmes e 
atividades cênicas; criação de grupos musicais; criação de rádio escolar; 
desenho e pintura; exposição artístico-educacional; exposição de fotos e 
imagens; festivais de dança na escola; festivais de música; maquetes; 
transcrição e/ou arranjos de obras musicais; participação de alunos em 
concertos, recitais ou gravações; participação de alunos em peças teatrais; 
sarau escolar, vernissage, dentre outros. (CAPES, 2012, p.9) 

 

No Gráfico 06 apresentamos o desenvolvimento das produções desportivas e 

lúdicas realizadas: 

 

Gráfico 06: Produções desportivas e lúdicas 

 

 
Fonte: PIBID/UFRN 

 

Observamos que esse grupo de produções foi o que mais apresentou 

oscilações, com crescimentos e decréscimos apresentados de um ano para o outro. 
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O ano de 2010 foi o primeiro ano em que essas produções apresentaram um 

significativo crescimento, ano de instituição do Decreto do Pibid, o de nº 7.219/2010. 

O ano seguinte em que foi apresentado um crescimento expressivo foi o ano de 

2012, ano em que houve também um crescimento significativo de 80% referente ao 

ano anterior na concessão de bolsas para todas as equipes do Programa no país, 

por meio do Edital nº 11/2012. As dificuldades enfrentadas pelo Programa no ano de 

2014 foram referentes aos lançamentos de novos editais, não acarretando em 

prejuízos nas produções lúdicas e desportivas, uma vez que foi o ano em que essas 

produções apresentaram um maior crescimento.   

 
As atividades de caráter lúdico e esportivo, como: criação de times de 
modalidades esportivas (basquete, vôlei, futebol, etc), competições 
esportivas, criação de materiais para recreação; criação de rodas de 
capoeira; desenvolvimento de novas modalidades esportivas na escola; 
gincanas escolares; jogos para recreação e socialização; jogos inter-
classes; desenvolvimento de jogos especiais para inclusão (goalball, futebol 
de 7, futebol de 5, voleibol sentado, natação, bocha, outros); jogos 
populares; jogos dos povos indígenas (arco e flecha, cabo de força, corrida 
de tora, natação em águas abertas, hipip; akô, insistró, kagót, peikran, 
corrida de fundo, outros); atividades lúdicas para recreios e intervalos 
escolares; desenvolvimento de brincadeiras; brinquedos e brinquedotecas; 
maratonas escolares; olimpíadas esportivas; dentre outros. (CAPES, 2012, 
p. 10) 

 

Por fim, no Gráfico 07 estão explícitos os dados sobre as Produções técnicas, 

manutenção de infraestrutura e outras:  

 

Gráfico 07: Produções Técnicas, Manutenção de Infraestrutura e outras 
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Fonte: PIBID/UFRN 

  
No que se refere a essas produções, as quais são mais específicas em 

termos estruturais, os dados se apresentam de forma tímida até o ano de 2013, 

atingindo um crescimento expressivo no ano de 2014 e, mais ainda, no  ano de 

2015. A instabilidade vivenciada no Programa e os cortes realizados no orçamento 

em todo o país que vem ocorrendo desde o ano de 2014, refletiram apenas no ano 

de 2016, como podemos observar, com um decréscimo muito expressivo dessas 

produções de -87,10% de 2015 a 2016.    

Neste campo destacam-se: atualização de acervo da biblioteca escolar; 
criação de fóruns de licenciatura e formação docente; criação de 
laboratórios portáteis para o ensino de ciências; desenvolvimento de 
projetos sociais; manutenção de ateliê para atividades artísticas na escola; 
plano de melhoramento para laboratórios de ciências; revitalização de 
laboratórios de informática; modificação de projetos pedagógicos da 
licenciatura; criação de novas modalidades de licenciatura; criação de 
licenciaturas indígenas e do campo; criação de licenciaturas interculturais; 
outros produtos. (CAPES, 2012, p. 11) 
 

Percebemos que a inserção na docência, a articulação entre teoria e prática, 

a participação em eventos e a realizações das produções em conjunto fazem do 

Programa um grande colaborador na diminuição das taxas de evasão dos cursos de 

licenciaturas, fazendo com que o aluno seja estimulado a concluir sua formação 

inicial docente e, que ao fim, este possa ter um maior interesse em exercer a 

docência (BRASIL, 2013b). Por mais que os alunos inicialmente não desejem 

tornarem-se professores, não manifestando interesse pela carreira do magistério, 

esse interesse pode ser construído ao longo do curso, por meio das experiências de 

inserção na docência oferecidas durante a formação inicial.  

