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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo investigar, em duas instituições públicas de 

ensino superior, as contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – PIBID - na formação de professores nos cursos de Química na cidade de 

Macapá-AP. O projeto foi executado na Universidade do Estado do Amapá - UEAP - 

e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP tendo 

em vista que são as únicas IES que possuem o programa PIBID com o subprojeto 

de Química. A natureza da pesquisa tem caráter qualitativo e quantitativo, uma vez 

que dessa abordagem tem-se a possibilidade de abarcar a realidade sobre várias 

dimensões a respeito do programa e assim contribuir com opiniões e contribuições 

para uma melhor avaliação da pesquisa. As coletas de dados constituíram-se em 

análise documental e em questionários com perguntas fechadas e abertas aplicados 

aos acadêmicos bolsistas do programa no qual expuseram suas opiniões a respeito 

do PIBID.Posteriormente,analisaram-se as respostas mais frequentes e significativas 

para o estudo. E se pode observar que o PIBID contribui significativamente para a 

formação de professores de Química do Estado do Amapá.  Como resultado, 

percebeu-se que o programa influenciou uma parcela considerável dos participantes 

da pesquisa na decisão em seguir a carreira docente por parte do IFAP e da parte 

da UEAP. Para a maioria dos participantes, tanto da UEAP como do IFAP o 

programa contribuiu para a formação docente. De acordo com os bolsistas, os 

principais resultados alcançados pelo programa são: elaboração e publicações 

artigos/livros/projetos; prática docente e benfeitorias para as Escolas e instituições 

envolvidas. Com esse estudo avaliativo pode-se perceber que as políticas públicas 

têm um papel importante na sociedade e para vários setores, apesar do foco 

principal ser a educação, ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas. A 

contribuição desse estudo é importante para vários sujeitos, dentre eles, pode-se 

destacar: as IES que possuem o programa e/ou até mesmo aquelas que não o 

possui, para os atores dessa pesquisa e para o próprio programa, os demais 

pesquisadores da área de formação de professores e educação, além de todos 

esses, ainda tem a maior beneficiada, a sociedade. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Políticas Públicas. PIBID. 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to investigate the contributions of the Institutional Program of 

Initiation Scholarships to Teaching - PIBID - in two public institutions of higher 

education in the training of teachers in the courses of Chemistry in the city of 

Macapá-AP. The project was carried out at the State University of Amapá (UEAP) 

and at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amapá (IFAP), 

since they are the only he is that have the PIBID program with the Chemistry 

subproject. The nature of the research has a qualitative and quantitative character, 

since this approach has the possibility of embracing the reality on several dimensions 

regarding the program and thus contribute with opinions and contributions for a better 

evaluation of the research. Data collection consisted of documentary analysis and 

questionnaires with closed and open questions applied to the scholars of the program 

where they expressed their opinions about PIBID. Subsequently, the most frequent 

and significant responses to the study were analyzed. And it can be observed that 

the PIBID contributes significantly to the training of Chemistry teachers of the State of 

Amapá. As a result, it was perceived that the program influenced a substantial 

amount of the research participants in the decision to follow the teaching career by 

IFAP and by UEAP. For most of the participants, the PIBID contributed to their 

teacher training both for UEAP and IFAP. According to the scholars, the main results 

achieved by the program are: drafting and publications articles / books / projects; 

teaching practice and improvements to the schools and institutions involved. With this 

evaluative study, one can see that public policies have an important role in society 

and for several sectors, although the main focus is education, it can be applied in 

several areas. The contribution of this study is important for several subjects, among 

them, it is possible to emphasize: the high education instuty that have the program 

and/or even those that do not have it, for the actors of this research and for the 

program itself, the other researchers of the area of teacher training and education, in 

addition to all these, still has the greatest benefit: society. 

 

Keywords: Teacher training. Public policy. PIBID. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a formação de professores tornou-se tema de 

preocupação e estudo bastante recorrente no Brasil, principalmente a partir de 1980 

(DINIZ-PEREIRA, 2011). Percebe-se que há um crescimento do número de estudos 

e pesquisas sobre essa temática, a exemplo de: Freire (2014), Chassot (1990), 

Saviani (2009), Zeichner (1993), Gatti (2010), Formosinho (2009), Maldaner (1997), 

Pimenta (1996), Alves (1992), Afonso (2013), Alarcão (1996), Altmann (2002),Amaral 

(2012), André (2010), Bergamaschi e Almeida (2013), Braibante e Wollmann (2012), 

entre outros trabalhos relevantes. Por conseguinte, há “visibilidade adquirida pela 

temática na mídia, pelo recente surgimento de eventos e publicações 

especificamente dedicadas às questões de formação docente” (ANDRÉ, 2010, p. 

174).  

Não se trata de uma temática simples, na verdade é um tema complexo e 

importante para a área educacional e para o desenvolvimento da sociedade. E se 

tratando do conceito, a formação, de acordo com Ferry (1991) vem a ser um 

processo de desenvolvimento individual destinado a adquirir ou aperfeiçoar 

capacidades relacionadas à prática docente. De acordo com Gatti (2009, p. 52) “a 

educação é processo que envolve necessariamente pessoas com conhecimentos 

em níveis desiguais propondo-se a compartilhar esses conhecimentos”, e para que a 

educação se efetive, na sociedade atual, temos a escola assumindo um papel 

importante nesse cenário educacional.  

Nesse sentido, observa-se que a escola possui um papel fundamental na 

vida dos indivíduos, pois, conforme expõe Gatti (2009), ela leva os discentes a 

apreender/compreender conhecimentos que já foram produzidos, além disso, 

precisa também formar valores para a vida humana.Então, percebe-se que a 

educação possui, de fato, dois vieses, apreender conteúdos já produzidos e formar 

um cidadão com valores para a sociedade.A respeito da categoria de análise 

educação, em especial a formação de professores, Gatti contribui da seguinte forma:  

 
Não podemos adentrar as questões da educação escolar e da formação de 
professores sem pensar na necessidade de se esposar uma filosofia 
educacional e sem ter uma convicção quanto a alguns pressupostos sociais 
para as questões educacionais. (2009, p. 53) 
 

Esse pressuposto está relacionado aos desafios enfrentados tanto por 

docentes como pelos gestores educacionais das instituições de ensino. Este 
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trabalho busca avaliar, em duas instituições de ensino superior, as contribuições que 

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) trouxe para a 

formação de professores nos cursos de licenciatura em Química na cidade de 

Macapá-AP. Para alcançar esse objetivo, o trabalho possui como objetivos 

específicos: apresentar um comparativo entre os programas dos cursos de Química 

da Universidade do Estado do Amapá - UEAP - e do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amapá- IFAP - que são contemplados pelo programa; 

Identificar as contribuições que o programa trouxe para formação acadêmica dos 

docentes; Apresentar vantagens e desvantagens do programa a partir dos egressos.  

Com relação à estrutura do trabalho, busca-se estudar as categorias que 

perpassam por esta pesquisa, adentrando nas seguintes: Educação; Políticas 

públicas; Formação de professores; Programa institucional de bolsa e iniciação à 

docência (PIBID). A estrutura geral da dissertação está pautada em quatro seções: 

Introdução ao tema; educação e formação de professores; políticas públicas; 

resultados e discussões e considerações finais.  

Inicia-se o trabalho com a introdução da temática a ser estudada, 

momento em que foram expostas as categorias de análise de trabalho, fazendo uma 

contextualização, sendo que foram abordadas de forma geral e ampla, trazendo uma 

contextualização a respeito do tema e mostrando sua importância para a sociedade.  

No primeiro capítulo da dissertação, será estudada a parte teórico 

acercada educação e formação de professores, analisaram-se aspectos 

relacionados às principais legislações que diz a respeito à educação e formação de 

professores, as competências em prestar esses serviços; além disso, verificou-se 

como é realizada a formação docente com/sem suporte das políticas públicas.  

No segundo capítulo, foi realizada uma análise teórica a respeito das 

políticas públicas, abordando o conceito, a utilidade da avaliação da política pública, 

entender como funciona os momentos, apresenta o ciclo de políticas públicas dando 

ênfase na implementação e avaliação.  

Já no terceiro capítulo da dissertação, momento no qual foi avaliado os 

resultados e discussões dos estudos. Realizou-se um comparativo entre os 

programas dos cursos de Química da Universidade do Estado do Amapá - UEAP - e 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP - que são 

contemplados pelo programa. Neste mesmo capítulo foi apresentado informações a 

respeito do PIBID. Abordando-se o que é o programa? Como funciona? Como é 
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implementado? Quais os requisitos para implementação do PIBID? Quais as 

contribuições do Programa para formação de docentes? Quais as IES no Estado do 

Amapá que possuem o programa. 

O problema apresentado nesse trabalho é o número reduzido de egressos 

dos cursos de licenciaturas, em especial os de Química. Em muitas instituições de 

ensino superior, a falta de teoria e práticas nos cursos é um problema para formação 

dos licenciados, mas que pode ser amenizado por programa e políticas públicas 

voltadas para esses setores, como é a dinâmica apresentada pelo PIBID.  

O esforço da pesquisa desenvolvido neste trabalho é relevante tanto para 

os atores da pesquisa, quanto para as instituições de ensino superior envolvidas, 

como também para as instituições que, por algum motivo ainda não foram 

contempladas pelo programa, mas que, futuramente, podem acessar o recurso por 

meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.  

Esta temática foi escolhida pelo fato de o autor da pesquisa ter participado 

do programa no período de 2012 a 2015, no qual houve a participação em dois 

momentos distintos, tanto no planejamento, quanto na execução dos projetos de 

intervenções para alunos do primeiro ano do ensino médio do ensino regular de uma 

escola da periferia da Cidade de Macapá-AP, e em outro momento, quando realizou-

se trabalho com a Educação de Jovens e Adultos. Além disso, juga-se necessário 

uma avaliação do programa, e este, avalia que o PIBID, da forma como é executado, 

de fato, contribui e auxilia na inserção dos acadêmicos bolsistas na pratica docente. 

Construindo assim, uma ponte entre a teoria e a prática nos cursos de licenciatura, 

assim como é feito no estágio supervisionado, mas de forma mais intensa e 

participativa.  

O público alvo deste trabalho foram os docentes que passaram pelo 

programa e já estão atuando em sala de aula, os acadêmicos que se encontram, no 

momento, atuando no programa, e os coordenadores de área dos subprojetos dos 

cursos de Química.  

O estudo voltado para essa temática é muito relevante para o Estado do 

Amapá e para o programa institucional de bolsas de iniciação à docência – PIBID - 

tendo em vista a falta de produções de trabalhos acerca do programa. A fonte de 

dados para este estudo avaliativo estará nas respostas dos questionários aplicados 

aosbolsistas e ex-bolsistas do programa e ao coordenador de área do subprojeto de 

Química de cada uma das instituições de ensino.  
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Com isso, na busca para percorrer os objetivos apresentados nesta 

pesquisa, é necessário o norteamento das atividades realizadas pelo programa em 

questão de modo, a saber, de fato: Quais as contribuições do PIBID para a formação 

de professores de Química na Universidade do Estado do Amapá e no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá?  

 Após essa parte introdutória, apresentou-sena seção seguinte uma 

revisão teórica sobre educação e formação de professores, em seguida, utilizando 

autores vinculados à categoria de análise políticas públicas e o programa PIBID. Na 

quarta seção serão apresentados os resultados e discussões da pesquisa, no qual 

haverá um tratamento dos dados e análise dos mesmos e, por fim, na quinta e última 

seção as considerações finais.  
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2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Neste capítulo será exposto conteúdo a respeito da educação, fazendo-se 

uma análise das principais legislações vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para isso,analisaram-se as seguintes legislações: Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988; Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBN; Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprova o 

Plano Nacional de Educação – PNE; Resolução CNE/CP nº 1/02 - Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. Vale destacar que, foi 

extraído somente os dados a respeito da educação, educação superior e formação 

de professores. Para melhor visualização, apresentou-se a figura abaixo com as 

legislações que serão estudadas nesse trabalho e descrição sobre o que trata cada 

uma delas. 

 

Figura 1 - Legislações estudadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A EDUCAÇÃO 

 

É de notório saber que a Educação no Brasil é dever tanto do Estado 

como da família, e direito de todos, ou seja, ela está ou deveria estar disponível a 
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todo brasileiro. Essa vertente encontra-se fundamento legal na legislação máxima do 

ordenamento jurídico brasileiro.  De acordo com a Constituição de Federal de 1988 

no Capítulo III da Educação, da cultura e do desporto, Seção I - da educação - em 

seu Art. 205 cita que a “Educação, direito de todos e dever do Estado e da família 

(...)” após está afirmação, ainda nos traz a ideia de que essa educação será 

promovida e incentivada através de colaboração com a sociedade com três 

objetivos: “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”(BRASIL, 1998).  

A República Federativa do Brasil – RFB – tem como forma de estado a 

federação, com relação à criação e aplicabilidade de lei a respeito da Educação, a 

Constituição aborda as seguintes competências: privativamente à União; 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

Competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. 

De acordo com o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre 

as diretrizes e bases da educação nacional enquanto que no artigo 23 cita que é de 

competência comum a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

pesquisa e à inovação, esta redação é dada pela emenda constitucional nº 85, de 

2015 e no dispositivo do artigo 24 é competência da União,Estados e Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre a educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; está redação é dada pela 

emenda constitucional nº 85, de 2015.  

Enquanto que no Art. 30 tem-se as competências do ente município. 

Conforme consta no artigo 30 da CF/88, compete aos Municípios manter, com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental. (Grifos nossos) 

Pode-se observar também que o tema educação faz parte dos direitos 

sociais trazido pela carta magna brasileira. Aparece de forma explicita no Capítulo II 

Dos Direitos Sociais no artigo sexto que “são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, (...), na forma desta Constituição” (Grifos nossos).  

No quadro abaixo se apresentam os principais dispositivos que constam 

na Constituição Federal a respeito da educação.  
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Quadro  1 - Principais dispositivos 
Dispositivo 

legal 
Conteúdo Tema 

Art. 6, CF/88 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta 

Constituição.   (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 90, de 2015)” 

A educação faz parte do 

rol dos Direitos Sociais 

expressos na 

Constituição Federal. 

Art. 205, 

CF/88 

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

Obrigatoriedade de oferta 

da Educação. 

Art. 22, CF/88 
“Compete privativamente à União legislar sobre:  

(...) XXIV - diretrizes e bases da educação nacional”. 

Competência legislativa 

da União. 

Art. 23, CF/88 

“É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios:  

(...) V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 

inovação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 85, de 2015)” 

Competência comum da 

União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Art. 24, CF/88 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

(...) IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, 

de 2015). 

Competência legislativa 

da União, dos Estados e 

do Distrito Federal. 

Art. 30, CF/88 

“Compete aos Municípios:  

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006)” 

Competência dos 

Municípios 

Fonte: Extraído de Brasil (1988).Elaborado pelo autor. 

 

Além de saber que a educação é um direito social, saber de quem é o 

dever de prestar o serviço e suas competências exauridas da CF/88, emse tratando 

de educação, outra legislação importante é a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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1996, também conhecida com LDB, na qual estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. De acordo com a abrangência da lei, o artigo primeiro, no 

parágrafo primeiro cita que a lei disciplinará a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. E no parágrafo 

segundo,aponta para que a educação seja vinculada ao mundo do trabalho e à 

prática social. 

Próximo do que estabelece o Art. 205 da CF/88, o artigo segundo 

estabelece que a educação, é um dever da família e do Estado nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana Brasil (1998), após isso traz também 

aqueles três objetivos que constam no artigo duzentos e cincoda Constituição 

Federal.  A partir disso, analisou os aspectos principais a respeito da lei de diretrizes 

e bases da educação nacional, plano nacional de educação e a resolução do 

conselho nacional de educação.  

 

2.2 ASPECTOS RELEVANTES: LDBN, PNE E A RESOLUÇÃO CNE/CP N° 01/2002 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação delibera e regulariza sobre a 

organização da educação brasileira. Dentre outros princípios trazidos pelo artigo 

terceiro da legislação, observam-se os seguintes princípios: igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; valorização do profissional da educação 

escolar; garantia de padrão de qualidade; garantia do direito à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida. Esses são alguns princípios que nortearam o ensino 

no Brasil e todos devem ser observados e respeitados.   

A educação é fundamental na vida do indivíduo, e já se sabe que é um 

dever da família e do Estado, sendo que esse não pode se omitir em fazer sua parte, 

ou seja, o Estado não pode deixar de ofertar educação aos cidadãos brasileiros, 

essa vertente é tão explicita que ganha destaque no artigo quinto da LDB, que traz o 

seguinte texto: “o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo 

(...)” o termo direito público subjetivo é um instrumento jurídico de controle do dever 

da prestação do serviço pelo Estado, já que permite ao seu titular a possibilidade de 

ajuizar judicialmente o Estado a executar essa prestação caso seja omitida. Isso se 

confirma quando presenciamos a segunda parte do texto legal do artigo quinto que 

traz a ideia que qualquer cidadão, grupo de cidadãos, organização sindical, entidade 

de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, pode 
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acionar o poder público para assim exigi-lo, ou seja, exigir a obrigação da oferta de 

educação por parte do Estado.  

Outro ponto que vale apena ser destacado nessa legislação é a questão 

da divisão em níveis do modelo educacional vigente. Na Composição dos Níveis 

Escolares, tem-se o seguinte: no Art. 21 “a educação escolar compõe-se de: I - 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; II - educação superior”. (BRASIL, 1996) 

Todos os níveis de educação ofertados pelo Estado, no que diz a respeito 

da Organização da Educação Nacional, mostram que os entes (União. Estados, 

Distrito Federal e Municípios) trabalharam em regime de colaboração. Isso está 

explicito no Art. 8º que diz: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”. 

(BRASIL, 1996) 

Em se tratando de educação superior, observa-se que na LDB, as 

diretrizes estão dispostas do art. 43 ao 57. Como foco da pesquisa é relacionado a 

formação de professor, analisou-se esse tópico da LDB com foco nas regras gerais e 

nos assuntos referentes às licenciaturas.  

Outra legislação importante e que vale apena destacar alguns pontos é a 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação – 

PNE. Essa legislação veio para regulamentar o artigo 214 da Constituição Federal. 

De acordo com o artigo, tem-se a lei estabelecerá o plano nacional de educação, 

que possui duração decenal, e tem como objetivo articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração e, ainda, definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para garantir a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades através de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que objetivam a erradicação 

do analfabetismo;universalização do atendimento escolar; a melhoria da qualidade 

do ensino; a formação para o trabalho;  a promoção humanística, científica e 

tecnológica do País e ainda, estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Está redação foi 

dada pela emenda constitucional nº 59, do ano de 2009. (BRASIL, 1998). 

 Então, para regularizar o artigo 214 da CF/88, foi criada a lei n° 

13.005/2014. Ela estabelecerá o Plano Nacional de Educação – PNE - para os 

próximos 10 (Dez) anos a partir da publicação da lei, ou seja, 2014 a 2024. De 
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acordo com o artigo segundo a legislação traz as diretrizes da do PNE, dentre eles, 

vale destacar: “erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento 

escolar; melhoria da qualidade da educação; valorização dos (as) profissionais da 

educação”. Percebe-se que as diretrizes apresentadas vão de encontro com a 

necessidade no que o sistema educacional. Erradicar o analfabetismo é importante 

tanto para as pessoas que terão oportunidade de ter acesso à educação quando ao 

Estado brasileiro; a universalização do atendimento escolar é outro fator que elevará 

a qualidade de vida do povo brasileiro.  

De acordo com o artigo sétimo os entes políticos (União, Estados, Distrito 

Federal e os Municípios)atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das 

metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. Aqui, pode-se 

observar que o regime de colaboração é estabelecido entre os entes políticos. Com 

relação às metas trazidas pelo Plano Nacional de Educação temos o demonstrativo 

da relação entre as metas e os temas no quadro abaixo que foi feito um recorte das 

metas significativas para esse estudo, apesar de serem vinte e uma metas, deu-se 

destaque para três delas, que são meta 7, 15 e 16. 

 

Quadro  2 - Metas do Plano Nacional de Educação com resumido 
METAS TEMA DE FORMA RESUMIDA 

7 Qualidade da educação básica (melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica – IDEB) 

15 Formação de profissionais da educação (inicial e continuada) 

16 Formação de professores da educação básica (formação continuada e pós-graduação) 

Fonte: Adaptado de Brasil (2013). 

 

Após a apresentação das metas propostas pelo Plano Nacional de 

Educação, dar-se-á destaque as metas 7,15 e 16. A primeira refere-se ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, apesar de estar relacionada com a 

educação em nível de fundamental e médio, é um dos melhores índices para se 

debater a respeito da educação em nível básico. As demais metas (15 e 16) são 

metas relacionadas a educação a nível superior ligados a temática formação de 

professores.  