Uma última pesquisa realizada com 41 egressos do Pibid no ano de 2016 

teve como objetivo de saber se o Programa contribuiu com a formação desses 

professores e se os mesmos estão atuando em suas áreas de formação e/ou 

continuaram se especializando na área. No gráfico 08, constam os dados sobre a 

atuação em suas áreas de formação: 
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Gráfico 08: Atuação dos egressos do Programa 

 

 

     Fonte: Pibid/UFRN 

     Nota: Gráfico elaborado pela autora 

 

Dentre os entrevistados, estão 2 egressos do subprojeto de Filosofia, 1 

egresso do subprojeto interdisciplinar Física, Química e Biologia, 3 egressos do 

subprojeto de Geografia, 3 egressos do subprojeto de Matemática, 2 do subprojeto 

de Letras-Espanhol, 15 do subprojeto de Letras-Português,  3 do subprojeto de 

Educação Física, 5 do subprojeto de Química, 4 do subprojeto de Pedagogia, e 1 do 

subprojeto de História, 1 de Biologia e 1 de Ciências Sociais.  

Quando questionados sobre se estão trabalhando em suas áreas de 

formação, 23 entrevistados afirmaram que sim e 9 afirmaram que não, 

representando 72% e 28%, respectivamente. Ou seja, embora os 41 entrevistados 

não representem o universo dos egressos do Pibid, inferimos que o Programa 

72%

28%

Egressos do Pibid
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certamente contribuiu com a formação docente por meio do incentivo ao magistério 

e do confronto entre teoria e prática, uma vez que esse processo tende a refletir no 

processo da reafirmação docente.   

Ao serem questionados sobre estarem ou não em algum curso de pós-

graduação, stricto13 ou lato sensu14, 20 afirmaram que sim e 21 afirmaram que não. 

No gráfico 09 estão os dados referentes à distribuição dos egressos entre os cursos 

de pós-graduação: 

Gráfico 09: Inserção dos egressos do Programa em cursos de pós-graduação 

 

 Fonte: Pibid/UFRN 

Nota: Gráfico elaborado pela autora 

 

Como podemos observar no gráfico 06, 52% dos egressos estão inseridos em 

cursos de especialização, cursos de pós-graduação lato sensu. Já 43% estão 

cursando Mestrado e 5% Doutorado, que representam cursos de pós-graduação 

                                                           
13 Compreende Programas de Mestrado e Doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de 
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. 
14 Curso de Pós-Graduação oferecido em instituição de ensino superior pública e/ou privada, mais conhecido 
como curso de especialização. 
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stricto sensu. Dentre as instituições promotoras desses cursos, 15 egressos estão 

cursando na UFRN, 3 egressos no IFRN, 1 na  UFERSA-RN e 1 na Faculdade 

Maurício de Nassau. 

Observamos que a procura pela formação continuada se deu de forma 

expressiva entre os egressos entrevistados e, predominantemente, esses egressos 

voltaram pra sua instituição de origem, a UFRN. A pós-graduação na universidade é 

assegurada por meio da Regulamentação Geral dos Programas e Cursos de Pós-

Graduação da UFRN, com os objetivos explícitos em seu Artº 1: 

Art. 1º A pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
tem como objetivos principais:  
 
I – estruturar programas de pós-graduação que articulem os vários níveis de 
ensino voltados para a formação do pesquisador e para a produção 
científica, tecnológica, filosófica, cultural e artística; II – capacitar docentes 
para o ensino da graduação e da pós-graduação, bem como atender à 
profissionalização e aos vários setores produtivos da sociedade, no que 
concerne à qualificação técnica e científica; III – promover a educação 
continuada para portadores de diplomas de curso superior, de forma a 
qualificá-los para o exercício profissional nos diversos setores da sociedade. 
(UFRN, 2013). 
 