Para o aprimoramento e análise dos dados referentes as metas citadas, 

usar-se-á o estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP- que de acordo com legislação é feito a cada 

dois anos ao longo do período do PNE. De acordo com o Art. 4° § 2 da lei n° 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2013/12/quadro-metas-do-pne/@@download/file%20acessada%20em%2006/02/2019
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13.005/2014, é realizado a cada 2 (dois) anos, ao longo da vigência do PNE, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP 

publicará estudos para avaliar a evolução no cumprimento das metas, com 

informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, 

deste modo, tendo sempre como referência os estudos e as pesquisas de que trata 

o artigo quarto, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes (BRASIL, 

2014) 

Até o presente momento possui duas publicações a respeito desse 

estudo, o primeiro refere-se ao relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do 

Plano Nacional de Educação: 2014-2016 e o relatório do 2º ciclo de monitoramento 

das metas do Plano Nacional de Educação: 2016-2018.  Para a análise não ficar 

muito extensa e pelo fato de haver muitos dados nesses relatórios, será analisado 

apenas os dados mais importantes para essa pesquisa e somente será analisado o 

relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação: 

2014-2016.Para um melhor entendimento, será exposta primeiramente a meta em 

questão e antes de apresentar a análise, será visto o anexo com as metas que serão 

trabalhadas e em seguida analisar-se-á cada um dos resultados monitorados no 

relatório. Conforme consta na Legislação referente ao PNE:  

 
LEI 13.005/2014 - Anexo - Metas e Estratégias (...)Meta 7: fomentar a 
qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o Ideb:  Anos iniciais do ensino fundamental (2015 - 
5,2); (2017- 5,5); (2019 – 5,7) e (2021 – 6,0).  Anos finais do ensino 
fundamental (2015 – 4,7); (2017- 5,0); (2019 – 5,2) e (2021 – 5,5) e Ensino 
Médio (2015 – 4,3); (2017- 4,7); (2019 – 5,0) e (2021 – 5,2). (BRASIL, 2014) 

 

A meta 7 possui como objetivo melhorar a qualidade da educação básica, 

para isso, estipulou as metas desejáveis para ser alcançado através da nota do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. De acordo com o resultado 

dessa categoria no relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 

2014-2016 tem-se o seguinte.  

Para o monitoramento da Meta 7, este relatório explora os indicadores 

gerais da meta, traçando a trajetória desses indicadores no período de 2007 a 2013: 

Indicador 7A: Média nacional do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Indicador 7B: Média nacional do IDEB nos anos finais do ensino fundamental. 

Indicador 7C: Média nacional do IDEB no ensino médio. 
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Gráfico 1 - IDEB e metas dos anos iniciais do ensino fundamental 

 
Fonte: Adaptado com base no IDEB/INEP. 

 

 
Percebe-se que, a partir da análise dos dados apresentados no gráfico, as 

notas do IBED nas series iniciais nos anos de 2007 a 2013 estão acima das metas. 

Ambas crescendo, apesar da diferença de 0,4 aumentada nos anos de 2009 e 2011.  

De acordo com a meta estipulada, percebe-se que se deseja um aumento em 2,1 na 

nota nos períodos de 2007 a 2021.  

Outro dado importante é a nota do IBEB para o ensino fundamental no 

mesmo período em relação a diferenças das notas e metas do IDEB para o ensino 

público e ensino privado. De acordo com o relatório do 1º ciclo de monitoramento 

das metas do PNE: biênio 2014-2016 apresenta-se da seguinte forma:  

 

Gráfico 2 - IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental – público/privado 

 
 

Fonte: Adaptado de IDEB/INEP. 
 

De acordo com o gráfico 2, percebe-se que as notas e metas da iniciativa 

privada estão próximas, há uma constante evolução e relação com a meta. No ano 
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de 2013, a nota da rede privada foi 0,1, abaixo da meta, no restante dos anos foram 

os mesmos valores.Pelo viés da rede pública, percebe-se que a diferença no valor, 

tanto da nota quanto da meta, é abaixo da rede privada em uma escala de 

aproximadamente dois pontos. Observa-se que a nota da rede pública está acima da 

meta proposta. Outra importante meta do PNE de número 15, em suma, ela trata da 

política nacional de formação dos profissionais da educação em especial a 

Formação de profissionais da educação (inicial e continuada).  De acordo com o 

texto da meta 15, tem-se: 

 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras 
da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida 
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (BRASIL, 
2014). 
 

Essa meta tem por escopo garantir que os profissionais de educação 

atuantes sejam formados na área especifica de nível superior a qual lecionam. Para 

o monitoramento dessa meta foi elaborado o seguinte indicador: “Proporção de 

docências com professores que possuem formação superior compatível com a área 

de conhecimento em que lecionam na educação básica”. O Censo da Educação 

Básica de 2013 era o mais recente na data de publicação do PNE.Como referência 

para a análise do Indicador da meta 15, tem-se o gráfico 3.  

 
Gráfico 3–Formação docente e disciplinas lecionadas 

 
Fonte: AdaptadodeDIRED/INEP. 



28  

 

De acordo com o relatório, este apresenta a proporção dos profissionais 

que tem formações superiores compatíveis com a disciplina lecionada na educação 

infantil (EI), nos anos iniciais (AI) e nos anos finais (AF) do ensino fundamental (EF) 

e no ensino médio (EM). Para o ano de 2015, os melhores resultados foram 

observados no EM (56,6%) e nos anos iniciais do EF (55,7%), os quais superaram o 

valor alcançado para a educação básica como um todo (52,5%). Nos anos finais do 

EF e na EI, essa proporção foi de 47,0% e de 44,6%, respectivamente. 

O segundo gráfico apresenta o indicador separado por grande região. Em 

2015, pode se observado que a região Sul possui o maior percentual de 

compatibilidade (62,8%), seguida pelo Sudeste (60,6%) e pelo Centro-Oeste 

(55,1%). Já as regiões Norte (46,5%) e Nordeste (38,2%) apresentaram valores 

abaixo do obtido em nível Brasil (52,5%). Entre 2013 e 2015, houve crescimento nas 

regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste – apenas o Centro-Oeste apresentou no fim 

do período o mesmo percentual obtido no início da série histórica: 55,1%. De acordo 

com o relatório, tem-se o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 4 - Formação docente e disciplinas lecionadas por região 

 
Fonte: Adaptado deDIRED/INEP. 

 

 
De acordo com relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: 

biênio 2014-2016, pode-se analisar que o Indicador da meta 15 marca o percentual 

de docências com professores que possuem formação superior compatível com a 

disciplina que atuam em sala de aula. No ano de 2015, esse percentual apresentado 

de 52,5% para a educação básica. Desta forma cada uma das etapas, a maior 

compatibilidade foi observada no ensino médio, cujo resultado para esse indicador 

foi de 56,6%. Em seguida, apresentamos os anos iniciais do EF, com 55,7%. 
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Ficaram abaixo de 50,0% de compatibilidade os anos finais do EF (47,0%) e a 

educação infantil (44,6%). 

Já a análise a nível regional, presencia-se que as regiões Sul e Sudeste 

são as duas grandes regiões com maior percentual de docentes com formação 

superior compatível com a disciplina que lecionam. A educação básica, ano de 2015, 

os percentuais foram de 62,8% e 60,6%, respectivamente. De acordo com o gráfico, 

pode-se presenciar que o menor percentual ocorreu para a região Nordeste, com 

38,2%. Na análise por unidade da Federação, o Paraná apresentou o maior 

percentual (70,9%) em 2015, enquanto o Maranhão apresentou o percentual mais 

baixo (26,1%).Outra meta importante para temática é a de número 16. 

 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. (BRASIL, 2014) 

  

A meta 16 traz dois objetivos: formar em nível de pós-graduação um 

percentual de 50% dos docentes da educação básica, até o último ano de vigência 

do PNE; o segundo busca garantir formação continuada dos profissionais de 

educação básica em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Para que essa meta fosse 

aferida, buscou-se analisar dois indicadores: Indicador 1: Percentual de professores 

da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Indicador 2: 

Percentual de professores que realizaram cursos de formação continuada. 

 

Gráfico 5 - Docentes da educação básica com pós-graduação – Brasil 

 
Fonte: Elaborado com no Censo da Educação Básica/Inep. 
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Observa-se que o gráfico apresenta os dados em percentagem de 

professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu no 

Brasil, de fato, pode-se presenciar que os valores apresentados nos gráficos não 

chegam à metade desses profissionais. Sabe-se que, anualmente, mais profissionais 

adentram no sistema de ensino, apesar disso, após 2010 houve um aumento por 

parte da especialização dos profissionais de educação. Nos anos anteriores, mais 

especificamente nos anos de 2008 a 2009, foi o único momento de queda em 0,2%, 

os demais, todos os outros anos teve-se aumento. Apesar da baixa percentagem de 

profissionais da educação com pós-graduação, o dado positivo é que esse numero 

vem, a cada dia, aumentando.  

Outro dado importante e que vale apena destaca aqui, que se encontra 

relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação: 

2014-2016, diz a respeito da formação continuada dos professores. O gráfico abaixo 

apresenta percentual de professores da educação básica que realizaram cursos de 

formação continuada no Brasil. 

 

Gráfico 6 - Docentes da educação básica com formação continuada 

Fonte: Adaptado do Censo da Educação Básica/INEP. 

 

Ao se analisar os dados apresentados na figura 6, pode-se perceber que 

a quantidade em percentagem de professores com formação continuada está em 

crescimento, mas não passa dos 32% nos anos de 2012 a 2015, ou seja, a grande 

maioria dos professores está na categoria sem formação continuada (70,6% a 

68,6%). Por inferência, o ideal seria que nos anos posteriores a esses, essas linhas 

do gráfico se cruzassem, aumentando assim o número de professor com formação 

continuada, pois, sabe-se que é importante para melhoria da educação na sociedade 
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brasileira. Apesar de saber que, para que isso ocorra, de fato, precisa-se fomentar 

mais as políticas públicas para elevar a formação continuada dos professores que 

ainda não a possui.  

No próximo gráfico apresenta-se o percentual de professores da 

educação básica que realizaram cursos de formação continuada, por grande região 

pelo Brasil no mesmo período, ou seja, de 2012 a 2015.    

 

Gráfico 7 - Docentes da educação básica com formação continuada – região 

 
Fonte: Elaborado pela DIRED/INEP. 

 
Ao se analisar o gráfico da figura 7, no qual, afere-se a quantidade de 

professores da educação básica que realizaram cursos de formação continuada, por 

grande região pelo Brasil, pode-se perceber, que fazendo a diferença das 

percentagem dos anos de 2015 a 2012 a única região que não teve uma crescente 

foi o sudeste que apresentou variação de 1,4%; as demais regiões todas houve um 

crescimento, do maior para o menor temos: Nordeste 6,1%; Norte 2,7%; Sul 2,1% e 

Centro Oeste 1,5%. Além disso, outro fator importante a destacar no gráfico é a 

questão da diferença dos professores com formação continuada ser bem elevada na 

região sul, enquanto as demais região, por exemplo, no ano de 2015, fica entre os 

valores de 25,5% a 32,5% a região sul se destacar e o possui uma taxa de 49,4% no 

mesmo ano. Conclui-se que a realização de cursos de formação continuada foi mais 

frequente na região Sul (49,4%), em comparação com as demais regiões 

Após análise relacionada às metas aqui apresentadas e o relatório do 1º 

ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação: 2014-2016 

podemos ter uma visão geral das condições que se encontram as metas. Após esse 
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momento de análise, o foco do trabalho recai no estudo de extrair informações a 

respeito da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1/02 que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. 

A Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, tem como objetivo definir as 

diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. Observa-se que a resolução em questão 

serve tanto para a formação inicial, como a formação continuada de professores. 

Essa resolução está estruturada em oito capítulos que são:  

 

Figura 2 - Resolução CNE/CP nº 1/02 - Estrutura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Como não há condições de trabalhar todos os dispositivos a respeito 

dessa legislação, abordou-se os pontos principais voltado para a formação inicial de 

professores. Sem mais delongas, o primeiro ponto que vale ser destacado é o Art.2°, 

parágrafo1° que nos traz o conceito de docência. De acordo com o texto, entende-se 

à docência como uma ação educativa e como processo pedagógico com intenção e 

métodos, envolvendo: conhecimentos específicos; interdisciplinares e pedagógicos; 

conceitos; princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na construção e 

apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento 

intrínseco à sólida formação, tanto científica como cultural do ato de ensinar e 
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aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo 

constante entre diferentes visões de mundo (Brasil, 2015) 

Dessa forma, pode-se perceber que a docência envolve de fato, não 

somente os conhecimentos específicos e pedagógicos, mas também os 

interdisciplinares, além dos conceitos, princípios e objetivos da formação, levando 

em consideração os valores éticos, linguísticos e políticos do conhecimento 

inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender. Mais à frente, 

no artigo terceiro observa-se o conceito de Educação, que também vale destaque. 

Entende-se por educação os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa e 

extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas relações 

criativas entre natureza e cultura, ou seja, em vários ambientes, pode-se está 

presente à educação (BRASIL, 2015) 

Após esses dois conceitos apresentados na Resolução CNE/CP Nº 1/02 

pode-se observar de forma significativa a diferenciação entre os termos educação e 

docência. Às vezes são usados de formas sinônimas, mas não são, pois a educação 

é bem mais ampla que a docência, ou seja, a educação pode vir de relações além 

da do professor aluno e sala de aula, podem ser desenvolvidos na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais e etc. Já termo docência 

é mais restrito, apesar de ser complexo, está relacionado a processo pedagógico 

intencional e metódico, no qual são levados em considerações tanto os 

conhecimentos específicos de determinada área do saber, como conhecimentos 

pedagógicos e interdisciplinares.  

Com relação à educação inicial e continuada a resolução nos traz que 

para a educação básica constitui processo que é considerado dinâmico e complexo, 

direcionado à mudança para melhoria permanente na qualidade educacional e à 

valorização profissional, no qual deve ser assumida em regime de colaboração pelos 

entes federados, que são União, Estados, Distritos Federais e Municípios, nos 

respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação 

credenciadas (BRASIL, 2015).  

De acordo com o parágrafo quinto do artigo terceiro são expostos os 

princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

Conforme a resolução, são princípios: Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica:a formação docente que será observada para todas as etapas e 



34  

 

modalidades da educação básica como compromisso público, buscando garantir o 

direito das crianças, jovens e adultos à educação de qualidade, dessa forma, 

construída em bases científicas e técnicas sólidas em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica; a formação dos profissionais que 

atuam na docência (formadores e estudantes) como ajuste de vontade com projeto 

social, político e ético que colabore para a consolidação de uma nação soberana, 

democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos 

sociais, atenta a importância e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a 

toda forma de discriminação. (Brasil, 2015). 

Além desses princípios, também, pode-se destacar a colaboração 

constante entre os entes federados na forma de conseguir os objetivos da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, que é 

articulada entre o Ministério da Educação (MEC) e as instituições formadoras. Ainda, 

deve-se citar, o princípio que garante o padrão de qualidade dos cursos de formação 

de docentes ofertados pelas instituições formadoras; a articulação entre a teoria e a 

prática no processo de formação docente, enraizada no domínio dos conhecimentos 

científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão(BRASIL, 2015). 

Em se tratando das instituições de ensino que desenvolve o papel de 

formar docentes para a sociedade, deve-se, com isso destacar outros princípios que 

estão dispostos na legislação, que são: a igualdade no acesso à formação inicial e 

continuada, contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais, regionais e 

locais;a articulação entre formação inicial e continuada, assim como entre os 

diferentes níveis e modalidades de educação (BRASIL, 2015). 

Dentre os princípios da formação de profissionais do magistério da 

educação básica valem ressaltar a questão da qualidade da educação, exposta no 

Art. 3°,§ 5º, I que é construída levando em consideração bases científicas e técnicas 

sólidas e precisam estar em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica.  Outro ponto relevante, dentre os princípios, é o que consta 

no Art. 3°,§ 5º, IV que garante o padrão de qualidade dos cursos de formação de 

docentes ofertados pelas instituições formadoras, apesar de ser um importante 

dispositivo legal, observa-se que em alguns instituições esse padrão não é 

garantindo, mas, em alguns casos, presencia-se políticas públicas que auxiliam na 

garantia desse padrão, ou seja, elevam o padrão de qualidade de cursos de 
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formação de professores nas diversas instituições. Outro fator importante para a 

análise dos princípios, é a questão da teoria/prática nos cursos de formação de 

professores, de acordo com o Art. 3°,§ 5º, V “a articulação entre a teoria e a prática 

no processo de formação docente” baseia-se no domínio dos conhecimentos 

científicos e didáticos, e observando sempre a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

A formação de professores deve ser estudada e elaborada seguindo 

algumas regras, dentre elas, a criação de parcerias entre as instituições de ensino 

que ofertam cursos de licenciaturas e o sistema de educação básica, na maioria das 

vezes, para que a questão da teoria/pratica seja desenvolvida de forma mais efetiva. 

Em alguns momentos as instituições de ensino superior conseguem desenvolver 

projetos para que a prática docente se desenvolva dentro da própria universidade, 

por exemplo, os cursinhos preparatórios para vestibulares e Enem. Além disso, 

complementam a prática docente por meio das parcerias com escolas da educação 

básica. De acordo com a resolução, observa-se uma preocupação com assunto 

quando no seu Art. 3°,§ 6º, I traz essa questão contempla a sólida formação teórica 

e interdisciplinar dos profissionais;a inserção dos acadêmicos dos cursos de 

licenciatura nas instituições de educação básica da rede pública de ensino, ambiente 

privilegiado para a prática docente; o contexto educacional da região deve ser 

levada em consideração;as práticas de socialização e a avaliação de seus impactos 

(BRASIL, 2015) 

Nesse momento, a formação deve contemplar uma sólida formação 

teórica e interdisciplinar dos profissionais e inserção dos estudantes de licenciatura 

nas instituições de educação básica da rede pública de ensino. Na maioria das 

vezes, essa inserção dos estudantes na educação básica é feita com parceria entre 

a IES e as escolas, nas universidades esse momento, quando não há um projeto 

diferente, acontece nas disciplinas de estágio supervisionado ou prática docente.  

 

2.3 FORMAÇÃO DOCENTE EM QUÍMICA 

 

A formação de professores vem ganhando atenção nos últimos anos, ela 

está sendo estudada por diversos autores nas mais diversas áreas educacionais. 

Com isso, várias são as contribuições trazidas pelos estudos. De acordo com a 

pesquisa realizada no catálogo de teses & dissertações - CAPES–utilizando na 
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busca o termo “formação de professores” nos últimos 5 (cinco) anos (2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018) somam mais de 800 (oitocentas) teses de doutorados e mais de 

1900 (hum mil e novecentos) dissertações de mestrado sobre formação de 

professores nas mais diversas áreas do conhecimento.  

De acordo com Maldaner (2000), da forma como se dá a formação de 

professores acarreta em uma crise, pois, segundo o autor “a dimensão usual de 

formação de professores, demasiadamente restrita e não problematizada, restringe-

se em fases estaque nos cursos de magistérios, pedagogia, licenciaturas, mestrados 

e formação continuada.” A falta de problematização leva a uma crise nos cursos de 

licenciatura no âmbito das próprias instituições de ensino superior que formam esses 

profissionais, isso influencia na quantidade de pessoas formadas na área docente e 

que não conseguem ter sucesso na profissão.  

Outra problemática é que as universidades têm tido dificuldades de 

separar a formação pedagógica da formação específica, às vezes, deixando a 

desejar na parte pedagógica, às vezes na parte especifica. De acordo com Maldaner 

(2000), “os estudantes criticam, com razão, desde a falta de didática da maioria dos 

professores da graduação, passando pela dicotomia das aulas práticas e teóricas 

até a falta de transparência nos conteúdos (...)”. De modo que, até mesmo nas 

graduações presenciam-se profissionais da educação sem preparo pedagógico 

adequado ministrando aulas, isso afeta não só a formação pedagógica como a 

específica.  

Para que haja uma melhora na formação dos profissionais que atuam na 

docência, os cursos de graduação deveriam, de fato, tomar cuidado com essa 

questão, ou seja, focar no conteúdo específico e não negligenciar a parte 

pedagógica do curso que são essenciais para a formação de professores. Outro 

fator, que também auxilia na diminuição dessa mazela, conforme Nóvoa (1992), o 

diálogo entre os professores é fundamental para que haja a consolidação de saberes 

emergentes da prática do profissional de educação.  

Conforme mostra a quantidade significativa dos trabalhos (dissertações e 

teses), percebe-se que se tem discutido acerca da formação de professores de 

Química no Brasil, essa disciplina acaba sendo mal interpretada pelos alunos do 

ensino médio, desvirtuando-a. A formação de professores pode ser um fator que 

influencie a visão da disciplina pelo educando na educação básica, pois, há um 

tempo, tinha-se um currículo (grade curricular) voltado para os temas específicos de 
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Química, em certos momentos, deixando de lado ou se preocupando menos com a 

formação pedagógica desses profissionais.  

De acordo com Candau (1987), no Brasil, tradicionalmente, os currículos 

de licenciatura foram concebidos como meros apêndices aos currículos de 

bacharelado, com essas falhas na academia, o acadêmico do curso se tornava 

bomem assuntos específicos, porém, deixa a desejar na formação pedagógica, isso 

faz com que, quando se deparasse com a futura profissão, mostraria um lado 

diferente do que é a construção dos conhecimentos químicos.   

Em muitos casos, percebe-se que, a disciplina didática geral era/é o 

principal componente curricular nos cursos de licenciatura, responsável pelo 

desenvolvimento dos acadêmicos em suas formações para exercer a função de 

professor. Enquanto os currículos anteriores tinham como centro da formação a 

disciplina de Didática Geral, nas reformas curriculares, consolidamos disciplinas 

vinculadas à área de Pesquisa em Ensino de Química. Nessa perspectiva, as 

disciplinas pedagógicas de Ensino de Química foram introduzidas no currículo, com 

isso têm-se um papel de síntese integradora entre conteúdos de Química e 

conhecimentos teóricos metodológicos em uma perspectiva multidisciplinar 

(GAUCHE, 2007).  

Este conhecimento teórico metodológico possibilita ao docente 

compreender as dificuldades que os educandos podem apresentar nos caminhos da 

apropriação dos conceitos científicos. Como ressalta Shulman (1986), não é um 

conhecimento pedagógico geral, mas do conteúdo específico a ser ensinado. Ter 

esse conhecimento significa, por exemplo, o professor entender que a ciência é uma 

produção simbólica e que aprender ciência significa que o aluno tem que atribuir 

significado à linguagem da cultura científica (DRIVER et al., 1999).  

A problemática fica cada vez mais visível, quando se percebe, instituições 

de ensino superior, complementando os cursos de bacharel com algumas disciplinas 

pedagógicas desvinculadas com a real necessidade da formação de professores 

daquelas áreas. Às vezes, instituições tentam fazer a complementação pedagógica 

em pós-graduações, tentando sanar algumas áreas que se encontram com poucos 

profissionais habilitados.  Ao estudar a fundo, a formação de professores, percebe-

se a necessidade de mudança por parte de algumas instituições. A prática reflexiva 

e problematizada está fundamentada nos mols da formação docente denominado de 

racionalidade prática. Esta possui relação com as concepções que consideram a 
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complexidade da prática docente em que o ensino acaba sendo centrado na 

inserção de discentes através do processo participativo, aumentando, a capacidade 

de assimilação da linguagem científica como forma de intermediara compreensão de 

certos fenômenos (Rosa et al., 2003). 

Essa mudança de parâmetro no modelo de formação docente dificilmente 

pode ser conseguida em cursos de formação aligeirada, tanto pelo fato do tempo de 

duração desses cursos, que é menor, quanto em relação aos princípios e valores 

que orientam tais propostas (ALMEIDA,et al.,2008). 

Com relação a essa formação de docente e os cursos de licenciaturas, o 

fator qualidade na formação inicial é o ponto de maior relevância por tratar da 

formação em seus vários pontos de vista. Para Nardi (2009), quando aborda a 

formação pedagógica, relata que os professores se encontram presentes nas 

reflexões dos licenciados em Química, eles contribuem tanto de forma positiva 

quanto negativa. Logo, cabe valorizar o suporte dado por esses profissionais, na 

formação dos licenciados. O professor formador merece ser destaque na sua 

atuação, pois ele é responsável por manter esperanças, por encorajar sonhos e por 

mediar todo o processo de formação. (NARDI, 2009) 

Segundo Maldaner (2003, p. 390) o “desenvolvimento de forma 

desordenada dos atuais cursos de licenciatura em Química, tendo em vista o 

descaso que há na formação dos professores nas universidades” e, por 

consequência, a ausência de processos reflexivos sobre a ação do professor, 

favorece a reprodução, um processo que inibe o seu desenvolvimento profissional. 

Segundo Brasil (2002)a formação nos cursos de licenciaturas, da forma tradicional 

como é aplicada na maioria das IES, a parcela mais importante está contida na 

formação do conteúdo especifico da área, “onde o bacharelado surge como a opção 

natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado” Brasil 

(2002ª, p.31).  

De forma, a parte especificas dos cursos ganham visibilidade e é julgada 

como sendo mais importante, tornando, desse modo, os cursos de licenciados 

residual e é vista, nas universidades, como “inferior”, em meio à complexidade dos 

conteúdos da “área”, passando como atividade “vocacional” ou que permitiria grande 

dose de improviso e auto formulação do “jeito de dar aula” Brasil (2002) 

Nesse sentido, precisa-se repensar alguns fatores relacionados à 
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formação docente, são necessárias adequações tanto no currículo com a inserção 

de disciplinas pedagógicas para melhorar a formação quanto aos aspectos práticos 

no ensino de Química com programas que insere acadêmicos nas escolas, fazendo 

com que eles tenham contato com a educação básica como forma de auxiliar a parte 

prática da formação.   

Um dos programas que mais incentivam a formação de professores no 

Brasil, sem dúvida, é o programa institucional de bolsas de iniciação à docência – 

PIBID. Antes de adentrar na análise desse programa, precisam-se entender melhor 

conceitos acerca da categoria de análise Políticas Públicas.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3.1 CONCEITOS E CICLOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O conceito de política pública pode ser visto por vários ângulos, para 

melhor compreensão será exposto algumas definições do que seria Política Pública, 

com ênfase nos ciclos de políticas públicas e formas de implementações e 

avaliações.   

O conceito de políticas públicas na visão de Cunha e Cunha (2012), é 

ação desenvolvida por meio do Poder Público (Estado) em longo prazo, que orienta 

sua atuação em uma determinada área. Há também quem afirma que essas políticas 

são “conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, 

configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, 

em diversas áreas” (GUARESCHI, COMUNELLO, NARDINI e HOENISCH, 2004, p. 

180). 

De acordo com Souza (2006, p. 24) 

 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 
pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política 
que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), 
como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 
específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma 
das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a 
definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não 
fazer”. 

 

Além desses autores, Secchi (2010 p. 2) afirma que “(...) política pública é 

uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”.O autor ainda 

complementa afirmando que não há como conceituar de forma pronta e acabada o 

termo política pública, por conta das diferentes respostas que se pode receber de 

alguns questionamentos básicos, que são:  

 

Políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais? Ou 
também por atores não estatais? 2-Políticas públicas também se referem à 
omissão, ou à negligência? Apenas diretrizes estruturantes (de nível 
estratégico) são políticas públicas? Ou as diretrizes mais operacionais 
também podem ser consideradas políticas públicas?(SECCHI, 2010, p. 34).   

 

Existem diversos pontos de vistas, com respostas diferentes paras essas 

perguntas, logo, por esse motivo não é fácil delimitar um conceito padrão para esta 
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conceituação. Para uma melhor percepção de políticas públicas, é necessário 

entender que há um ciclo com alguns passos para que seja colocada em prática, já 

se sabe que para elaboração de uma política parte-se sempre de uma problemática 

social, no qual esta política vem para sana-la ou tentar ameniza-la.  

O processo de elaboração da política pública perpassa por vários 

seguimentos ou momentos,desde a identificação do problema até a extinção da 

política. Para melhor visualização, há autores que se esforçam para mostrá-las de 

forma mais concisa e organizada, expondo esquema dos diversos momentos,  

Demostrar-se-á o esquema exposto por Secchi (2010), em que existem 

sete principais etapas, que são: Identificação do problema, formação de uma 

agenda, formulação de alternativas, tomadas de decisões, implementação, avaliação 

e extinção. De acordo com o esquema citado, tem-se o seguinte ciclo:  

 

Figura 3 - Ciclo de Políticas Públicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte:Secchi(2010, p.33). 

  

De acordo com Secchi (2010), este não é padrão rigoroso para 

implantação e implementação da política pública, essas etapas podem também 

acontecer de forma diferente da proposta por ele, etapas em ordens distintas 

apresentam-se misturadas, as sequências se alternam. Segundo Wildavsky (1979 

apud Secchi, 2010, p. 33-34), por exemplo, sustenta que em alguns contextos a 
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identificação do problema está mais relacionada ao fim do processo do que ao início, 

e as fases de avaliação geralmente acontecem antes do escrutínio do problema”.  

Na fase de Identificação do problema, fase inicial, é mais fácil de ser 

identificada, pois o problema pode ser algo que provoque inquietação por parte da 

população ou de um grupo social. Nesta pesquisa por exemplo, percebe-se que o 

problema é a forma como a formação docente se apresenta, ou seja, como estão 

sendo formados os profissionais que irão da continuidade na formação dos demais 

agentes da sociedade, podendo também, ser relacionado com a formação dos 

acadêmicos dos cursos de licenciaturas.  

Conforme expõem Secchi (2010), sobre este a identificação de problema 

e o problema público: 

 

A identificação do problema é a discrepância entre o status quo e uma 

situação ideal possível. Um problema público é a diferença entre o que é e 

aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública. Um problema público 

pode aparecer subitamente, por exemplo, uma catástrofe natural que afete a 

vida de pessoas de determinada região. Um problema público também pode 

ganhar importância aos poucos, como o congestionamento nas cidades ou 

a progressiva burocratização de procedimentos e serviços públicos. Um 

problema público pode estar presente por muito tempo, mas não receber 

suficiente atenção porque a coletividade aprendeu a conviver com ele, como 

o caso da favelização das periferias das grandes cidades. (SECCHI, 2010, 

p. 34).   

 

Logo, pode-se fazer uma relação entre algo aceitável e algo não aceitável 

pela sociedade ou por determinados atores(pesquisadores), assim, em se tratando 

da formação de professores, algo inaceitável seria a formação de licenciados que 

não contemple a teoria e a prática ou contempla de forma superficial com as 

disciplinas de estágio supervisionado. Em muitas instituições de ensino superior é 

muito vulnerável a formação de licenciando, isso se torna um problema identificado 

que pode ser sanado/amenizado por uma política pública. 

Entretanto não se pode generalizar essa identificação do problema, pois 

para Sjõblom (1984 p. 35), essa identificação envolve três etapas fundamentais:  

 

A percepção do problema: um problema público não existe senão na cabeça 
das pessoas. Um problema público, portanto, é um conceito subjetivo ou, 
melhor ainda, intersubjetivo;a definição ou delimitação do problema: a 
delimitação do problema envolve definir quais são seus elementos, e 
sintetizar em urna frase a essência do mesmo. No momento de delimitação 
de um problema também são criados os norteadores para as definições do 
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conjunto de causas, soluções, culpados, obstáculos, avaliações; a avaliação 
da possibilidade de resolução: costuma-se dizer que um problema sem 
solução não é um problema. É claro que nem sempre as políticas públicas 
são elaboradas para resolver completamente um problema, e sim apenas 
para mitigá-lo ou diminuir suas consequências negativas.(SJÕBLOM ,1984, 
apud SECCHI, 2010, p. 35).   

  

Assim, fica evidente que, a identificação perpassa por etapas e que as 

políticas públicas nem sempre conseguem resolver completamente o problema para 

qual ela foi implementada, mas consegue de forma consistente amenizá-la.   Para 

Sjõblom (1984 apud SECCHI, 2010, p. 35) “Uma situação pública passa a ser 

insatisfatória a partir do momento em que afeta a percepção de muitos atores 

relevantes”. 

A formação de agenda é a segunda etapa deste ciclo, de acordo com 

Secchi (2010, p. 36) “a agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos 

como relevantes”. Para sanar esses conjuntos de problemas existe a necessidade 

da formação de uma agenda, também chamada de agenda política, que pode 

compor futuramente uma elaboração de um programa de governo, um planejamento 

orçamentário, um estatuto partidário ou, ainda, de uma simples lista de assuntos que 

comitê editorial de um jornal entende como importante (SECCHI, 2006). 

Conforme Cobb e Elder (1983), há a possibilidade de haver dois tipos de 

agenda, a primeira ele a chama de agenda política e a segunda de agenda formal. A 

primeira está relacionada com o “conjunto de problemas ou temas que a 

comunidade política percebe como merecedor de intervenção pública”, já o segundo, 

agenda formal que também é conhecida como agenda institucional, é aquela que 

elenca os problemas ou temas que o poder público já decidiu enfrentar.  

Entretanto, os governos não conseguem pôr na agenda todos os 

problemas trazidos pela sociedade, desta forma deve haver, por parte do poder 

público, uma seleção ou um filtro para que seja elencado problemas que vão fazer 

parte das agendas. Os problemas, de forma geral, acabam entrando e saindo das 

agendas, eles ganham notoriedade e relevância, e depois desinflam. Como destaca 

Subirats (1989), quando há a limitação de recursos, tanto humanos, financeiros, 

estruturais, materiais, até mesmo a falta de tempo, a falta de vontade pública ou a 

falta da pressão popular por parte da sociedade, podem fazer com que os problemas 

que fazia parte da agenda de governo não permaneça por muito tempo ou até 

mesmo não conseguindo entrar na agenda. 

De acordo com Cobb e Elder (1983), há de fato, três condições para que 
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um problema venha a fazer parte de uma agenda política, que são: atenção, 

resolubilidade e a competência.  A atenção está relacionada aos diferentes atores 

(cidadãos, grupos de interesse, mídia etc.) devem entender a situação como 

merecedora de intervenção. A segunda é a resolubilidade, ela está ligada às 

possíveis ações que devem ser consideradas necessárias e factíveis. Já a terceira é 

a competência, ou seja, o problema deve tocar responsabilidades públicas.  

Em regra, quando acadêmicos ou jornalistas mencionam "agenda", eles 

se referem à agenda formal. Explorando este contexto e analisando o programa 

PIBID, nesta etapa do ciclo da política, pode-se perceber que a inconsistência na 

formação de professores foi levada a agenda política do governo federal e surgiu o 

Decreto N° 7219/2010 que institui o programa.  

A formulação de alternativas, terceira etapa do ciclo de políticas públicas, 

se apresenta posterior à formação da agenda, aqui serão analisadas as ideias para 

formular, de fato, as alternativas para as soluções dos problemas. Fazendo um 

paralelo com o PIBID,nesta etapa do ciclo da política, percebe-se que as ideias para 

sanar e aperfeiçoar a formação de professor, foram as seguintes: inserir acadêmicos 

dos cursos de licenciatura nas salas de aulas das escolas pública de educação 

básica com intuito de aperfeiçoar a formação dos professores; auxiliar as escolas da 

educação básica com os projetos de intervenções realizados pelos acadêmicos 

bolsistas, com estas ideias, procurou também aumentar a nota do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) com o programa.  

Apesar de a problemática ser a formação dos professores, o programa 

contribuiu de forma substancial para a escola, para os alunos das escolas, 

comunidade escolas em geral.  De acordo com Secchi (2010, p. 37) “a etapa de 

construção de alternativas é o momento em que são elaborados métodos, 

programas, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos estabelecidos” 

ele cita ainda que, um mesmo objetivo pode ser obtido de várias formas, por 

diversos caminhos. 

A tomada de decisão, quarta etapa do ciclo de políticas públicas, se 

apresenta posterior à formulação das alternativas para sanar os problemas, 

conforme afirma Secchi (2010, p. 40)ela “representa o momento em que os 

interesses dos atores são equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de 

enfrentamento de um problema público são explicitadas”. Assim, existem três formas 

de compreender a dinâmica de escolha de alternativas de solução para problemas 
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públicos, segundo Secchi (2010) a primeira forma os agentes tomadores de decisão 

estão com os problemas em mãos e procuram as soluções: a tomada de decisão, 

neste caso, é chamada de ad hoc com base no estudo no qual se buscas as 

alternativas, ou seja, tornando assim o problema já estudado, os objetivos já 

definidos e então se busca escolher qual alternativa é mais apropriada em termos de 

alguns fatores como custo, rapidez, sustentabilidade, equidade ou qualquer outro 

critério para a tomada de decisão. Na segunda forma, os agentes tomadores de 

decisão, acabam ajustando os problemas às soluções, e as soluções aos problemas.  

De acordo com Lirtdblom, (1959 apud SECCHI, (2010, p. 40) “o 

nascimento do problema, o estabelecimento de objetivos e a busca de soluções são 

eventos simultâneos e ocorrem em um processo de "comparações sucessivas”. Na 

terceira forma “os agentes tomadores de decisão”possuem soluções em mãos e 

estão atrás de problemas, ou seja, é o oposto da primeira, conforme afirma Secchi 

(2010, p.41) “um empreendedor de política pública já tem predileção por uma 

proposta de solução existente, e então luta para inflar um problema na opinião 

pública e no meio político de maneira que sua proposta se transforme em política 

pública”. Em resumo desses 3 (três) fatores, tem-se os seguintes esquemas:  

 

Figura 4 - Relação de fatores determinantes 

 

Fonte: Adaptado de Secchi (2010). 

 

A implementação, quinta etapa do ciclo de políticas públicas, de acordo 

Secchi (2010) nessa fase de implementação, é aquela que sucede à tomada de 

decisão e antecede os primeiros processos avaliativos. “É nesse arco temporal que 

são produzidos os resultados concretos da política pública. A fase de implementação 

é aquela em que regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções 

em ações” (TOOLE JR., 2003apud SECCHI, 2010, p. 44).  

De acordo com Sabatier (1986 apud SECCHI, 2010, p. 46), existem dois 

modelos de implementação de políticas públicas, o primeiro que ele chama de 



45  

 

“Modelo top-down (de cima para baixo): caracterizado pela separação clara entre o 

momento de tomada de decisão e o de implementação, em fases consecutivas”. Há 

uma separação entre os tomadores de decisão (políticos) e os implementadores 

(administração). 

 

Figura 5 - Modelo top-down 

 
Fonte:(SECCHI, 2010, p. 47) 

 
Este modelo de implementação demonstrado na figura 5, conforme 

expõem Secchi (2010, p. 47), é quando a “implementação parte de uma visão 

funcionalista e tecnicista de que as políticas públicas devem ser elaboradas e 

decididas pela esfera política e que a implementação é mero esforço (...)”. O outro 

modelo de implementação de política pública é o Modelo bottom-up (de baixo para 

cima) caracterizado pela maior liberdade de burocratas e redes de atores em auto 

organizar e modelar a implementação de políticas públicas”. De acordo com Secchi 

(2010, p. 47), neste modelo,  

 

Os implementadores têm maior participação no escrutínio do problema e na 

prospecção de soluções durante a implementação e, posteriormente, os 

tomadores de decisão legitimam as práticas já experimentadas. A 

implementação é predominantemente avaliada pelos resultados alcançados 

a posteriori, em vez da avaliação baseada na obediência cega a 

prescrições. (SECCHI, 2010, p. 47).   

  

Neste caso, pode-se perceber que o modelo bottom-up, ou seja, de baixo 

para cima, é o oposto do Modelo top-down (de cima para baixo), e pode ser 

representado pela seguinte figura:  
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Figura 6 - Modelo bottom-up 

 

Fonte: SECCHI, 2010, p. 48) 

Nesse modelo, pode ser observado que os gestores públicos possuem 

mais liberdade, pois o modelo não vem de cima para baixo e sim de baixo para cima. 

Logo, percebe-se também que e a política pública é modificável por aqueles que a 

implementam no dia a dia, aqueles que estão na base do triangulo demonstrado na 

figura 6.  Conforme Secchi (2010) caso o agente responsável por elaborar e analisar 

a implementação, e caso queria extrair aprendizagem desse tipo de pesquisa, o 

primeiro modelo top-down é o mais aconselhado para verificar as causas de falhas 

na dinâmica de implementação, quando ocorre culpa da administração, enquanto o 

segundo modelo bottom-up é o mais fértil para identificar falhas na dinâmica de 

elaboração de soluções e de tomada de decisão, ou seja, culpa do político. 

A avaliação, sexta etapa do ciclo de políticas públicas, está relacionada 

com o momento que a política será analisada, avaliada, estudada de forma a 

observar se os problemas estão de fato sendo vencido pela implementação. De 

acordo com Secchi (2010, p. 120) “processo de implementação e o desempenho da 

política pública são examinados com intuito de conhecer melhor o estado da política 

e o nível de redução do problema que a gerou”. A avaliação pública éo "processo de 

julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para a ação pública, bem 

como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram colocados em prática" 

Anderson (1979, p. 711)apud SECCHI, 2010, p. 49). 

Existem três tipos de análise de implementação de uma política pública, 

são elas: ex ante que ocorre anterior à implementação; avaliação ex post que ocorre 

posterior à implementação e existe também a avaliação in itinere, também conhecida 

como avaliação formativa ou monitoramento, que ocorre durante o processo de 

implementação. Os três momentos de avaliação podem ser mais bem observados 

no esquema abaixo.  
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Figura 7 - Os três momentos da avaliação 

 
Fonte:Secchi(2010, p. 49). 

 

Nesta pesquisa, será utilizada duas dessa avaliação, a avaliação in 

itinere no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP e a 

Avaliação ex post na Universidade do Estado do Amapá – UEAP, tendo em vista que 

o IFAP ainda está em execução do programa, enquanto a UEAP já está na fase 

posterior a essa, a extinção. Que será o próximo item a ser analisado.  

Por fim, extinção da política pública, sétima etapa do ciclo, é quando a 

política em si, por algum motivo deixa de existir. De acordo com Giuliani (2005), 

as causas da extinção de um programa ou política pública são fundamentalmente 

três:  

 

O problema que originou a política é percebido como resolvido; os 

programas, as leis ou as ações que ativavam a política pública são 

percebidos como ineficazes; o problema, embora não resolvido, perdeu 

progressivamente importância e saiu das agendas políticas e formais. Para 

Meny e Thoenig (1991), esta é a causa mais comum. GIULIANI(2005, apud 

SECCHI, 2010, p. 53).   

 

Então esses são os pontos principais para extinção de uma política 

pública. “A extinção de qualquer política pública é dificultosa devido à relutância 

dos beneficiados, à inércia institucional, ao conservadorismo, aos obstáculos 

legais e aos altos custos de iniciação” start-up costa, De Leon, (1978, apud 

SECCHI, 2010, p. 57).  Sendo assim, tanto o nascimento como a extinção de 

uma política pública dependem de oportunidades geradas nos espaços políticos. 