 

A formação continuada refere-se à oferta das atividades de formação e de 

cursos como os de especialização, extensão, mestrado, doutorado e pós-doutorado 

que devem agregar novos saberes e novas práticas que estejam em articulação às 

políticas e gestão da educação, às instituições de ensino e às áreas de atuação dos 

profissionais. Nesse sentido, a UFRN, no que concerne à formação continuada dos 

egressos dos cursos de formação docente inicial, articulada ao planejamento 

estratégico do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação dos Profissionais 

do Magistério, aos sistemas e redes de ensino e às instituições de educação básica, 

terá definido em seu projeto institucional o desenvolvimento dessa formação 

continuada dos profissionais do magistério da educação básica, visando articular as 

políticas de valorização do magistério, como é o caso do Pibid, a serem efetivadas 

pelos sistemas de ensino. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tecermos nossa pesquisa, compreendemos que o processo de expansão 

do ensino superior está inteiramente ligado às exigências do mercado de trabalho, 

que demanda uma formação de alto nível, realizada preferencialmente em cursos de 

nível superior, em uma sociedade cada vez mais globalizada e informatizada. A 

necessidade de integrar um número cada vez maior nessa esfera, sob orientação 

dos organismos internacionais, como Banco Mundial e Unesco, demandaram a 

implantação e a implementação de políticas de permanência para o público 

socialmente desfavorecido e inserido nos cursos de formação docente inicial de 

licenciatura no Brasil.  

Isso porque, nos cursos de licenciaturas há uma predominância dos alunos 

oriundos da classe social baixa, por encontrar na profissão condições rápidas de 

estágio e oportunidades de empregos após formados. O êxito na formação 

profissional como exigência do mercado de trabalho também passa pela qualificação 

do professor. Nesse sentido está a importância das políticas de permanência e de 

formação docente, que concedem bolsas remuneradas aos estudantes de 

graduação e a oportunidade de estarem inseridos em sala de aula por meio da 

relação entre teoria e prática.  

Ao longo da pesquisa, inferimos que os governos do Partido dos 

Trabalhadores - PT, sobretudo o governo Lula, embora tenham dado continuidade 

às políticas neoliberais do governo FHC, deu-se de modo a beneficiar o acesso e a 

permanência dos estudantes do ensino superior em situação socioeconômica 

desfavorecida aos cursos de licenciaturas. Além disso, também contribuiu para que 

os professores que não possuíam formação em cursos de graduação em 

licenciatura para atuar na educação básica obtivessem essa formação, de acordo 

com as exigências postas na LDBnº 9.394/96. Percebemos um maior investimento 

no campo das políticas de permanência e de formação docente inicial. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vem traçando sua política de 

permanência desde o seu Plano de Gestão 2003-2007, como uma das prioridades 
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do Programa de Expansão e Qualificação do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. A 

política de formação docente começou a ser planejada desde o ano de 2008, com a 

organização de uma Comissão a fim de criar uma Resolução que direcionasse essa 

política. Esse processo foi inviabilizado e retomado apenas no ano de 2015. Ambas 

as políticas consolidadas na universidade, contam com diversos programas que 

atuam na perspectiva de expandir o ensino superior por meio da responsabilidade 

social para com os estudantes que se encontram em vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Dentre esses programas que implementados na UFRN, o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid destaca-se como um 

importante Programa que se insere em ambas as políticas gestadas na 

universidade, por tratar-se de um programa de permanência e de formação docente 

inicial. O Pibid atua na UFRN desde o ano de 2007, com o início das atividades no 

ano de 2008. A partir da aprovação de seu primeiro Projeto Institucional, o Programa 

vem concedendo bolsas remuneradas aos estudantes dos cursos de licenciaturas na 

modalidade presencial e à distância, por meio da atuação nas escolas da rede 

básica pública, fortalecendo a formação docente inicial do licenciando que tem a 

possibilidade de aliar a teoria e prática, refletindo na tendência a permanecer no 

curso por meio desse incentivo à carreira do magistério.  A integração entre a 

educação básica e educação superior permite uma troca de experiências 

significativas entre os envolvidos nesse processo: coordenadores institucionais, 

coordenadores de área e licenciandos, mediados por um professor supervisor da 

educação básica.  