Existem momentos como troca política, reformas ministeriais, cortes 

orçamentários e outros que são ocasião que os programas podem ser extintos ou 

substituído por outros. Assim, encerra-se este capítulo da dissertação e inicia-se o 

quarto tópico, terceiro capítulo da dissertação, na qual se apresenta os aspectos 

metodológicos do estudo.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Com relação aos aspectos metodológicos da pesquisa, pode-se partir do 

conceito do termo “pesquisa científica” como sendo um procedimento racional que 

nos leva a solução de um problema. De acordo com Marconi e Lakatos (2012, p. 1) 

“a pesquisa é urna indagação minuciosa ou exame crítico e exaustivo na procura de 

fatos e princípios; uma diligente busca para averiguar algo”. Para eles, o ato de 

pesquisar não é apenas sair à procura da verdade, vai além isso, pesquisar é 

“encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos” 

(MARCONI; LAKATOS, 2012, p. 1). Para Ander-Egg (1978: p. 28) apud Marconi – 

Lakatos (2012) a pesquisa é um "procedimento flexivo, sistemático, controlado e 

crítico, que permite descobrir fatos ou dados, em qualquer campo do conhecimento".  

Com relação às finalidades propostas pela pesquisa, "descobrir respostas 

para questões, mediante a aplicação de métodos científicos" (MARCONI; LAKATOS, 

2012, p. 2). Para Trujillo (1974:171) apud Marconi – Lakatos (2012), a pesquisa tem 

como objetivo "tentar conhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no mundo 

existencial". Selltiz et al. (1965:61) expõem quatro finalidades da pesquisa que são 

familiaridade, exatidão, frequência e análise. A primeira familiaridade está 

relacionada com “certo fenômeno ou obtenção de novos esclarecimentos sobre ele, 

visando ao desenvolvimento de hipóteses ou à formulação de um problema preciso”. 

A segunda exatidão está estritamente ligada a “representação das características 

grupais, individuais ou de situações”.   

O estudo é importante para ambas às categorias, tanto para a formação 

de professores como para a evolução dos alunos que foram contemplados com os 

programas nas escolas básicas. Então, compreende-se, que o objeto de estudo é 

relevante para as instituições de ensino superior do Estado do Amapá, e para as 

outras instituições de ensino superior de outros estados que possuem também 

cursos de licenciaturas, e que não acessam a CAPES e não possuem o programa. 

 

4.1 ABORDAGEM E NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente estudo avaliativo teve como abordagem de pesquisa 

qualitativa e quantitativa, apesar das características serem mais quantitativa. Com 

relação à natureza da pesquisa, tem-se: Pesquisas exploratórias, pois buscam uma 
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abordagem do fenômeno pelo levantamento de dados e informações que poderão 

levar o pesquisador a conhecer e aprofundar mais a seu respeito.  E descritivas, já 

que os objetivos realizados tem o intuito descrever as características de determinado 

fenômeno. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre do ano de 2019 em 

duas instituições de ensino superior da cidade de Macapá-AP, mais 

especificamente, na Universidade do Estado do Amapá - UEAP - e no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP - nos cursos de 

licenciatura em Química. Pois essas instituições de ensino superior possuem o 

programa institucional de bolsa e iniciação à docência - PIBID.   

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado por meio da análise 

documental (legislação, relatórios da capes, relatórios dos acadêmicos, projetos de 

intervenções, plano de ação e artigos) e questionários aplicados ao público alvo 

deste trabalho e contribuições que o programa levou para os acadêmicos, 

professores, alunos, escolas e até mesmo, a comunidade escolar.   

Em um primeiro momento elaborou-se um termo de anuência para 

autorização da pesquisa que foi encaminhado ao coordenador institucional de cada 

um dos programas (UEAP e IFAP). Esse termo teve como finalidade, apresentar o 

pesquisador a instituição (Programa) e a aprovação para realização da pesquisa 

(Apêndice A e B).  

 Em um segundo momento, foi aplicado um questionário ao 

coordenador do subprojeto de química, para levantar um histórico dos dados do 

programa no período de 2014 a 2018 e buscou analisar as concepções dos mesmos 

referentes ao programa. Em especial, este levantamento de dados serviu para 

analisar as legislações internas e nacionais do programa; os documentos (relatórios 

e portfólios) elaborados pelos bolsistas; a quantidade de escolas básicas que 

participam do programa, a quantidade de bolsistas que participam do PIBID.  

No terceiro momento, foi escolhido de forma aleatória, o máximo de 

bolsistas de cada instituição de ensino para responder ao questionário, sendo que, 

há peculiaridades nas instituições, pois o programa na UEAP foi encerrado no 

subprojeto de Química, logo a estratégia a ser utilizada será através da análise de 
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dados dos relatórios do programa, levantamento dos ex-bolsistas para responder o 

questionário de forma on-line, por meio do Google Formulários.  

No IFAP o programa ainda está vigente e foi realizado da seguinte forma: 

reuniu-se os acadêmicos em uma sala para que todos respondessem ao 

questionário de forma simultânea. Após realização da aplicação desses 

questionários, observou-se o baixo índice de acadêmicos respondentes, então 

decidiu-se adotar a mesma estratégia aplicada aos acadêmicos da UEAP, fazer de 

forma online, então na reunião com alguns acadêmicos que responderam de forma 

presencial o questionário, solicitou-se contatos de outros acadêmicos que tinham 

participado do programa, assim, a cada novo questionário, solicitava contatos de 

colegas que já tinham participado do PIBID.  

Dessa forma, conseguiu-se respostas do questionário de 23 (vinte e três) 

ex-bolsistas da UEAP e 5 (cinco) bolsistas e 15 ex-bolsistas do IFAP. Com relação 

aos coordenadores de área de cada instituição, conseguiu uma resposta do 

coordenador de área da UEAP e, devido à mudança de gestão, não se conseguiu 

respostas do coordenador de área do IFAP. Ambos os questionários foram aplicados 

com a finalidade de avaliar as contribuições do programa para a formação docente 

(Apêndice C e D). Em resumo, apresento o quadro abaixo com cada momento e 

com as etapas do desenvolvimento da pesquisa. 

 

Quadro  3 - Desenvolvimento da pesquisa 

MOMENTO DESCRIÇÃO/DOCUMENTO PÚBLICO ALVO APÊNDICE 

Primeiro 

Elaboração do termo de anuência 
para autorização da pesquisa.  

Coordenador Geral do 
PIBID - UEAP. 

A 

Elaboração do termo de anuência 
para autorização da pesquisa. 

Coordenador Geral do 
PIBID - IFAP. 

B 

Segundo 
Elaboração e aplicação de um 
questionário ao coordenador do 
subprojeto de química. 

Coordenador do subprojeto 
de Química do PIBID nas 
duas instituições de ensino 
(UEAP e IFAP) 

C 

Terceiro 

Elaboração e aplicação de um 
Questionário, com a finalidade de 
avaliar as contribuições do 
programa para a sua formação 
docente. 

Acadêmicos bolsistas da 
UEAP.  
 
Acadêmicos bolsistas do 
IFAP. 

D 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3 PÚBLICO ALVO DA PESQUISA 

 

Apesar da estrutura do programa possui quatro categorias de sujeitos 
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que, de acordo com o parágrafo único do artigo quarto do Decreto nº 7.219, de 24 de 

junho de 2010, são: Iniciação à docência – para discentes de licenciatura dos 

cursos abrangidos pelo subprojeto; Professor supervisor – para professores de 

escolas públicas de educação básica que acompanham, no mínimo, oito e, no 

máximo, dez discentes; Coordenador de área – para docentes da licenciatura que 

coordenam os subprojetos; Coordenação institucional – para o docente da 

licenciatura que coordena o projeto institucional de iniciação à docência na IES. 

Permitida a concessão de uma bolsa por projeto institucional. (Grifos nossos) 

O público alvo foi constituído pelas categorias Iniciação à docência que 

são os acadêmicos bolsistas e ex-bolsistas do programa e os coordenadores de 

área dos subprojetos dos cursos de Química de ambas as instituições de ensino. O 

estudo foi analisado a partir de questionários aplicados ao público alvo da pesquisa 

(Coordenadores de área do PIBID/QUÍMICA e bolsistas e ex-bolsistas do programa).  

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

 

Os instrumentos usados para a coleta de dados deste estudo realizaram-

se por meio de aplicação de questionários que, uma parte foi feito de forma online 

com auxílio do google formulários e outra de forma presencial. A elaboração dos 

questionários foi adaptada do trabalho de Cunha (2015) que estudou o PIBID sob a 

perspectiva de seus egressos do curso de Licenciatura em Matemática do Campus 

Crateús do Instituto Federal do Ceará de Educação Ciência e Tecnologia - IFCE e 

também pelo questionário1 usado para avaliar o Programa Institucional de Bolsa e 

Iniciação à Docência - PIBID na Fundação do Ensino Superior de Rio Verde 

FESURV, questionário refere-se à opinião dos bolsistas de iniciação à docência, 

supervisores e coordenadores de área. Conforme foi adaptado para esse trabalho, 

será destinado somente aos coordenadores de área do subprojeto de Química e 

para os bolsistas e ex-bolsistas.  

 

 

 

                                                 
1
. O questionário desta pesquisa pode ser acessado na página da FESURV através do link: 

http://www.fesurv.br/imgs/Questiona%CC%81rio%20Avaliac%CC%A7a%CC%83o%20Programa%20
PIBID.pdf acessado no dia 16 de Dez de 2018. 
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4.4.1 Estruturas dos questionários 

 

Com relação à estrutura do questionário aplicado aos coordenadores de 

área (Apêndice C) está estruturado em quatro seções, sendo elas: perfil do 

coordenador do subprojeto de Química; informações referentes ao programa; 

informações referentes aos objetivos do programa e concepções do programa.   

Já o questionário aplicado aos bolsistas e ex-bolsistas (Apêndice D) 

possui cinco seções, a primeira composta por apenas uma pergunta, nela o 

respondente diz se tem interesse em participar da pesquisa por meio do 

questionário, caso o participante responda “Sim” passará para a seção dois, caso 

contrário, o questionário é finalizado e aparece uma mensagem de agradecimento.  

Na segunda seção do questionário são solicitados dados referentes à 

formação acadêmica, ele é composto por cinco perguntas, todas de cunho fechada. 

Na terceira seção do questionário, são coletados informação a respeito dos dados 

profissionais dos participantes, sendo que, na seção anterior uma das pergunta é 

para saber se o respondente é classificado como bolsista ou ex-bolsistas, aqueles 

que estão na condição de bolsista, não responderá a seção três (dados 

profissionais), pois a seção três é voltada para ex-bolsistas, saber de fato, como tá a 

atuação profissional do participante.  

Na quarta seção, são questões a respeito da concepção sobre o PIBID, 

nele tem 9 questões, sendo que duas delas são perguntas abertas. E por fim, a 

quinta e última seção é somente uma questão com 21 indicadores que foram 

respondidos pelos bolsistas, como critério de repostas tem-se: ruim, regular, bom, 

ótimo e não sei.  

 

4.4.2 Instrumentos e critérios de coleta de dados 

 

Os dados da pesquisa foram transformados em números e apresentadas 

em gráficos para melhor visualização, porém será usada também a forma qualitativa, 

pois se analisará cada resposta dada pelos acadêmicos bolsistas e coordenadores 

de área do programa. As coletas de dados foram constituídas em análise 

documental e questionários de questões fechadas e abertas que foram aplicados 

aos acadêmicos bolsistas do programa em que os mesmos expuseram suas 

opiniões a respeito do programa e, posteriormente, analisaram-se as respostas mais 
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frequentes e significativas para a pesquisa.  

A coleta de dados é fundamental para uma parcela das pesquisas, pois é 

por meio dela que o pesquisador terá parâmetros necessários para analisar os 

processos ou procedimento de determinadas ações. Por meio do levantamento de 

dados o pesquisador pode ter subsídios necessários à interpretação mais eficaz. 

Segundo Marconi e Lakatos (2012) o levantamento de dados, primeiro passo de 

qualquer pesquisa científica, é feito de duas maneiras: pesquisa documental de 

fontes primárias e pesquisa bibliográfica de fontes secundárias.  

Na avaliação do programa foram utilizadas as duas fontes de coleta de 

dados, tanto a fonte primeira, momento em que será avaliado os documentos legais 

do programa, como por exemplo, decreto de criação, normativas nacionais ou 

internos de execução do programa. Já a pesquisa secundaria já está em ação deste 

do início do estudo, que são os autores que aqui utilizo, pois eles contribuem 

significativamente para a pesquisa.  

A pesquisa documental é usada pela maioria dos autores na pesquisa 

científica, a característica dela “(...) é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. 

Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 

depois.” (MARCONI; LAKATOS, p. 48 e 49, 2012).  

Outro ponto importante a ser considerados na coleta de dados é a fonte 

de documentos que, de acordo com Marconi – Lakatos (2012) podem ser 

delimitados a três tipos: arquivos públicos, arquivos particulares e fontes estatística, 

aqui será explorado mais os arquivos públicos, que:   

 

Podem ser municipais, estaduais e nacionais. Em sua maior parte, contêm: 
Documentos oficiais, tais como: ordens régias, leis, ofícios, relatórios, 
correspondências, anuários, alvarás etc.Publicações parlamentares: atas, 
debates, documentos, projetos de lei,impressos, relatórios etc.Documentos 
jurídicos, oriundos de cartórios: registros de nascimentos,casamentos, 
desquites e divórcios, mortes; escrituras de compra e venda,hipotecas; 
falências e concordatas; testamentos, inventários etc.Iconografia. 
(MARCONI; LAKATOS, p. 50, 2012). 

 
Nessa pesquisa, houve análise de documentos nacionais, pois o 

programa é de caráter nacional, estabelecido pelo Ministério de Educação em 

parceria com a CAPES. 

A análise de dados consistiu na apreciação das respostas dadas pelos 

docentes que já participaram do programa, os acadêmicos atuantes, os 
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coordenadores de área dos subprojetos dos cursos de Química.O processamento de 

dados, plotagem dos gráficos e tabulação de dados foram processados com o 

auxílio do software Microsoft Excel 2016 e do Google Formulários.  

Os dados das questões abertas serão fielmente reproduzidos na 

dissertação, além disso, as respostas foram categorizadas para uma melhor análise, 

ou seja, respostas com categorias semelhantes foram analisadas juntas, com isso, 

buscou-se realizar a análise de forma mais coesa e objetiva.   

 

4.5 LÓCUS DA PESQUISA 

 

O trabalho foi realizado em duas instituições de ensino na cidade de 

Macapá-AP, na Universidade do Estado do Amapá - UEAP - localizada na Av. Pres. 

Vargas, 650 - Central, Macapá - AP, 68900-070 e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP - sediada na  Rod. BR-210, Km 03, S/n - 

Brasil Novo, Macapá - AP, 68909-398. 

 

Figura 8- Universidade do Estado do 
Amapá 

 
Fonte:mundoeducacao.bol.uol.com.brAcessado em 
07/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Localização da UEAP 

 
Fonte: Google Maps. Acessado em 07/11/2018 
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Figura 10 - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amapá 

 
 

 

Figura 11 - Localização da IFAP 

 
Fonte: Google Maps. Acessado em 07/11/20

4.6 SUBMISSÃO DO TRABALHO AO COMITÊ DE ÉTICA 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado (Anexo C) pelo comitê de 

Ética da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP e está de acordo com a 

Resolução 466/12 que dispõem sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, abordar-se-á as análises dos dados coletados ao longo 

deste trabalho referente à avaliação das duas instituições de ensino superior (UEAP 

e IFAP)referente ao curso de Licenciatura em Química. Para melhor organização 

das ideias será dividido os resultados e discussões em três momentos. O primeiro 

momento realizou-se um estudo a respeito do programa, analisou-se a origem do 

mesmo, as principais das legislações relacionadas ao tema. O segundo momento a 

receber análise das respostas dadas pelos coordenadores dos subprojetos de 

Química de cada instituição de ensino, nesse momento, será feito análise de forma 

dividida, pois esse questionário aplicado ao coordenador de área versa sobre dois 

tópicos importantes, a estrutura do programa e as concepções dos coordenadores 

de área. Já no terceiro momento da análise será com relação ao questionário 

aplicado aos bolsistas e ex-bolsistas do programa, nessa ponta analisar-se-á as 

concepções dos egressos.  

Com o objetivo de deixar claro e perceptivo a análise dos dados que 

serão abordados, tem-se a seguinte estrutura de avaliação a ser seguida: Avaliação 

do programa pela perspectiva dos coordenadores de área e pelas perspectivas dos 

(ex)-bolsistas.  

Figura 12- Estrutura de Avaliação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5.1 CARATERÍSTICAS DO PIBID 

 

Após a explanação sobre as políticas públicas, agora adentra-se na área 

educacional, observa-se que uma parcela dos acadêmicos dos cursos de 

licenciaturas têm uma formação acadêmica fragilizada, especialmente quando 

tratou-se da teoria-prática, pois em algumas instituições o acadêmico somente tem o 

contato com a sala de aula na disciplina de estagio supervisionado, e quando chega 

a praticar de fato, ou seja, ministrar uma aula, que grande parte somente ocorre na 

última matéria do estágio supervisionado, sendo assim, é considerado pouco para a 

formação docente. 

A partir dessa problemática, o PIBID traz em seu Art. 3° do Decreto N° 

7.219/2010 que institui o programa o objetivo de “incentivar a formação de docentes 

em nível superior para a educação básica”. Ou seja, através deste objetivo, o 

programa vem fomentar com bolsas a participação de acadêmicos dos cursos de 

licenciatura a elaborarem projetos de intervenções em escola da educação básica 

com escopo de auxiliar professores da escola e ao mesmo tempo praticar a 

docência pelos acadêmicos bolsistas.  

As legislações referentes ao Programa vigente e em ordem cronológica 

são as seguintes: Portaria Capes nº 72, de 09/04/2010, que dá nova redação a 

portaria que dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

- PIBID, no âmbito da CAPES; Decreto nº 7.219, de 24/06/2010 - Dispõe sobre o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras 

providências; Portaria n° 21, de 12/03/2012 - Dispõe sobre a prorrogação da 

vigência dos projetos PIBID, selecionados conforme os editais dos anos de 2009 e 

2010; Portaria Capes nº 120/2016 - Altera a Portaria nº 84/2016; e Portaria Capes nº 

175, de 07 de agosto de 2018 - Altera o anexo I da Portaria nº 45, de 12 de março 

de 2018 que regulamenta a concessão de bolsas e o regime de colaboração.  

 

5.1.1 Conhecendo o PIBID 

 

 O programa foi implantado através do edital MEC/CAPES/FNDE por 

meio da PORTARIA NORMATIVA Nº 38, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007 que 

dispõe sobre o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID De 

acordo com o Diário oficial da união – DOU – N°239, quinta-feira, 13 de dezembro 
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de 2007, com vistas a fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições 

de ensino superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos 

de licenciatura presencial plena, para atuar na educação básica pública. 

De acordo com a legislação2 que dispõe sobre o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências, tem-se o Decreto 

nº 7.219, de 24 de junho de 2010. 

Conforme delimitação do PIBID no site da CAPES do governo federal 

(Capes/PIBID), tem-se que:  

 

O programa é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de professores para a educação básica. O programa concede 
bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à 
docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em 
parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os 
projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das 
escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um 
docente da licenciatura e de um professor da escola.

3
 

 

Para que uma instituição de ensino superior possa concorrer ao 

programa, é necessário que uma comissão de professores elabore um projeto e 

aprove junto a CAPES, aprovando-o, tem-se os recursos para o desenvolvimento do 

programa na Universidade. Após aprovado o projeto, a estrutura do programa se dar 

em modalidades de bolsas, de acordo com o site do governo federal (Capes/PIBID), 

se dar na seguinte estrutura e remuneração: a primeira categoria é a Iniciação à 

docência que é voltada para os estudantes de licenciatura das áreas abrangidas 

pelo subprojeto. O valor da bolsa é de  R$400,00 (quatrocentos reais). A segunda 

categoria é a Supervisão voltada para professores das escolas públicas de 

educação básica que supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas 

da licenciatura. Para esse grupo o valor da bolsa é de R$765,00 (setecentos e 

sessenta e cinco reais).  

Os três outros grupos são para os coordenadores, a terceira categoria é a 

coordenação de área que contempla os professores da licenciatura que coordenam 

subprojetos. Para eles o valor da bolsa é de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos 

reais). A quarta categoria é a coordenação de área de gestão de processos 

                                                 
2
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm> 

Acesso em  03 de Abril de 2017. 
3
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm> 

Acesso em  03 de Abril de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm
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educacionais voltado para o professor da licenciatura que auxilia na gestão do 

projeto na IES. Neste caso, o valor da bolsa também é de R$1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais). Por fim, a quinta categoria é para a coordenação institucional 

voltado para o professor da licenciatura que coordena o projeto PIBID na IES, no 

qual é permitida a concessão de uma bolsa por projeto institucional, o valor da bolsa 

é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)4 

Para melhor visualização da estrutura do programa, abaixo será exposto 

um quadro com os agentes participantes do programa. Dessa forma ficará mais 

nítida a estrutura do programa.  

 

Figura 13 - Estrutura do programa: sujeitos e instituições 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a parti do Art. 3°, do Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010. 

 

Além do mais, para ocupação das vagas de Iniciação à docência – para 

estudantes de licenciatura das áreas abrangidas pelo subprojeto as universidades de 

educação superior, realizam processos seletivos para os acadêmicos que têm 

interesse em participar do programa, pois devido à falta de recurso, a CAPES/PIBID 

não consegue atender todos os acadêmicos. Após fazer o processo seletivo para os 

acadêmicos, são escolhidas as escolas de educações básicas que participarão 

                                                 
4
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm> 

Acesso em  03 de Abril de 2017. 
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como escola campus, na maioria das vezes, é necessário realizarem oficinas de 

nivelamento, uma vez que acabam passando acadêmicos de vários semestres.  

Explicando melhor a funcionalidade do programa, após este momento de 

oficinas, os acadêmicos/bolsista são divididos em grupos e vão para as escolas 

campus, analisam os alunos e o ambiente escolar, fazem levantamento das 

necessidades e elabora, de acordo com as melhores estratégias metodológicas, um 

projeto de intervenção junto com um plano de ação para que seja aplicado para 

aquele determinado público alvo nas escolas de educação básica.  

Com isso, tentam, da melhor maneira possível, para alcançar os objetivos 

do programa, que, consoante à página da CAPES/PIBID, o primeiro objetivo é  

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; o 

segundo busca contribuir para a valorização do magistério; o terceiro tem como 

proposta elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; o 

quarto busca inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino-aprendizagem; o quinto busca incentivar escolas públicas de educação 

básica, mobilizando seus professores como formadores dos futuros docentes e 

tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e, 

por fim, o ultimo objetivo é contribuir para a articulação entre teoria e prática 

necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 

nos cursos de licenciatura.5 

Ao analisar os objetivos do programa, pode-se perceber que o programa 

auxilia, incentiva e contribui para a formação de professores, fazendo com que, 

desde cedo, o acadêmico/bolsista seja inserido no seu futuro local de trabalho, 

mostrando a realidade que será enfrentada por ele posteriormente. 

Segundo SARTORI (2009, p. 2, apud GUARDIA, 2015, p. 284) no livro “Práxis 

educativa: Reflexões Sobre a Docência na Educação Básica” afirma que,  

O programa institucional de bolsa e iniciação à docência – PIBID – sem 
dúvidas, constitui-se numa das alternativas potenciais para fortalecer a 

                                                 
5
 Disponível em  <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capesPIBID/PIBID> Acesso em 07de 

Abril de 2017.  
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formação inicial, considerando as conexões entre os saberes que se 
constrói na Universidade e os saberes que cotidianamente são produzidos e 
se entrecruzam nas unidades escolares. A experiência real do professor em 
exercício na educação básica é relevante por enriquecer a formação inicial e 
profissional dos licenciados, bolsista do programa, uma vez que estes 
entram em contato direto com a realidade vivenciada diariamente pelos 
professores de ensino fundamental e ensino médio.  

 
Devido à importância deste programa para a formação de professores, 

faz-se necessário uma análise de forma detalhada a respeito do programa, 

buscando avaliar, em duas universidades públicas, os impactos do programa 

institucional de bolsas de iniciação à docência – PIBID - na formação de professores 

no curso de Química no Estado do Amapá. 

 

5.2 ESTRUTURA DO PIBID NAS INSTITUIÇÕES 

 

 Com relação à estrutura do programa foi aferida a quantidade de bolsas 

existentes nas instituições de ensino participantes do programa. Como há uma 

variação no número de bolsistas anualmente, ou seja, em certos períodos, há alguns 

bolsistas que saem do programa, outros que adentram, para fazer essa análise 

comparativa, consideramos por referência o mês de fevereiro de cada ano, assim, foi 

extraído os dados dos mês de fevereiro de 2014 a 2018 referente às bolsas dos 

Coordenadores de área, professores supervisores e bolsistas do programa.  Na 

Universidade do Estado do Amapá têm-se os seguintes valores:  

  
Gráfico 8 - Quantidade de Bolsas Ueap/Química por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 

apresenta com os seguintes dados:  

 

Gráfico 9 - Quantidade de Bolsas Ifap/Química por 
ano

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Realizando uma análise referente aos dados expostos, presencia-se uma 

semelhança no início do programa em cada instituição de ensino, no ano de 2014, 

enquanto na UEAP, o número de bolsistas era de 16, no IFAP era de apenas 13, e 

professores supervisores a UEAP tinha um a mais. Já com relação ao numero de 

bolsistas a UEAP tinha 16 enquanto o IFAP detinha 13.  

No ano de 2015 presencia-se um aumento de número de bolsas em 

ambas a instituições de ensino. Sendo que os números de bolsas de Coordenador 

de Área, professor supervisor e acadêmicos bolsistas na UEAP e de, 

respectivamente, 2, 4 e 39. Já no IFAP o número de bolsas de Coordenador de 

Área, professor supervisor e acadêmicos bolsistas é de, respectivamente, 2, 6 e 36. 

Nos anos de 2016 a 2018 na UEAP a quantidade de bolsas se 

mantiveram inalteradas, já no IFAP, houve alteração somente no número de bolsas 

dos acadêmicos bolsistas, com um decréscimo de 2 bolsas de 2016 para 2017 e os 

demais dados se mantiveram para o período de  2017 a 2018, com alteração 

somente no número de professores supervisores que nesse ano foi de 6 para 7, 

havendo aumento em uma bolsa para a categoria. 
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5.3 CONCEPÇÕES DOS COORDENADORES DE ÁREA DOS PROGRAMAS 

  

Nessa seção, com o objetivo de analisar as concepções dos 

coordenadores de área de cada instituições a respeito do programa, foi aplicado a 

cada coordenador de área o questionário do apêndice C. Devido à transição de 

gestores do programa no IFAP e, que no período de aplicação do questionários, 

como foi de forma online, foi recebido apenas uma resposta do coordenador de área 

do programa da UEAP, por esses motivos, nessa seção, a análise recai somente ao 

programa executado nessa instituição de ensino.  

O questionário do apêndice C está estruturado em 4 seções, sendo elas: 

perfil do coordenador do subprojeto de Química; informações referentes ao 

programa; informações referentes aos objetivos do programa e concepções do 

programa.  Com relação à estrutura dos programas, com relação aos coordenadores 

de áreas, analisando relatórios que estão no site da CAPES/PIBID, presencia-se 

que, nos anos de 2014 a 2018, apenas duas pessoas passaram pela coordenação 

de área do subprojeto de Química no programa do IFAP. Os mesmos, aturam de 

forma conjunta de 2014 a 2018. Já na UEAP, ao analisar, percebe-se que quatro 

pessoas passaram pela coordenação de área do subprojeto de Química nos 

mesmos períodos, sendo trabalhando em duplas, ou seja, em cada uma desses 

anos, havia dois coordenadores atuando.  Como somente foi recebido uma resposta 

de coordenador da UEAP, somente este será levado em consideração para a 

análise.  

Na primeira seção do questionário, a primeira pergunta a ser respondida, 

como todos os outros questionários aplicados, era para saber se o participante tinha 

interesse de responder o questionário, e como respostas havia as opções: sim ou 

não. Caso o candidato respondesse “não”, ele seria direcionado para enviar o 

questionário sem respostas e em seguida aparecia uma mensagem de 

agradecimento.  Como o único sujeito que respondeu, respondeu sim, ele foi levado 

à primeira seção “perfil do coordenador do subprojeto de Química”.  

Analisando a primeira seção, a primeira pergunta foi referente à formação 

do participante e como respostas obteve-se que ele é formado em licenciatura em 

Química no de 2010 pela Universidade Federal de Sergipe – UFS e que possuía 

mestrado no ensino de ciências e matemática pela mesma universidade no ano de 

2013 e que estava cursando doutorado em educação em ciências que teve início no 
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ano de 2017 pela Universidade de Brasília - UnB. A segunda pergunta dessa seção, 

foi referente ao ano de entrada no Programa PIBID, de acordo com a respostas, 

esse participante adentrou no ano de 2014. Na terceira indagação, perguntou-se a 

respeito do tempo que já tinha atuando como coordenador de área do PIBID, como 

respostas obteve-se “mais de 3 e menos de 4 anos”. Com essas perguntas, 

caracterizou-se o participante e encerrou a primeira seção.  

Na segunda seção referente a informações do programa, perguntou-se: 

“Em que ano foi concebido o PIBID na instituição de ensino?”.Informou  o ano de 

2012,que de fato, foi o ano que o programa iniciou na UEAP.  A segunda feita foi 

“Quais as escolas participantes do PIBID no período de 2014 a 2018?” para essa 

pergunta teve-se a seguinte resposta: No ano de 2014 as escolas: Alexandre Vaz 

Tavares; Santa Inês. Em 2015 as escolas: Jesus de Nazaré, Colégio Amapaense; 

Colégio Lucimar Amoras e Izanete Victor em Santana.  

A terceira foi “Quantos bolsistas aproximadamente fazem/fizeram parte do 

programa em cada ano de 2014 a 2018 no subprojeto de Química?” para essa 

pergunta obteve-se a seguinte resposta: 2014 - 40 bolsistas; 2015 - 40 bolsistas; 

2016 - 40 bolsistas; 2017- 40 bolsistas. Percebe-se que com essa resposta, ficou 

faltando o ano de 2018, mas, de fato, em 2018 foi o ano que o programa foi extinto. 

Para finalizar essa seção, foi feito a seguinte pergunta: “Descreva o procedimento do 

momento que o bolsista ingressa no PIBID ao momento de execução em sala de 

aula? Há algum procedimento padrão?” como resposta, obteve-se: “1-Oficinas: 

planejamento de projeto; informática básica. 2- Conhecendo a realidade escolar, 

mapeamento da estrutura da escola. De 2015 em diante: Além das atividades 

relatadas acima, fizemos: Leitura crítica de artigos que discutiam o ensino de 

ciências; socialização da leitura crítica entre os bolsistas; fundamentação sobre 

oficinas pedagógicas no ensino de Química”. Com isso, percebe-se que, há um 

procedimento para preparação dos acadêmicos bolsistas, desde a sua entrada até a 

sua execução no programa.  

 Na terceira seção referente às informações sobre aos objetivos do 

programa, perguntou-se: “De acordo com os objetivos elencados para o programa, 

quais você acha que foram atingidos? E quais você acha que foram atingidos 

parcialmente?” e assim obteve a seguinte resposta, conforme quadro abaixo: 
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Quadro  4 - Objetivos do Programa 

Objetivos do Programa 
Parcialmente 

atingido 

Atingi

do 

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; 

 x 

Contribuir para a valorização do magistério;  x 

Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e 
educação básica; 

 x 

Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 
em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 x 

Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 

X  

Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura. 

X  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Na quarta seção referente às concepções do programa foram feitas 6 

perguntas, conforme resposta dada pelo coordenador de área do subprojeto de 

Química da UEAP, tem-se as seguintes perguntas e respostas no quadro abaixo:  

   
Quadro  5 - Concepções do coordenador de área do programa – UEAP 

(continua) 

CONCEPÇÕES DO COORDENADOR DE ÁREA DO PROGRAMA - UEAP 

Perguntas Respostas 

Aponte as principais 
contribuições do PIBID 
para formação de 
docente? 

1- Contato com a realidade escolar (professores experientes, gestão 
escolar, estrutura física das escolas amapaenses) 
2- Utilização de diferentes estratégias metodológicas, as quais podem 
ser melhor acompanhada pelos supervisores e coordenadores de área. 
fugindo do tradicional quadro e giz. 
3- Elaboração de projetos e artigos científicos, os acadêmicos 
conseguem observar que a sala de aula é um campo de pesquisa. E 
ele, quanto professor da educação básica pode continuar contribuindo 
com a pesquisa. 

Você percebe/percebeu 
ou apontaria algumas 

fragilidades em relação 
ao PIBID? 

A carga horária elevada dos professores supervisores. Inviabilizando 
um maior tempo para estudo e produção de matérias. 

Qual a relação entre o 
PIBID e o Estagio 

Supervisionado, você ver 
alguma semelhança ou 
diferença, comente-a? 

São semelhantes no aspecto aproximação da realidade escolar. A 
diferença é que, na UEAP, em 2015, os supervisores passaram por um 
processo seletivo. Em seguida, tivemos uma pequena formação 
continuada, com isso garantindo um fluxo contínuo entre escola e 
formação docente. 
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Quadro  6 - Concepções do coordenador de área do programa – UEAP 

(conclusão) 

Qual seu ponto de vista a 
respeito dos acadêmicos 
que participam do 
programa e aqueles que 
não participam? Há 
diferença na formação 
desses profissionais? 

Sim! São acadêmicos com visão mais crítica do ensino, muitos 
buscaram a formação continuada e entenderam a importância de 
divulgar o que a gente produz.  

Quais os principais 
resultados alcançados 
pelo PIBID? 

Muitos estudantes que participaram das intervenções como alunos da 
educação básica, hoje, estão no ensino superior; publicações de livro e 
artigos científicos; revitalização de laboratório nas escolas. 

Quais sugestões você 
apontaria para melhoria 
do programa? 

As bolsas diminuíram substancialmente, sem as bolsas o acadêmico 
em Química vai buscar outra renda. Deixa a formação docente em 
segundo plano. O supervisor do PIBID tem que ter carga horária 
reduzida na escola e ser lotado em apenas uma escola. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A primeira pergunta foi: “Aponte as principais contribuições do PIBID para 

formação de docente?” como resposta para esse pergunte, teve-se: “1- contato com 

a realidade escolar (professores experientes, gestão escolar, estrutura física das 

escolas amapaenses). 2 - Utilização de diferentes estratégias metodológicas, as 

quais podem ser melhor acompanhada pelos supervisores e coordenadores de área. 

fugindo do tradicional quadro e giz. 3 - Elaboração de projetos e artigos científicos, 

os acadêmicos consegue observar que a sala de aula é um campo de pesquisa. E 

ele, quanto professor da educação básica pode continuar contribuindo com a 

pesquisa. Nessa primeira pergunta, observa-se que os indicadores: contato com a 

realidade escolar; Elaboração de projetos e artigos científicos são indicadores que 

apareceram, também, nas respostas dos acadêmicos bolsistas, reafirmando que 

essas são as principais contribuições do programa a os bolsistas. Além desses, o ex 

coordenador de área destaca: “Utilização de diferentes estratégias metodológicas, 

as quais podem ser melhor acompanhada pelos supervisores e coordenadores de 

área” sendo essa uma das maiores contribuições do programa, pois, o bolsistas tem 

como analisar as diversas formas ou melhor , as diversas formas de abordar temas 

em salas de aulas, auxiliando o professor supervisor.  

A segunda pergunta, nessa seção foi: “Você percebe/percebeu ou 

apontaria algumas fragilidades em relação ao PIBID?” como respostas, obteve-se: 

“A carga horária elevada dos professores supervisores. Inviabilizando um maior 

tempo para estudo e produção de matérias”. Aqui o coordenador destacou a elevada 
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carga horária dos professores supervisores, que atuam na educação básica, com 

isso, pressupõem a inviabilidade de um melhor trabalho e produção de materiais 

juntos com os acadêmicos bolsistas. Dessa forma, seria relevante, quando da 

seleção dos professores para atuarem no programa, levar em consideração a carga 

horária dos mesmos, para que os acadêmicos pudessem ter mais contato com os 

professores, a fim de haver mais produções de matérias e além disso, contribuir com 

a troca de experiências antes dos bolsistas ministrarem em sala de aula.     

A terceira pergunta foi a respeito da relação entre o programa PIBID e as 

aulas de estágio supervisionado, então, perguntou-se: “Qual a relação entre o PIBID 

e o Estagio Supervisionado, você ver alguma semelhança ou diferença, comente-a?” 

como resposta para essa pergunta teve-se: “São semelhantes no aspecto 

aproximação da realidade escolar. A diferença é que, na UEAP, em 2015, os 

supervisores passaram por um processo seletivo. Em seguida, tivemos uma 

pequena formação continuada, com isso garantindo um fluxo contínuo entre escola e 

formação docente”.  

Nessa questão, vale o destaque na semelhança com relação à 

aproximação da realidade escolar. Pois ambos precisam ir para campo, e acabam 

tendo esse contato. Mas outro fator que destaco, e a quantidade de oportunidade de 

está lecionando, pois a pratica docente é mais intensa no programa do que no 

estagio supervisionado.  

A quarta pergunta foi a respeito à formação docente dos acadêmicos que 

fizeram parte do programa e aqueles que tiveram uma formação sem passar pelo 

programa. Então, perguntou-se: “Qual seu ponto de vista a respeito dos acadêmicos 

que participam do programa e aqueles que não participam? Há diferença na 

formação desses profissionais?” e como respostas, obteve-se: “Sim! São 

acadêmicos com visão mais crítica do ensino, muitos buscaram a formação 

continuada e entenderam a importância de divulgar o que a gente produz”. Então, na 

opinião do entrevistado os acadêmicos demonstram possuírem uma formação mais 

crítica, buscam a formação continuada e sabem da importância de exteriorizarem a 

produção científica.  

A quinta indagação foi a respeito dos principais resultados alcançados 

pelo programa. Perguntou-se: “Quais os principais resultados alcançados pelo 

PIBID?” como resposta, obteve-se: “Muitos estudantes que participaram das 

intervenções como alunos da educação básica, hoje, estão no ensino superior, 
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publicações de livro e artigos científicos, revitalização de laboratório nas escolas”. 

Com essa resposta, podem-se destacar os seguintes indicadores de principais 

resultados: Alunos da educação básica se motivaram e estão frequentando o ensino 

superior; publicações de livros e artigos científicos e revitalização de laboratórios nas 

escolas de educação básica.  

A sexta pergunta foi a respeito de sugestões para melhoria do programa, 

então, perguntou-se: “Quais sugestões você apontaria para melhoria do programa?”  

e como respostas para essa indagação tem-se o seguinte: “As bolsas diminuíram 

substancialmente, sem as bolsas o acadêmico em Química vai buscar outra renda. 

Deixa a formação docente em segundo plano. O supervisor do PIBID tem que ter 

carga horária reduzida na escola e ser lotado em apenas uma escola”. Através 

dessa resposta, podem-se extrair dois pontos importantes, que são: A diminuição 

das bolsas, que, de fato, aconteceu em ambas às instituições, na UEAP o programa, 

na área de Química, foi extinto, já no IFAP saiu de 32 bolsas de iniciação científica 

para 06 bolsas.  

Isso faz com que, o acadêmico procure outra renda, e desvia o foco da 

formação docente, conforme exposto pelo professor, deixa-a em segundo plano. 

Segundo ponto importante a ser destacado é com relação à carga horário de 

trabalho dos professores supervisores, na maioria das vezes, estão com mais de 

40h/semanais e em mais de uma escola, e ainda assim, atuam no PIBID, esse é 

fator que deveria ser levado em consideração na seleção desses professores 

supervisores, pois, de fato, com uma maior carga horária disponível para o 

programa, melhor seria seu desempenho com os acadêmicos bolsistas. E com essa 

pergunta, encerrou-se o questionário.  

 

5.4 CONCEPÇÕES A RESPEITO DO PIBID NA VISÃO DOS BOLSISTAS 

 

Com relação às concepções a respeito das respostas dadas pelos 

bolsistas e ex-bolsistas, para melhor visualização será usado a seguinte critério de 

análise de dados: Foram expostas as perguntas realizadas no questionário online 

aplicados aos bolsistas, e a partir das perguntas fechadas, será apresentado gráfico 

para uma melhor observação.  

Nas questões de cunho aberto, será analisado de forma conjunta as 

respostas, separando-as em grupo similares, ou seja, as respostas próximas serão 
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analisadas em conjuntos, ou seja, será criado uma categorização dos principais 

temas que estão nas respostas e a partir delas, quantificar quantas vezes cada 

categoria aparece e apresentar em um gráfico.  

A primeira indagação feita foi: “Você aceita participar da pesquisa?” e 

como repostas obteve-se o 23 (vinte e três) sim por parte da UEAP e 20 (vinte) por 

parte do IFAP e nenhum dos indivíduos das duas instituições optou por não 

responder o questionário.  

Com isso, percebe-se que 100% dos participantes aceitaram a responder, 

não tendo nenhum que deixou de aceita-lo. Dessa maneira, pode-se perceber um 

engajamento dos bolsistas para ajudar na pesquisa. Com essa pergunta, fechou-se 

a primeira seção. Já na segunda seção, a primeira pergunta diz a respeito a qual 

instituição de ensino o bolsista está vinculado, como foi aplicado o mesmo 

questionário para o máximo de participantes, tanto da UEAP como do IFAP, aqui 

procurou-se observar a quantidade de participante de cada instituição.  

Conforme mostra o quadro abaixo. Percebe-se que 23 participantes que 

corresponde a 54,7% (cinquenta e quatro vírgula sete por cento) dos participantes 

da pesquisa são da Instituição UEAP os demais 19 participantes que corresponde a 

45,2% (quarenta e cinco vírgula dois por cento)são do IFAP conforme mostra o 

gráfico abaixo. 

De acordo com a resposta, pode-se perceber que 100% (cem por cento) 

dos participantes vinculados a UEAP estão na qualidade de ex-bolsistas.A                                                                                                                                                                                                                                                                                              

explicação para esse fator é que o Programa PIBID na UEAP foi extinto, no período 

da aplicação do não havia mais a política pública. Já os alunos do IFAP 13 

participantes que corresponde a 68,4% são ex-bolsistas e apenas 6 participantes 

que corresponde a 31,6% são bolsistas.  