Referente às conquistas e aos pontos positivos acerca do Pibid na UFRN, 

identificamos uma sala própria localizada na Pró-Reitoria de Graduação - Prograd, 

com a presença de equipamentos adequados, secretária concursada e bolsista de 

apoio técnico. O Programa na universidade também conta com salas próprias para 

os Subprojetos em seus Centros/Departamentos. A criação do Regulamento Interno 

do Pibid – UFRN em 12 de março de 2013, que normatiza o funcionamento do 

Programa na instituição, também é entendida como uma conquista extremamente 

importante. A pesquisa realizada com os 41 egressos acerca da atuação em suas 

áreas de formação, demonstrando que 23 estavam trabalhando na área, nos fez 

inferir que o Programa cumpriu diretamente com o seu objetivo de estimular à 

carreira docente por meio da valorização da profissão, ao fomentar a iniciação à 
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docência na formação docente inicial. Inferimos também que essa inserção refletiu 

na busca pela formação continuada desses egressos, uma vez que a procura pela 

formação continuada se deu de forma expressiva, pois 20 deles estavam cursando 

Pós-Graduação, embora esse número não represente a maioria.  

Dentre os pontos negativos, podemos explicitar a limitação na quantidade das 

bolsas, identificada como um prejuízo para os discentes dos cursos de licenciaturas, 

tanto no que diz respeito à concessão de bolsas remuneradas, quanto no que refere-

se à inserção do licenciando no cotidiano das escolas, fator identificado como 

enriquecedor para a formação docente inicial, além dos prejuízos ocasionados à 

rede pública, uma vez que é inviável que todas as escolas sejam contempladas com 

os subprojetos do Programa. Outro fator importante a se pensar é o período de 

graduação em que o licenciado está atuando no Programa.  

Embora seja muito enriquecedora a possibilidade de o aluno estar inserido 

nesse contexto ainda no início do curso, sabemos que ele encontrará mais 

dificuldades ao longo do percurso, por não possuir ainda um respaldo teórico 

necessário, por mais que exista o acompanhamento das atividades por meio dos 

professores Supervisores. Essa problemática nos leva à reflexão sobre a 

reformulação do Pibid com a implementação da Residência Pedagógica, que passa 

a ser determinado que o Pibid atue apenas na primeira metade dos cursos, e a outra 

metade seja de responsabilidade da Residência. Contudo, essa determinação 

representa a perda do Pibid, que há mais de uma década vem consolidando-se 

como uma importante política pública para a formação de professores no país. A 

restrição do Pibid coloca em xeque sua relevância, que está posta naLei nº 

12.796/2013 que altera a LDB nº 9.394/96, apresentando a ênfase no acesso e 

permanência nos cursos de formação de professores no Artigo 4º e acrescenta o 

Programa em seu Artigo 5º, além de ferir as metas e objetivos do Plano Nacional de 

Educação – PNE, o qual indicava a ampliação do Programa na estratégia 15.3, 

vinculada à Meta 15. 

Entendemos que o Pibid caracteriza-se como um importante programa de 

permanência e de fomento à docência. Possibilita uma formação docente mais 

sólida, por meio do confronto da teoria com a prática, formando o docente com um 

pensamento crítico e reflexivo, com participação ativa na solução dos problemas nas 

escolas em que atuam. Acreditamos que, para que pudesse continuar cumprindo o 

seu papel como foi formulado, o Pibid necessitaria ser consolidado como política de 
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estado. Por resultar de um decreto, vem ficando claro no último período, com o 

afastamento da Presidenta Dilma Rousseff no ano de 2016 e com as novas 

diretrizes apontadas pelo governo Temer, o processo de precarização da educação. 

A partir desse ano, o Pibid vem sofrendo instabilidades orçamentárias e ameaças de 

cortes em todo o país.  

A partir das mudanças ocorridas de um governo para o outro, e agora com um 

novo processo eleitoral que resultou na eleição do Presidente Jair Bolsonaro, o Pibid 

segue orientações que são balizadas pela concepção de cada governo. Apontamos 

assim a necessidade de firmarmos esse programa tão importante, que vem 

aperfeiçoando de forma significativa a formação dos docentes, como uma política de 

estado. 

. Podemos concluir que as partes envolvidas no Programa contribuem uma 

com a outra: a iniciação a docência com a formação do aluno no ensino superior e o 

aluno com a melhoria da educação básica pública brasileira. Sendo assim, é 

importante ressaltar o valor que é atribuído ao Programa por tamanha riqueza e 

desafios proporcionados àquele profissional que atuará em sala de aula e enfrentará 

diversos desafios na educação básica, sobretudo na rede pública de ensino.   
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