Após a classificação de bolsistas ou ex-bolsistas, o próximo item 

observado foi a respeito do ano de ingresso no curso de graduação. Com essa 

pergunta, podemos traça um perfil das turmas que participaram do PIBIDe 

responderam o questionário.  

Como respostas para essa pergunta, teve respostas de diferentes anos, o 

que caracteriza o programa, pois quando é feito a seleção do programa, passam 

acadêmicos de diversos anos e período. Para essa pergunta, teve-se como resposta 

o gráfico abaixo. 
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Gráfico 10 - Ano de ingresso no curso de licenciatura em Química 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da análise do gráfico 10, percebe-se que a maior parte dos 

acadêmicos atuante do PIBID são do ano de 2012 e 2013 por parte da UEAP e os 

anos de 2012 e 2016 que são os anos que corresponde a 28,6% (vinte e oito vírgula 

seis por cento) dos participantes, em segundo lugar vem o ano de 2012 com 23,8 

(vinte e três vírgula oito por cento), seguido do ano de 2014 com 19% (dezenove por 

cento), no ano de 2010 teve 14,3% (quatorze vírgula três por cento) dos 

participantes. 

Além desses percentuais que estão no gráfico, aparece em porcentagem 

mínimas os anos de 2011, 2015 e 2016 somando cada um deles 4,8%(quatro vírgula 

oito por cento). 

Após a análise a respeito do ingresso na universidade, indagou-se o ano 

deformação (saída)dos bolsistas do curso. 

Com essa pergunta percebe-se que não há, de fato, um padrão com 

relação à resposta anterior, pois se todos conseguissem formar no período certo do 

curso, as porcentagens deveriam ser próximas das respostas no item anterior, 

somando-se 4 (quatro) anos que é a duração do curso. Dessa forma, obteve-se as 

seguintes respostas:  
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Gráfico 11 - Ano de término no curso de Licenciatura em Química 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

A partir da análise do gráfico acima, pode-se destacar, o valor mais alto 

para o ano de 2017 para os acadêmicos da UEAP, percebe-se também que, quatro 

anos anterior no gráfico dos ingressos esse número em 2014 é de apenas 4 

acadêmicos, tem aí uma diferença de 5 acadêmicos formando fora do prazo.   Com 

isso, pode-se inferir que é comum o atraso na formação de alguns alunos, por se 

tratar de um curso de exatas. Por parte do IFAP, também presenciamos esse fato, 

pois no gráfico anterior, no ano de 2012 adentraram 5 acadêmicos que deveriam 

formar em 2015, nesse ano, apenas 2 alunos conseguiram a conclusão do curso. 

A próxima variável trabalhada diz a respeito ao nível de escolaridade atual 

dos bolsistas do programa. O objetivo dessa pergunta é saber se os acadêmicos 

buscaram melhorar suas formações acadêmicas com especializações, mestrados e 

doutorados. Vale destacar aqui também, que uma parcela dos alunos do IFAP ainda 

não terminou o curso, ou seja, está com a graduação em andamento, logo para 

esses, a opção de superior incompleto será destacado.  

Para esse pergunta a respeito do nível de escolaridade, tivemos as 

seguintes respostas: superior incompleto; superior completo; cursando 

especialização; especialização completa; cursando mestrado; mestrado completo; 

cursando doutorado; doutorado completo. Nessa pergunta obtiveram-se as 

seguintes respostas: 
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Gráfico 12 - Nível de escolaridade atual dos bolsistas do programa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o gráfico, presencia-se uma diferença significativa entre 

os acadêmicos das instituições de ensino, a grande maioria dos acadêmicos do 

IFAP está em plena formação com relação à graduação, 15 licenciando que 

corresponde a 75% dos alunos do IFAP estão com “superior incompleto”, 4 

acadêmicos que corresponde a 20% dos alunos do IFAP estão com a graduação 

finalizada (Superior completo) e apenas 1 acadêmico que corresponde a 5% dos 

participantes do IFAP encontra-se cursando especialização.  

Já na UEAP, observa-se um cenário oposto, apena 1 acadêmico que 

corresponde a 4,3% dos alunos da UEAP está com a  curso superior incompleto, 

tem-se 10 que corresponde a 43,5% que se encontra com superior completo, 

cursando especialização tem-se 5 (21,7%), aqueles que finalizaram a especialização 

são 4 (17,4%), os que estão cursando mestrado é apenas 1 (4,3%) e os que já 

finalizaram o mestrado são 2 participantes que corresponde a 8,7%. As demais 

categorias (cursando doutorado e doutorado completo) não foram preenchidas por 

nenhum acadêmico das duas instituições.  

A próxima pergunta também do segundo tópico a respeito dos dados 

sobre a formação acadêmica, está ligada a pergunta anterior, agora perguntou-se 
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sobre: “Em caso de ter realizado ou estar cursando especialização, mestrado ou 

doutorado, em qual área está vinculada?” como alguns alunos ainda não finalizaram 

nem a graduação, teve-se como resposta a opção “não se aplica” e as demais 

opções de respostas são: Química; área afim a química; área da educação; outra 

área e não se aplica. Vale destacar aqui que, como o índice de aluno que ainda não 

finalizaram a graduação é alto, a alternativa de não se aplica terá uma percentagem 

alta também. Nessa pergunta obtiveram-se as seguintes respostas exposta no 

gráfico abaixo:  

 

Gráfico 13 - Área vinculada ao curso de formação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Nessa pergunta os índices mais altos estão na coluna do “não se aplica”, 

isso nos diz que uma grande parcela ainda não se aperfeiçoou com especializações, 

mestrados e doutorados. Esse indicador é aceitável, tendo em vista que uma grande 

parcela ainda está fazendo graduação como no caso dos acadêmicos do IFAP. 

Analisando dos outros indicadores presenciamos a área Química e Educação como 

as opções mais realizadas por esses acadêmicos.  

Por parte do IFAP apena 1 (5%) acadêmico está na área de educação os 

demais todos se classificaram como não se aplica.  Entretanto, por parte da UEAP, 

presenciou-se 8 (34,8%) acadêmicos na opção “não se aplica”, 6 (26,1%) 

acadêmicos na área de química, 2 (8,7%) acadêmicos na área afim a química, 6 

(26,1%) acadêmicos na área de educação e apena 1 (4,3%) acadêmico em outra 
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área.  Com essa pergunta, encerrou-se a seção que diz a respeito aos dados sobre 

a formação acadêmica.  

Adentar-se-á agora, na próxima seção do questionário que tem como 

titulo “Dados profissionais”. A finalidade dessa seção é analisar parte prática e 

profissional de alguns acadêmicos que já concluíram o curso, fazer uma sondagem 

para observar onde estão atuando no mercado de trabalho. Vale destacar que 

aquela parcela de acadêmicos que ainda estão em formação, ou seja, cursando a 

graduação não iram entrar nessa analise.  

Como o questionário foi aplicado de forma online, quando o aluno 

marcava que ainda está como bolsistas do programa, ele era direcionado para a 

próxima secção do questionário que e a parte dos “dados sobre o PIBID” então e 

normal o número de participantes diminuírem nessa seção, em especial aos alunos 

do IFAP que grande parte ainda está na graduação.  

A primeira pergunta que foi feita nessa seção diz a respeito àatuação 

profissional do participante. Então se perguntou “Você atua como professor de 

Química atualmente?” para essa pergunta obteve-se 14 respostas dos acadêmicos 

do IFAP e 23 respostas dos acadêmicos da UEAP. Nessa pergunta obtiveram-se as 

seguintes respostas exposta no gráfico abaixo: 

 

Tabela 1 - Atuação como professor de Química 

Você atua como professor de Química atualmente? 

Instituição/ Resposta SIM NÃO 

UEAP 13 10 

IFAP 1 13 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sobre a atuação no mercado de trabalho com atuação como professor de 

Química, presencia-se que, por parte da UEAP 13 (56,5%) acadêmicos estão de fato 

atuando como professor, e 10 (43,5%) não estão atuando no momento. Aqui não foi 

possível detectar o real motivo que levou a esse dado, se foi falta de oportunidade, 

questão de escolha.  

Com relação ao IFAP, 13 (92,9%) participantes responderam que não 

estão atuando como professor de Química e apenas 1 (7,1%) acadêmico encontra-

se atuando como professor de Química.  Apesar de parece preocupante esses 

dados, o baixo índice de profissionais que estão indo para o mercado de trabalho, 
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deveu observar que dos 20 acadêmicos do IFAP que estão participando desse 

estudo 15 ainda estão em com superior incompleto. De acordo com os dados 

apresentados pelo gráfico, os participantes da UEAP estão com um índice de 

atuação como professor melhor, pois 13 (56,5%) sujeitos estão atuando como 

professor no momento e 10 (43,5%) não estão atuando.  

O próximo item indagado nessa seção foi: se o participante possui 

experiência como docente. Para resposta dessa pergunta tinham as seguintes 

opções: não possui; até 6 meses; menos de 6 meses; de 6 meses a 1 ano; de 1 ano 

a 2 anos; acima de 2 anos. A quantidade de respostas que se obteve foram 23 dos 

participantes da UEAP e 14 dos participantes do IFAP.  Nessa pergunta obtiveram-

se as seguintes respostas exposta no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 14 - Experiência como docente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como respostas para essa indagação, o gráfico 14 aponta para um alto 

índice na opção de respostas “Não possui” tendo 8 (34,8%) participantes da UEAP e 

10 (71,4%) participantes do IFAP que ainda não possuem experiência como 

docente. Na opção “até 6 meses” tiveram-se 2 participantes de cada instituição, na 

opção “menos de 6 meses” tiveram-se 1 participantes de cada instituição, tanto na 

opção “de 6 meses a 1 ano” como “de 1 ano a 2 anos” tiveram os mesmos valores 

para a UEAP e IFAP, respectivamente, 3 e 0. E por fim, na opção “acima de 2 anos” 

tivemos um número expressivo por parte da UEAP, 6 (26,1%) participantes, e por 
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parte do IFAP 2 (14,3%) participantes marcaram a opção. Com isso, percebe-se um 

alto índice na categoria “não possui”, que é aceitável pela pesquisa, tendo em vista 

que, a maioria é bolsista, ou aqueles que são ex-bolsistas ainda não tiveram a 

oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Por outro lado, presencia-se que, 

por parte da UEAP, 15 pessoas possuem experiência como docente, sendo que a 

maioria. 6 participantes, na categoria a cima de 2 anos.  

A próxima variável analisada diz a respeito do vínculo empregatício atual 

os participantes. Com essa pergunta, buscou-se caracterizar os empregos dos 

participantes da pesquisa. A pergunta, qual o vínculo empregatício atual? E como 

opções de respostas para pergunta tinham: professor de química com cargo efetivo; 

professor de química com contrato administrativo; professor de química em escola 

particulares; aulas particulares; outros e não possui. Nessa pergunta obtiveram-se 

as seguintes respostas de acordo com o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 15 - Vínculo empregatício atual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

De forma geral, observa-se que um alto índice nas opções “outros” e “não 

possui”, porém, se analisamos de modo global somando os demais itens os valores 

iriam ficar próximos. Observa-se, a partir do gráfico, que os que estão trabalhando 

como professor com cargo efetivo são 2 (8,7%) da UEAP e nenhum do IFAP. Já 
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aqueles que estão com contratos administrativos são 4 (17,4%) da UEAP e 1 (7,1%) 

do IFAP. Os que estão atuando escolas particulares são 4 (17,4%) da UEAP e 

nenhum do IFAP.  

 Portanto, a partir da analise do gráfico acima, pode-se afirmar que 

aqueles que estão no mercado de trabalho, a maioria estão com ou contrato 

administrativo ou ministrando aulas particulares, poucos são que estão com cargo 

efetivo como professor. Um fator, que contribui para isso é a falta de concursos 

públicos para esta área de educação no Estado do Amapá. Quem sabe este cenário 

mude a partir de realização de concurso pública na nesta área por parte do Estado.   

A próxima indagação diz a respeito a qual nível de ensino o participante 

atua, o objetivo dessa pergunta é sabe onde estão atuando os docentes. Como 

resposta para essa pergunta, tem-se o seguinte: Na Educação Básica (Fundamental 

e/ou Médio); No Ensino Superior; Aulas particulares sem vínculo empregatício. 

Nessa pergunta obtiveram-se as seguintes respostas de acordo com o gráfico 

abaixo:  

Gráfico 16 - Nível de atuação como professor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

De acordo com o gráfico acima, presencia-se que os participantes UEAP 

a maioria, 10 candidatos que corresponde a (43,5%) está atuando na educação 

básica de ensino (fundamental e médio), apenas 2 (8,7%) está atua no ensino 
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superior e 1 (4,3%) em cada uma das duas categorias na educação básica e ensino 

superior, e com aulas particulares sem vínculo empregatício. Já no IFAP, observa-se 

que apenas 1 (7,1%) está atuando na educação básica (fundamental e médio) os 

demais participantes não estão atuando em nenhum outro nível.  

O próximo item a ser estudado diz respeito à jornada de trabalho dos 

sujeitos da pesquisa. Como resposta para essa pergunta tinham as seguintes 

opções: 20 horas semanais; 40 horas semanais; 60 horas semanais e dedicação 

exclusiva (DE). Nessa pergunta obtiveram-se as seguintes respostas de acordo com 

o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 17 - Jornada de Trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Observa-se que, a quantidade de respostas está abaixo do número de 

participantes, ou seja, são aquelas pessoas que não tem um trabalho no momento, 

os demais então na categoria de 20 horas semanais com 4 pessoas (17,4%) e 40 

horas semanais com 6 pessoas (26,1%) e apenas um (4,3%) indivíduo trabalhando 

sob dedicação exclusiva. No IFAP o cenário é diferente, a maioria ainda não está no 

mercado de trabalho, então a opção não se aplica tá com 12 (85,7%) dos 

candidatos, tendo apenas 2 (14,3%) na opção de 40 horas semanais.  Assim 

encerra-se a analise a respeito aos dados profissionais dos sujeitos da pesquisa.  
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Após a analise dessa seção percebe-se que, com relação à entrada no 

mercado de trabalho, o público da Universidade do Estado do Amapá estar com 

índice maiores de emprego, isso é justificado devido ao alto índice de participantes 

que ainda se encontram na graduação por parte do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP. Com isso, seguiu-se para a análise dos 

dados da próxima seção, que, de fato é mais importante para essa pesquisa, a 

próxima seção foi denominada de dados do PIBID. Nessa seção o participante será 

indagado a respeito do programa.  

 A primeira pergunta indagada aos participantes nessa seção foi a 

respeito do tempo que eles fazem/fizeram parte do programa. Como opção de 

respostas para essa pergunta, tem-se: Menos de 1 ano; 1 a 2 anos; 2 a 3 anos; 3 a 4 

anos e por mais de 4 anos. Nessa pergunta obtiveram-se as seguintes respostas de 

acordo com o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 18 - Tempo de atuação como bolsista do PIBID 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar o gráfico, percebe-se, proporcionalmente, que os acadêmicos 

da UEAP têm mais tempo de programa que os do IFAP. Na UEAP, destacam-se 

com grande parcela de pessoas com as opções para as categorias de 3 a 4 anos 



80  

 

com 8 participantes (34,8%), outros com 1(um) a 2 (dois) anos com 7 participantes 

(30,4%)  e na categoria de 2 a 3 anos com 5 (cinco) participantes (21,7%), menos de 

1(um) ano com 3 (três) participantes (13%). Entretanto, no IFAP, os índices são 

menores, a maioria está na categoria de menos de 1 ano com 12 participantes 

(60%), seguido de 1 a 2 anos com 5 participantes (25%), e 3 (três) a 4 (quatro) anos 

com 2 (dois) participantes (10%) e apenas 1(um) de 2 (dois) a 3(três) anos (5%). Em 

ambas as instituições, não se obteve respostas por mais de 4 anos, que se justifica, 

pelo fato do curso ter período menor de tempo.  

A próxima pergunta foi solicitada ao participante que enumerasse em 

ordem de importância, os 2 (dois) principais motivos que o levaram a participar do 

programa. Tinham como opções 6 (seis) repostas, que são: Recebimento da bolsa; 

conhecer a realidade do trabalho docente; por em pratica as teorias apreendidas na 

graduação; conhecer a realidade da escola pública; contabilizar horas para 

conclusão de curso; e realizar pesquisa. Nessa pergunta obtiveram-se as seguintes 

respostas de acordo com a tabela e o gráfico abaixo: 

 

Tabela 2 - Motivos para participação no PIBID 

Indicadores/Motivos 
UEAP IFAP 

1° mais 

importante 

2° mais 

importante 

1° mais 

importante 

2° mais 

importante 

Conhecer a realidade do trabalho 

docente 10 3 12 4 

Pôr em prática teorias apreendidas na 

graduação 4 7 1 7 

Recebimento da Bolsa 3 6 1 4 

Realizar pesquisa 3 2 2 1 

Conhecer a realidade da escola pública 1 3 2 1 

Contabilizar horas para conclusão de 

curso 1 0 1 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a tabela acima, conforme a opinião dos bolsistas do 

programa, os indicadores que levaram a participar do PIBID, em ordem de maior 

frequência foram, respectivamente,conhecer a realidade do trabalho docente; pôr em 

prática teorias apreendidas na graduação; recebimento da Bolsa; conhecer a 

realidade da escola pública; e contabilizar horas para conclusão de curso.  Para 

melhor percepção e leituras dos dados da tabela, em forma de gráfico, tem-se:  
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Gráfico 19 - Motivos para participação no PIBID 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

Fazendo a leitura do gráfico, observa-se que o motivo pelo qual levou os 

participantes da pesquisa a participar do programa em primeiro lugar foi a opção 

“conhecer a realidade do trabalho docente” e em segunda aparece o “Por em prática 

teorias apreendidas na graduação” e se pudéssemos destacar uma terceira, que 

também teve índices altos de respostas, seria o motivo de “por em prática teorias 

apreendidas na graduação.  

Analisando primeiro os dados dos participantes da UEAP, presencia-se 

que o primeiro recebeu 10 (dez) votos na opção “conhecer a realidade do trabalho 

docente” e em seguida, a segunda mais importante ficou por conta do  “Por em 

prática teorias apreendidas na graduação” com 4 votos. Já os dados dos 

participantes do IFAP, presencia-se que o primeiro recebeu 12 votos na opção 

“conhecer a realidade do trabalho docente” e em seguida, a segunda mais 

importante ficou por conta do  “Por em prática teorias apreendidas na graduação” 

com 7 votos. Em resumo, os acadêmicos de ambas as instituições julgam como os 

dois motivos mais importante para pleitearem a bolsa foram: conhecer a realidade do 

trabalho docente (1° opção) e Por em prática teorias apreendidas na graduação (2° 

opção) 
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A próxima pergunta feita aos participantes foi para saber se o programa 

conseguiu de alguma forma influencia a seguir na carreira docente. Então se 

perguntou “O PIBID influenciou sua decisão em seguir a carreira docente?” e para 

opção de respostas tinham 3 (três) opções: influenciou; não influenciou e indiferente. 

Nessa pergunta obtiveram-se as seguintes respostas exposta no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 20 - Influência do PIBID na carreira docente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
  

Conforme mostra o gráfico acima, observa-se que o programa conseguiu 

influenciar a maioria dos participantes da pesquisa. O número de acadêmicos que 

marcaram a opção “influenciou” foram 17(dezessete) por parte da UEAP e 12 (doze) 

por parte do IFAP.  

Além dessas opções de respostas, registrou-se também 6 (seis) pessoas 

por parte da UEAP e 5 (cinco) pessoas por parte do IFAP que marcaram a opção 

Indiferente. Além desses, há aqueles, que apesar de serem poucos, mas marcaram 

a opção de “não influenciou”. Com isso, pode-se concluir que o programa, de fato, 

tem influenciado os bolsistas que nele participam a inclinarem para a carreira 

docente.  

A próxima indagação feita aos participantes da pesquisa é se o programa 

contribuiu ou está contribuindo para a sua formação docente, como opções de 

respostas para essa pergunta, tinha: Sim e Não. O objetivo dessa pergunta é saber 
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se o PIBID está contribuindo para a formação docente dos participantes, 

principalmente, com relação a prática pedagógica.  

Pode-se perceber que a grande maioria das pessoas, quase 

unanimidade, responderam que sim, que o programa tem contribuído para sua 

formação docente. 

Nessa pergunta, obtiveram 22 (95,65%) por parte da UEAP e 21 (95%) 

por parte do IFAP afirmam que o programa contribui para a sua formação docente, 

apenas 1 (4,35%) por parte da UEAP e 1 (5%) por parte do IFAP, afirmam que não 

contribui. E ninguém optou pela opção indiferente. Com isso, através das respostas 

dadas pelos acadêmicos bolsistas, pode-se aferir que o programa de fato também 

contribui para a formação docente dos bolsistas.   

A próxima variável a ser analisada no questionário, ainda na seção 4 

(quatro), sobre dados do PIBID, indagou-se se o PIBID contribui para o 

conhecimento do ambiente escolar e a rotina de ser professor? Como resposta para 

essa pergunta tem-se: “Contribuiu”; “Não contribui” e “Indiferente”.  

O objetivo da pergunta é saber se o programa, de alguma forma, está 

contribuindo para o conhecimento do ambiente escola e ajudando na rotina de ser 

professor. Percebe-se que a grande maioria dos participantes da pesquisa acha que 

o programa contribui para o conhecimento escolar e na rotina de ser professor.  

Na opção de resposta contabilizou-se 22 (95,65%) participantes por parte 

da UEAP e 18 (90%) por parte do IFAP que relataram que o programa contribui para 

esses quesitos. Ainda tiveram 1 (4,35%) candidato da UEAP e 2 (10%) do IFAP que 

marcaram a opção não contribuiu e nenhum participante marcou a opção 

“indiferente”. Desta forma, a partir da visão dos acadêmicos bolsistas, pode-se 

concluir que, de fato, o programa está contribuindo para os indicadores de 

conhecimento escola e rotina de ser professor.  

A próxima indagação realizada, diz a respeito da realização de pesquisas 

sobre o ensino da Química, então perguntou aos participantes da pesquisa: O PIBID 

contribui(u) para realização de pesquisas sobre o ensino da Química? Nessa 

pergunta tinham-se como respostas as opções “Contribuiu”; “Não contribui” e 

“Indiferente”.  

Tendo em vista as características do programa, era esperado que as 

respostas mais utilizadas fossem “contribuiu”, haja vista que, os acadêmicos 

bolsistas que participam do programa, na maioria das vezes, elaboram um plano de 
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intervenção e um plano de ação para aplicarem nas escoas, nesse momento há um 

momento de pesquisa sobre o ensino de química e metodologias que possam 

auxiliar na elaboração de aulas que provoque e chame a atenção dos alunos das 

escolas da educação básica. 

Percebe-se que para a maioria dos participantes da pesquisa o programa 

PIBID contribuiu para a realização de pesquisa sobre o ensino de Química. Para os 

22 (95,65%) participantes da UEAP e 17 (85%) participantes do IFAP o programa 

contribui para a realização de pesquisa a respeito do ensino de Química. Para 2 

(15%) participantes do IFAP o programa não contribuiu para esse quesito. E 1 (um) 

participante em cada instituição de ensino julgam a pergunta como indiferente.  

A próxima indagação feita aos participantes da pesquisa é a respeito das 

reuniões semanais ou quinzenais, com objetivo de saber se elas contribuíram para 

reflexões sobre o ensino de Química e para a prática de metodologias inovadoras. 

Então perguntou-se: As reuniões semanais ou quinzenais contribuíram para 

reflexões sobre o ensino de Química e metodologias inovadoras? Como as opções 

“Contribuiu”; “Não contribui” e “Indiferente”.  

A maioria dos que responderam o questionário julga que as reuniões 

semanais ou quinzenais contribuíram para reflexões sobre o ensino de Química e 

para as metodologias inovadoras. Especificando, tem-se: 18 (78,2%) participantes 

da UEAP e 19 (95%) do IFAP que acham que contribui, 5 (21,7%) dos participantes 

da UEAP e 1 (5%) do IFAP que julgam como sendo indiferente e nenhum candidato 

julgou como “não contribui”.   

Desta forma, analisando as respostas dadas pelos bolsistas, conclui-se 

que as reuniões semanais ou quinzenais contribuíram para reflexões sobre o ensino 

de Química e metodologias inovadoras. Ainda nessa seção, houve duas perguntas 

abertas, a primeira indagação foi a respeito dos principais resultados alcançados 

pelo programa e a segunda foi relacionado as sugestões para melhoria do programa.  

Para analisar essas perguntas e não especificar os participantes da 

pesquisa foi atribuído um código para cada participante evitando assim a 

identificação. Então, os respondentes são acadêmicos bolsistas da UEAP e do IFAP 

e eles receberão os códigos seguindo a estrutura e significado no quadro abaixo:  
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Quadro  7 - Codificando os participantes 

CÓDIGOS SIGNIFICADO 

EBU01 EBU (Ex-bolsistas Ueap) 

EBU02 EBU (Ex-bolsistas Ueap) 

BU01 BU (Bolsistas Ueap) 

BU02 BU (Bolsistas Ueap) 

EBI01 EBI (Ex-bolsistas Ifap) 

EBI02 EBI (Ex-bolsistas Ifap) 

BI01 BI (Bolsistas Ifap) 

BI02 BI (Bolsistas Ifap) 

Fonte: Próprio autor 

Além da codificação realizada para que não haja identificação, as 

respostas serão apresentadas em uma tabela em ordem de recebimento e 

posteriormente será feito uma análise para categorizar cada uma das respostas 

dados pelos participantes. Essa tabela terá os dados agrupados para melhor 

percepção será exposto em uma coluna os dados da UEAP e na outra os dados do 

IFAP. Com relação a primeira pergunta, obteve-se as seguintes respostas: 

 

Quadro  8- Respostas dos participantes da pesquisa 

(continua) 

PERGUNTA: QUAIS OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PIBID? 

SUJ. RESPOSTAS UEAP  SUJ. RESPOSTAS IFAP  

EBU01 

Maior conhecimento da 
realidade escolar ainda na 
graduação, uso de metodologias 
diferenciadas com os alunos, 
maior interesse dos alunos em 
relação a disciplina de Química 

 BI01 

Publicações e escritas de projetos 
e artigos; Participação em sala de 
aula junto com o professor 
supervisor.  

EBU02 Feira de ciências BI02 

 Exposições de assuntos por 
meio de experimentos em escolas 
nas proximidades do IFAP que 
mostrou muito produtiva tanto para 
os alunos como para os bolsistas. 

EBU03 Publicações de artigo e livros BI03 
 A publicação de artigos; convívio 

com os alunos em sala de aula; 
experiência na escrita dos projetos. 

EBU04 

Publicação de artigos, 
realização de oficinas e a 
restauração de um laboratório de 
ciências em uma escola pública de 
Santana. 

 BI04 
 Elaboração de projetos; o PIBID 

auxilia os bolsistas a iniciarem sua 
vida docente. 
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Quadro  9- Respostas dos participantes da pesquisa 

(continuação) 

PERGUNTA: QUAIS OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PIBID? 

SUJ. RESPOSTAS UEAP  SUJ. RESPOSTAS IFAP  

EBU05 

Publicação de um artigo no livro 
do PIBID e realização de uma 
Feira de Ciências na primeira 
escola-campo. 

 BI05 

 Fizemos um projeto sobre 
compostagem na Escola Antônio 
Munhoz que serviu para os alunos 
ter mais conhecimento sobre o lixo 
orgânico. 

EBU06 

Com o PIBID conseguimos 
montar um laboratório de Química 
com iniciativa dos bolsistas na 
escola em que atuamos, fazendo 
assim com que as aulas de 
Química pudessem ser 
trabalhadas de forma prática. 

EBI01  
  

 Benfeitorias para as escolas 

EBU07 

Experiência como professora 
em escolas públicas, conhecendo 
as realidades e realizando 
benfeitorias nessas instituições de 
ensino. 

 EBI02 
 Publicação de artigo e 

participação em congresso 

EBU08 

Publicações; trabalhos em 
equipe; realização de palestras 
inovadoras; interesse dos alunos 
pelo conteúdo de Química; etc. 

 EBI03   
 Artigos, feiras de ciência, 

experiência profissional, 
exposições. 

EBU09 
Publicações em anais de 

eventos 
 EBI04   

 Contou para minha vida 
acadêmica 

EBU10 
Publicações, exposições e 

outros 
 EBI05    Projetos aplicados na escola. 

EBU11 
Aproximação com a realidade 

de uma sala de aula de escolas da 
educação básica. 

EBI06    Exposições 

EBU12 

Artigos, livro, exposições nas 
escolas polo, participação em 
congressos, palestras e eventos 
na área de educação em Química. 

EBI07    Experiência como docente 

EBU13 
Publicações de artigos, de livros 

e contato com alunos. 
EBI08    Artigos. Exposições de feira. 

EBU14 

Publicação de artigos, 
participação em um capítulo de 
livro, participação em uma feira de 
ciências à nível nacional, projeto 
de restauração do laboratório de 
química da Escola Estadual 
Izanete Victor no município de 
Santana bem como a confecção 
de uma horta na mesma escola 

EBI09  
 Publicação de artigos 

participação em eventos 
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Quadro  9- Respostas dos participantes da pesquisa 
(conclusão) 

EBU15 
Publicação de artigo e resumo 

expandido 
 EBI10    Publicação de artigos 

EBU16 

Publicação de artigos, e a ajudar 
enquanto profissional, ter a 
experiência de ter vivenciado o 
contexto escolar antes da 
graduação foi fundamental em 
muitos aspectos, como por 
exemplo saber se seria essa a 
carreira que eu queria seguir 
realmente, e se eu me achava 
apto para o magistério e o PIBID 
me deu essas confirmações e sou 
feliz com o que faço. 

 EBI11   

 Publicações de artigos, 
participação de congressos e 
mesas redondas, vivência 
diferenciada da prática docente. 

EBU17 
Publicações de artigos, 

exposições e feiras de ciências. 
 EBI12    Feira de ciências 

EBU18 
publicações de artigo, livros e 

feira de ciências. 
 EBI13   

 Pratica docente nas escolas; 
Elaboração de artigos e Projetos 

EBU19 
Publicação de artigos científicos 

e capítulo em um livro da 
Instituição. 

 EBI14   
 Elaboração de aulas, Feiras de 

ciências; Artigos e participação de 
projetos.  

EBU20 

Experiência na área do ensino 
de química, a contribuição para 
realização de projetos de 
intervenção e produção de artigos, 
resumos estendido e participação 
em feira de ciências. 

     

EBU21 Publicações de livros, artigos.    

EBU22 
Aplicação de feiras de ciências; 

Publicações;  
   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Para melhor interpretação dos gráficos, toda a resposta dada pelos 

participantes na primeira pergunta será categorizada por meio dos indicadores 

abaixo. Percebe-se que, em vários momentos, em uma única resposta há 2 (dois) ou 

mais resultados.  

Os indicadores serão: 1) Prática docente/Aulas; 2) Feira de 

ciências/Experimentos; 3) Elaboração e publicações artigos, livros, projetos; 4) 

Benfeitorias para as escolas e instituições; 5) Participações em 

eventos/congressos/palestras e 6) Outros.  Após a contabilização dos dados, 

obtiveram-se os seguintes resultados, conforme mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 21 - Principais resultados alcançados pelo PIBID 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Tomando como referência o gráfico acima, pode-se perceber que, com 

relação aos resultados mais significativos para o programa, encontram-se: em 

primeiro lugar, tanto por parte dos participantes da UEAP quanto do IFAP, a 

categoria, “elaboração e publicações artigos/livros/projetos” com 17 opções para a 

UEAP e 14 para o IFAP. Em segundo lugar, não houve uma convergência nas 

respostas para a mesma categoria, para os acadêmicos da UEAP a segunda opção 

ficou por conta da “feira de ciências/Experimentos” com 7 opções; em terceiro lugar 

houve um empate com duas categoria: “prática docente e aulas” e 

“benfeitorias/Escolas e instituições” com 5 opções cada; em seguida vem a categoria  

“participações em eventos/congressos” e com 4 votos fica a opção classificado como 

“outro”.  
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Já no IFAP, a segunda opção ficou por conta da “prática docente e aulas” 

com 10 aparições; em terceiro lugar “feira de ciências/Experimentos” com 6 opções, 

em quarto lugar a opção “participações em eventos/congressos” e com 3 votos e o 

quinto colocado fica empatado ambos com 1 voto com as categorias 

“benfeitorias/Escolas e instituições” e “outros”.  Considerando os dados acima, 

percebe-se que o programa tem, apesar de que em ordens diferentes, resultados 

relevantes para a formação docente, para as instituições envolvidas, para a 

produção científica de modo geral e para a sociedade que é quem mais sai 

ganhando com tudo isso.  

Na segunda indagação feita aos bolsistas dos programas, buscou analisar 

sugestões para melhoria do programa, nesse momento, deixaram-se os acadêmicos 

à vontade para responder o que cada um achava necessário para o melhor 

desenvolvimento do programa. Como a pergunta foi aberta, será analisado cada 

umas das respostas e em seguida separar os indicadores que mais se repetem para 

fazer um estudo quantitativo das respostas e apresentar no gráfico. A pergunta feita 

aos acadêmicos bolsistas foi: Quais sugestões você apontaria para melhoria do 

programa? Com relação a essa pergunta, obteve-se as seguintes respostas, 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro  10 - Respostas sobre sugestões para melhoria do programa 

(continua) 

QUAIS SUGESTÕES VOCÊ APONTARIA PARA MELHORIA DO PROGRAMA? 

SUJ. RESPOSTA SUJ. RESPOSTAS IFAP  

EBU01 

Trazer os alunos para dentro da 
Universidade para eles terem um 
maior contato com a Química do 
nível superior e com os 
laboratórios, para assim despertar 
ainda mais o interesse dos 
mesmos pela Química 

 BI01 

Alteração do campo de atuação, por exemplo, 
somos bolsistas e executamos nossas atividades 
no campus do IFAP, mas queria poder executar o 
projeto em outras escolas públicas. O PIBID tem 
ajudado bastante na minha formação acadêmica, 
queria que houvesse mais vagas para outros 
alunos. 

EBU02 

Incentivar mais a publicação de 
artigos em revistas renomadas a 
partir das práticas realizadas 
durante o Programa, para dar 
mais credibilidade ao mesmo e 
aos discentes que participam. 

BI02 

Em específico para o IFAP, seria não utilizado 
como escola para execução do PIBID, pois a 
mesma não reflete a realidade das escolas 
públicas do Amapá. 

EBU03 Mais vagas BI03 
Maiores recursos financeiros para 
desenvolvimento dos projetos; coordenadores 
melhores capacitados. 
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Quadro  10 - Respostas sobre sugestões para melhoria do programa 

(continuação) 

QUAIS SUGESTÕES VOCÊ APONTARIA PARA MELHORIA DO PROGRAMA? 

SUJ. RESPOSTA SUJ. RESPOSTAS IFAP  

EBU04 

Melhor controle de resultados. Pois, alguns 
acadêmicos tratavam o PIBID apenas 
como "grana fácil" e pouco contribuíam 
com o trabalho. 

 BI04 
Mais organização e melhor 
distribuição do tempo. 

EBU05 

Mais horas em sala de aula para os 
bolsistas. Mesmo que já exista esse 
contato, ainda é insuficiente. Quanto maior 
o tempo de prática na docência, maior a 
segurança do bolsista. 

 BI05 

Gostaria de ir mais para a escola 
pública, pois como estamos 
trabalhando na instituição a realidade 
educacional e totalmente diferente 
das escolas públicas. 

EBU06 Não há sugestões EBI01    

O programa necessita de 
Coordenadores comprometidos em 
contribuir para a formação docente 
do aluno, o que IFAP não teve em 
minha época de bolsista. 

EBU07 
Formulação antecipadas de projetos em 
conjunto entre a escola e Universidade 
poderia dar mais visibilidade ao PIBID. 

 EBI02 

Obrigatoriedade em publicar 
trabalhos científicos, pois no 
programa eram realizados inúmeros 
trabalhos que acabavam não sendo 
publicados por falta de incentivo 

EBU08 
Um maior número de vagas, para abarcar 
mais acadêmicos 

 EBI03   

Continuidade do projeto para que 
mais alunos dos cursos de 
licenciatura possam experimentar do 
projeto PIBID 

EBU09 

Aumentar o benefício do bolsista; ampliar o 
programa para a realidade em escolas 
particulares; oferecer suporte para 
pesquisas nos interiores; etc. 

 EBI04   
Mais prática do bolsista em sala de 
aula 

EBU10 

Criação de uma escola de aplicação em 
que os indicadores educacionais 
pudessem ser analisados quanto a 
metodologia de ensino que o programa 
propõe a 

 EBI05   

Seria bom um auxílio maior dos 
professores aos alunos participantes. 
Pois na minha experiência de 
bolsista, simplesmente me colocaram 
pra dar aula na segunda semana do 
programa (estando eu no 2° 
semestre do curso de licenciatura em 
química) 

EBU11 
Melhor escolha dos professores 
supervisores e das escolas participantes. 

EBI06   Maior valor da bolsa 

EBU12 
Mas investimento e suporte na produção 
científica oriunda dos trabalhos produzidos 
no programa. 

EBI07   Nenhuma 

EBU13 

O PIBID precisa ser mais ativo, deveria 
facilitar a entrada do estudante concluinte 
no mundo do trabalho. A equipe deveria 
ser mais comprometida com o 
desenvolvimento das atividades, assim 
como estimular o acadêmico a produzir 
pesquisas nas inúmeras facetas da 
Química, podendo focar em áreas que não 
seja necessariamente a educação escolar. 

EBI08   
Não vejo no que poderia melhorar, 
acho o programa ótimo em todos os 
sentidos. 
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Quadro  10 - Respostas sobre sugestões para melhoria do programa 

(conclusão) 

QUAIS SUGESTÕES VOCÊ APONTARIA PARA MELHORIA DO PROGRAMA? 

SUJ. RESPOSTA SUJ. RESPOSTAS IFAP  

EBU14 
O PIBID deveria oferta uma possibilidade de mestrado 
para bolsistas da bolsa. 

EBI09  
Projetos na área da 
química 

EBU15 
Ampliar o número de bolsas para contemplar um 
número maior de projetos nas escolas. 

 EBI10   
Que mais escolas 
participar do programa. 

EBU16 Mais recursos didáticos para trabalhar com os alunos.  EBI11   

Mais oportunidades de 
ingressar no programa 
desde os primeiros anos 
da faculdade 

EBU17 

Aumento do investimento por parte do governo, não 
cortar bolsa dos estudantes e professores 
coordenadores, seria o primeiro ponto a 
melhorar/manter. Aumentar o incentivo por parte dos 
professores, junto aos acadêmicos para que os 
mesmos possam vir a se engajar de verdade no 
projeto, entender a importância do mesmo e de fato 
desenvolver trabalho significativo que ajude os alunos 
da escola pública que tanto precisam desse apoio em 
seu desenvolvimento intelectual. 

 EBI12   
Maior interação com 
outras escolas 
participantes 

EBU18 
Ampliação de vagas e atuar em maior número de 
escolas 

 EBI13   
Relação instituição e 
bolsista 

EBU19 
o programa é bom, acho que deveria ter mais verba 
para a realizações dos projetos. 

 EBI14   
Coordenação mais 
atuante 

EBU20 
Deveria ter mais controle de frequência e participação 
dos bolsistas 

   
 

EBU21 

Que possa ser acessível a todos os docentes que 
estão iniciando na licenciatura de todas as áreas. Que 
os projetos e artigos sejam divididos no máximo em 
grupos de três acadêmicos. 

    

EBU22 

No período em que participei, o professor supervisor 
ficava distante dos bolsistas, não tinha uma 
aproximação e o acompanhamento era basicamente 
pela coordenação institucional. Desse modo, sugiro 
estabelecer relações de diálogos entre os acadêmicos 
e os supervisores. 

    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar a tabela 3, foi criado os seguintes indicadores para 

aprimoramos os resultados: 1) Mais vagas/recursos; 2) Incentivar a publicação; 3) 

Mais prática docente; 4) Mais organização/comprometimento/diálogo; 5) Substituição 

da escola campo e 6) Outros. Conforme classificação e após a contabilização dos 

dados, obtiveram-se os seguintes resultados, de acordo com o gráfico abaixo: 
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Gráfico 22 - Sugestões para melhoria do programa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Pode-se perceber, conforme mostra o gráfico acima, que dos 

indicadores possíveis para melhoria do programa foram mais destacados nas 

respostas dos participantes da pesquisa, são eles: mais vagas/recursos e mais 

organização/comprometimento/dialogo.  

Mais uma vez, não houve consenso nos critérios de ordem das repostas, 

então se começou a analisar os dados da UEAP. Nessa instituição, apesar de 

acirrada disputa, com diferença de apenas um voto, ficou como primeira sugestão: 

“mais vagas/recursos” para o programa, em segundo, com um ponto a menos, a 

opção “mais organização/comprometimento/dialogo” os demais indicadores ficaram 

com 1 ponto, apesar disso, vale destacar que não são menos importantes, pois 

nesse cenário, esse conjunto de sugestão são aceitáveis para melhoria do 

programa.  

No IFAP, a primeira opção das sugestões ficou a cargo de “mais 

organização/comprometimento/diálogo”, seguida da “mais vagas/recursos” seguida 

de “mais prática docente” seguidos de “substituição da escola campo” e “incentivo a 
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publicação”. Apesar dessa ordem destacada pelos acadêmicos bolsistas, podemos 

inferir que todos esses indicadores são importantes para que os gestores da política 

pública possam observar, analisar e retirar proveito para suas gestões.  

Após a análise quantitativa desses indicadores, seguiu-se a análise com 

ênfase em algumas respostas que chamaram a atenção e podem contribuir para 

essa pesquisa.  O Sujeito EBU01 da UEAP quando perguntado sobre sugestões 

para melhoria respondeu: Trazer os alunos para dentro da Universidade para eles 

terem um maior contato com a Química do nível superior e com os laboratórios, para 

assim despertar ainda mais o interesse dos mesmos pela Química.Essa é uma 

prática muito válida para despertar, de fato, o interesse do aluno pela matéria, pelo 

conteúdo, pois, na maioria das vezes, o aluno da escola básica não consegue 

observar o real sentido para estar estudando determinado assunto, além do mais, 

sair do plano abstrato e ir para prática também é relevante para a sua formação.  

Os projetos de intervenções nas escolas, poderiam olhar mais para esse 

lado, e aproximar mais os jovens da educação básica com a universidade, para que 

ele já possa ir se ambientando. Outro fator que também é importante, observar se a 

escola não tem estrutura como laboratórios ou autor labor (laboratório móvel), pois 

há escolas que tem, mas não são usados, assim os acadêmicos bolsistas poderiam 

auxiliar melhor a parte prática na escola. Caso a escola não ofereça essa estrutura, 

ou seja, inviável levar o aluno até a universidade, outra saída é trabalhar com 

experimentos químicos através de materiais alternativos. Portanto, essas são ações 

válidas para aproximar mais o aluno da disciplina e desmistificá-la.   

Outra resposta que chamou atenção foi do acadêmico do IFAP, BI02, que 

quando indagado a respeito de melhorias para o programa respondeu da seguinte 

forma: Em específico para o IFAP, seria não utilizado como escola para execução do 

PIBID, pois a mesma não reflete a realidade das escolas públicas do 

Amapá.Percebe-se que no momento da aplicação do questionário, a própria 

instituição responsável pela formação acadêmica dos bolsistas é o local do campo 

de atuação do programa PIBID. Isso pode acontecer, pois a instituição oferece 

cursos de nível médio e superior, apesar da inquietação do participante da pesquisa 

ser válida,seria bom que a parceria da escola campos do PIBID fosse com uma 

escola pública de nível básico administrada pelo governo do Estado, claro que sem 

generalizar, pois desta forma, aparentemente, essa resposta induz que as escolas 

de educação básica sempre possuem uma estrutura “ruinzinha”, mas que, de fato, 
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não é verdade, muitas escolas públicas no Amapá possuem boas estruturas. 

Observando por outros aspectos, é vantajoso para o programa atuar dentro do 

próprio instituto federal por toda estrutura que ali tem, usar a estrutura dos cursos 

superior como laboratórios para prática docente.  

Outra resposta interessante, que vale destaque é do acadêmico da UEAP, 

EBU02, que cita: “Incentivar mais a publicação de artigos em revistas renomadas a 

partir das práticas realizadas durante o Programa, para dar mais credibilidade ao 

mesmo e aos discentes que participam”; além desse, há a respostas do aluno 

EBU12 que vai ao mesmo sentido do EBU02, o  EBU12 cita que: “Mas investimento 

e suporte na produção científica oriunda dos trabalhos produzidos no programa”. 

Essa é uma ação que deveria ser mais fomentada no programa, pois, percebe-se 

que o programa produz bastante conteúdos, praticas docentes, realização de feiras 

de ciência, experimentações entre outras ações, mas são poucas divulgadas para 

meio científico acadêmico. Se analisar artigos, observa-se que há muitos pelo Brasil 

a respeito dessa temática, observa-se artigos, monografias, dissertações e até tese 

sobre o tema PIBID.  

Outra ação que pode auxiliar as práticas e da mais transparência ao que é 

produzido no programa, partiria por parte do das Instituições de ensino superior – 

IES, em disponibilizar uma homepage para o programa PIBID, divulgar suas ações e 

trabalho. Claro que para isso, precisaria de pessoas com conhecimentos técnicos 

para auxiliar nesse trabalho. Apesar de ser sugestão, há programas que já tem essa 

tecnologia aliada. E claro, os programas devem fomentar mais, tanto a elaboração 

de artigos como a publicação dos mesmos.   

 A ultima seção do questionário, seção cinco, aplicados aos bolsistas e 

ex-bolsistas do programa, foi a respeito da avaliação de 21 indicadores do programa, 

no qual, o participante deveria classificar esses indicadores em uma das cinco 

categorias de repostas, que são:  1. Ruim; 2. Regular; 3. Bom; 4. Ótimo; 5. não sei. 

Como resposta obteve o quadro abaixo:  
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Tabela 3 - Avaliação de indicadores do programa 
O

R
D

 

INDICADOR  
UEAP  IFAP  

Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  Ruim  Regular  Bom  Ótimo  
Não 

sei  

1 

Contribuição da Escola de 

Educação Básica para a 

iniciação à docência. 

1 2 6 13 1 1 3 10 6 - 

2 
Incentivo à opção para a 

carreira do magistério. 
- 3 8 12 - 1 7 7 4 1 

3 
Melhoria da Qualidade da 

Educação Básica. 
- 4 8 11 - 1 3 7 8 1 

4 
Articulação integrada 

Teoria/prática. 
- 1 12 10 - - 4 5 9 2 

5 

Participação em experiências 

docente envolvendo a 

Interdisciplinaridade. 

- 2 8 12 - 1 1 12 5 1 

6 
Melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 
- - 17 6 - - 4 5 10 1 

7 
Conhecimento do subprojeto 

específico do seu curso. 
- - 12 10 - 2 5 7 5 1 

8 
Conhecimento do Projeto 

institucional. 
1 3 10 8 - 1 5 9 4 1 

9 

Oportunizar o estudo do 

contexto educacional da 

Educação Básica. 

- 2 8 13 - 1 8 5 8 1 

10 
Participação em ações que 

privilegiem o trabalho coletivo. 
- 2 8 13 - 1 5 8 5 1 

11 

Participação no Planejamento 

Pedagógico da Educação 

Básica. 

- 1 6 16 - 2 4 7 6 1 

12 

Participação em reunião 

pedagógica da Educação 

Básica. 

- 8 6 6 2 4 9 2 4 1 

13 

Análise das Diretrizes e 

Currículos da Educação 

Básica. 

- 6 11 4 1 4 9 2 4 1 

14 

Leitura de referenciais teóricos 

contemporâneos educacionais 

- Bibliografia Básica. 

- 3 10 9 1 2 7 5 3 3 

15 

Utilização de tecnologias 

educacionais e recursos 

didáticos. 

- 4 10 7 1 5 1 8 6 - 

16 
Registro de atividades em 

Portfólio – Relatórios 
- 2 13 8 - 1 1 6 12 - 

17 

Ações que estimulem a 

inovação, a ética, a 

criatividade e a inventividade. 

- 2 11 8 2 1 1 9 7 2 

18 
Atuação do coordenador 

Institucional. 
- 3 9 10 - 1 7 7 5 - 

19 
Atuação do Gestor 

Pedagógico. 
- 6 8 8 - 1 9 5 2 3 

20 
Atuação do Coordenador de 

Área. 
- 3 10 10 - 1 7 6 4 2 

21 Atuação do Supervisor. - 5 8 10 - - 5 6 7 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para melhor visualização, colocando esses dados em forma de tabela e 

dividindo-o em cinco categorias que são: gestão; formação acadêmica; documentos; 

escolas de educação básica; e execução do programa. Apesar da tabela acima, está 

completa, da forma como foi aplicada ao público alvo da pesquisa, a analise destes 

dados será avaliado por meio das categorias mencionadas. A primeira avaliação 

realizada, diz a respeito a gestão, e obteve-se a seguinte tabela. 

 

Tabela 4 - Indicador: Gestão 

O
R

D
 

INDICADOR: GESTÃO  
UEAP  IFAP  

Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  

18 
Atuação do coordenador 
Institucional. 

- 3 9 10 - 1 7 7 5 - 

19 Atuação do Gestor Pedagógico. - 6 8 8 - 1 9 5 2 3 

20 Atuação do Coordenador de Área. - 3 10 10 - 1 7 6 4 2 

21 Atuação do Supervisor. - 5 8 10 - - 5 6 7 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme a tabela acima e as respostas dadas pelos participantes da 

pesquisa, presencia-se que, a Atuação do coordenador Institucional, até foi bem 

avaliada por parte dos bolsistas da UEAP, no qual recebeu 9 bom, 10 ótimos, e 

apenas 3 regular. Nessa categoria, por parte dos bolsistas do IFAP, também foi bem 

avaliado, com 7 bom, 5 ótimos, porém, teve-se 7 participantes que acham a atuação 

do coordenador institucional regular e 1 ruim. A segunda categoria é a atuação do 

gestor pedagógico, de acordo com a tabela, esse indicador foi bem avaliado por 

parte dos bolsistas da UEAP com 8 ótimo, 8 bom, apesar de 6 acharem regular. 

Neste quesito, por parte dos bolsistas do IFAP, não foi tão bem avaliado assim, pois 

recebeu 9 sujeitos que julgam ser regular e apenas 5 bom e 2 ótimos.  

Ainda tratando do indicador gestão, a próxima variável foi: atuação do 

coordenador de área também foi bem avaliada por parte dos bolsistas da UEAP, no 

qual, obteve 10 ótimos, 10 bom e apenas 5 regular. Nessa categoria, por parte dos 

bolsistas do IFAP, as respostas ficaram mais diluídas, sendo que 7 regular, 6 bom e 

apenas 4 acham ótimo. A quarta e ultima categoria é a atuação do Supervisor, de 

acordo com a tabela, recebeu boa avaliação por parte dos bolsistas da UEAP, 10 

ótimos, 8 bom e 5 regular, por parte dos bolsistas do IFAP os valores ficou diluído 

entre 13 com bom e ótimo e apenas 5 como regular. De modo geral, pode-se 

concluir que, a partir das analises dos bolsistas, de acordo com a tabela desse 

indicador, por parte dos bolsistas da UEAP os maiores valores ficaram na escala de 
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ótimo e bom. Já por parte do IFAP, os maiores valores ficaram na escala de ótimo, 

bom e regular.  

A segunda avaliação realizada, diz a respeito a indicadores relacionado a 

formação acadêmica, e obteve-se a tabela abaixo.  

Tabela 5 - Indicador: formação acadêmica 

O
R

D
 

INDICADOR: FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

UEAP  IFAP  

Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  

1 

Contribuição da Escola de 
Educação Básica para a 
iniciação à docência. 

1 2 6 13 1 1 3 10 6 - 

2 
Incentivo à opção para a 
carreira do magistério. 

- 3 8 12 - 1 7 7 4 1 

4 
Articulação integrada 
Teoria/prática. 

- 1 12 10 - - 4 5 9 2 

5 

Participação em 
experiências docente 
envolvendo a 
Interdisciplinaridade. 

- 2 8 12 - 1 1 12 5 1 

6 
Melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. 

- - 17 6 - - 4 5 10 1 

9 

Oportunizar o estudo do 
contexto educacional da 
Educação Básica. 

- 2 8 13 - 1 8 5 8 1 

11 

Participação no 
Planejamento Pedagógico 
da Educação Básica. 

- 1 6 16 - 2 4 7 6 1 

12 

Participação em reunião 
pedagógica da Educação 
Básica. 

- 8 6 6 2 4 9 2 4 1 

14 

Leitura de referenciais 
teóricos contemporâneos 
educacionais - Bibliografia 
Básica. 

- 3 10 9 1 2 7 5 3 3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

De acordo com a tabela acima, por meio das respostas dada pelos 

bolsistas da UEAP, percebe-se que dos 9 indicadores apresentados na tabela, 8 

deles, receberam avaliação diluída entre ótimo e bom, com exceção de apenas um, 

participação em reunião pedagógica da Educação Básica, onde recebeu o maior 

valor como regular. Logo, pode-se, perceber que os indicadores a respeito da 

formação acadêmica foram bem avaliados por parte dos bolsistas da UEAP. Já por 

parte dos bolsistas do IFAP, a tabela nos mostra que, de modo geral, os valores 

estão mais diluídos entre ótimo, bom e regular. Com esses dados, pode-se constatar 

que, apesar dessa diluição, esses indicadores também foram bem avaliados, com 
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exceção do indicador: participação em reunião pedagógica da educação básica que 

recebeu 9 votos regular e 4 em Ruim.  

Assim, pode-se aferir, a partir das respostas dada pelos acadêmicos 

bolsistas, que 8 dos 9 indicadores foi bem avaliado, com exceção do indicador 

participação em reunião pedagógica da educação básica, logo, os gestores devem 

ter atenção a esse indicador que, na prática, se faz nas escolas de educação básica.  

A terceira avaliação realizada, diz a respeito a indicadores relacionado 

aos documentos, e obteve-se como respostas dos acadêmicos bolsistas a tabela 

abaixo.  

Tabela 6 - Indicador: Documentos 

O
R

D
 

INDICADOR: 
DOCUMENTOS   

UEAP  IFAP  

Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  

7 
Conhecimento do subprojeto 
específico do seu curso. 

- - 12 10 - 2 5 7 5 1 

8 
Conhecimento do Projeto 
institucional. 

1 3 10 8 - 1 5 9 4 1 

13 

Análise das Diretrizes e 
Currículos da Educação 
Básica. 

- 6 11 4 1 4 9 2 4 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Conforme a tabela apresentada acima, por meio das respostas dadas 

pelos bolsistas da UEAP, presencia-se que dos 3 indicadores expostos na tabela, 2 

deles, auferiram avaliação diluída entre ótimo e bom, com exceção de um, análise 

das diretrizes e currículos da educação básica, no qual recebeu os maiores valores, 

além de ótimo e bom, a opção regular.  Depreende-se da tabela que esses 

indicadores foram bem avaliados por parte dos bolsistas da UEAP.  Já por parte dos 

bolsistas do IFAP, a tabela nos exibe uma diluição dos valores maior, abarcando 

todas as opções de respostas dos respondentes como: Ruim,  regular, bom, 

ótimo e não sei. Apesar dos valores serem maiores nos quesitos, bom e ótimo, 

presencia um valor considerado alto para o item: análise das diretrizes e currículos 

da educação básica que recebeu 4 respostas ruim e 9 respostas como regular. 

Com isso, pode-se aferir que, de acordo com os acadêmicos bolsistas do 

programa, os indicadores conhecimento do subprojeto específico do seu curso e 

conhecimento do projeto institucional foram bem avaliados pelos acadêmicos 

bolsistas da UEAP e do IFAP, sendo que o indicador análise das diretrizes e 

currículos da educação básica deve requerer mais atenção por parte dos gestores, 

pois ele, não foi tão bem avaliado assim.  
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A quarta avaliação realizada, diz a respeito a indicadores relacionado a 

escolas de educação básica. Nessa categoria teve-se apena um indicador melhoria 

da qualidade da educação básica. E obteve-se como respostas dos acadêmicos 

bolsistas a tabela abaixo.  

 
Tabela 7- Indicador: Escolas de educação básica 

O
R

D
 

INDICADOR: ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA  

UEAP  IFAP  

Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  

3 
Melhoria da Qualidade da 
Educação Básica. 

- 4 8 11 - 1 3 7 8 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

De acordo com a tabela acima e por meio das respostas dada pelos 

bolsistas da UEAP, percebe-se a melhoria da qualidade da educação básica teve 

uma boa avaliação por parte dos acadêmicos bolsistas da UEAP, no qual os maiores 

valores estão entre bom e ótimo. Já por parte dos bolsistas do IFAP, a tabela nos 

mostra que, os maiores valores também apontam para regular, bom e ótimo, apesar 

de ter uma resposta como ruim. Contudo, percebe-se que esse indicador foi bem 

avaliado pelos acadêmicos bolsistas do programa.  

Por fim, a quinta avaliação realizada, diz a respeito àcategoria relacionado 

a execução do programa. Nessa categoria teve-se 4 indicadores. E obteve-se como 

respostas dos acadêmicos bolsistas a tabela abaixo. 

 

Tabela 8 - Indicador: Execução do programa 

O
R

D
 

INDICADOR: EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA   

UEAP  IFAP  

Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  Ruim  Regular  Bom  Ótimo  Não sei  

10 

Participação em ações que 
privilegiem o trabalho 
coletivo. 

- 2 8 13 - 1 5 8 5 1 

15 

Utilização de tecnologias 
educacionais e recursos 
didáticos. 

- 4 10 7 1 5 1 8 6 - 

16 
Registro de atividades em 
Portfólio – Relatórios 

- 2 13 8 - 1 1 6 12 - 

17 

Ações que estimulem a 
inovação, a ética, a 
criatividade e a inventividade. 

- 2 11 8 2 1 1 9 7 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme a tabela apresentada acima, por meio das respostas dadas 

pelos bolsistas da UEAP, presencia-se que dos todos os indicadores expostos na 
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tabela, auferiram avaliação diluída entre regular, bom e ótimo, sendo que os maiores 

valores estão entre bom e ótimo. Já por parte dos bolsistas do IFAP, a tabela nos 

mostra uma diluição maior, mas que a maioria dos itens está nas opções bom e 

ótimo. Apesar disso, o indicador utilização de tecnologias educacionais e recursos 

didáticos teve 5 bolsistas que julgaram o item como ruim. Logo, aos gestores do 

programa no IFAP, devem ficar atentos a esse indicador. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pela observação dos aspectos analisados, buscou-se avaliar as 

contribuições do PIBID, como política pública, em duas instituições de ensino 

superior no Estado do Amapá, de modo que, verificou-se o auxílio e os resultados 

significativos para a formação de professores oriundos dos cursos de Química no 

Estado do Amapá.  

Assim, pode-se perceber que as políticas públicas têm um papel 

importante na sociedade como o todo. Embora a abordagem neste trabalho tenha 

evidenciado a área educacional, pode-se ter maior clareza a respeito do termo 

política pública e como esta pode ser aplicado em um programa institucional, que 

nesse caso, a política pública avaliada foi o PIBID.  

Por meio da análise dos dados apresentados e das respostas dos 

acadêmicos bolsistas, contabilizou-se 22 bolsistas, o que corresponde a 95,65% dos 

participantes por parte da UEAP e 18 que correspondem a 90% dos acadêmicos 

bolsistas do IFAP, os quais relataram que o programa contribuiu para sua formação 

docente. No entanto, nessa indagação houve 1 (4,35%) candidato da UEAP e 2 

(10%) do IFAP que marcaram a opção “não contribuiu”.   

Dessa forma, pode-se observar que o PIBID contribui significativamente 

para a formação de professores de Química do Estado do Amapá.  Outro dado 

importante refere-se à influência do programa na trajetória do participante em seguir 

ou não a carreira docente, onde obteve-se como resposta: 17 (73%) por parte da 

UEAP e 12 (60%) por parte do IFAP. Porém, registrou-se também 6 (26,08%) 

participantes, por parte da UEAP e 5 (25%) pessoas por parte do IFAP que 

marcaram a opção “Indiferente”, o que significa uma parcela considerável.  

De acordo com os acadêmicos bolsistas, os principais resultados 

alcançados pelo programa foram a elaboração e publicações de artigos, livros, 

projetos; Prática docente/Aulas; Feira de ciências/Experimentos; Benfeitorias para as 

escolas e instituições; Participações em eventos/congressos/palestras. 

Embora a política pública tenha uma finalidade e um público específico, 

qual seja, a formação acadêmica dos graduandos em cursos de licenciatura nas 

universidades, ainda assim, é possível observar os importantes resultados gerados 

para as escolas de educação básica do Estado, além das instituições de ensino 
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superior que, mesmo indiretamente, são impactadas de forma positiva pelo PIBID, 

uma vez que o programa auxilia na parte prática dos cursos de licenciaturas. 

Além dessa contribuição, outra forma que a instituição é beneficiada, se 

dá por meio da produção acadêmica dos bolsistas, que se fomentada, poderá elevar 

a produção científica na academia e, consequentemente, contribuir para a melhora 

do cenário educacional da instituição, bem como do Estado. 

 Conforme visto a partir dos resultados da pesquisa, há acadêmicos 

engajados com os projetos, alunos que passaram pela graduação, fizeram parte do 

programa na época, e hoje estão trazendo o retorno a sociedade, tanto como 

servidores públicos da educação, exercendo a docência, ou por meio de contratos 

administrativos ou com aulas particulares. O que não significa dizer que sem a 

política pública esse quadro não seria possível, no entanto, sabe-se que muitos se 

formam sem ter passado pelo programa, mas a contribuição é extremamente 

importante, uma vez que facilita a inserção na prática docente.  

E apesar de todos esses resultados, observa-se que o programa como 

uma política pública apresenta, ainda, algumas limitações. A primeira ser destacada 

refere-se a elevada carga horária dos professores supervisores, que atuam na 

educação básica, o que pressupõe certa inviabilidade de um melhor trabalho e 

produção de materiais juntos com os acadêmicos bolsistas. 

Outro ponto a se destacar refere-se à alguns indicadores avaliados pelos 

bolsistas que obtiveram valores expressivos, como por exemplo, 7 acadêmicos do 

IFAP jugaram como “regular” o aspecto da melhoria da educação básica; 4 bolsistas 

julgaram como “ruim” os indicadores “Participação em reunião pedagógica da 

Educação Básica” e “Análise das Diretrizes e Currículos da Educação Básica”. Além 

desses, 6 acadêmicos da UEAP indicaram como “regular” a atuação do gestor 

pedagógico; já em relação ao IFAP esse número foi de 9 participantes. Outra 

limitação apontada refere-se ao uso de tecnologias educacionais e recursos 

didáticos, que por parte do IFAP, 5 acadêmicos bolsistas julgaram como “ruim”.  

Outra inquietação perceptível, apontada pelos acadêmicos do IFAP, 

refere-se ao fato de a aplicação do programa ocorrer no mesmo espaço do curso de 

graduação, que segundo os bolsistas, não reflete a realidade da escola pública de 

educação básica, tendo em vista a boa estrutura ofertada pelo instituto federal.  

Outro dado significativo apontado e que reflete diretamente nas 

instituições de ensino superior, bem como nas escolas de educação básica, é a 
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redução no número de bolsas nos cursos de Química do Estado do Amapá. Embora 

esta pesquisa se insira em um recorte temporal de 2014 a 2018, é possível reafirmar 

que, devido aos cortes orçamentários na educação, a redução das bolsas no 

subprojeto de Química foi devastadora, o programa, no caso da UEAP, que tinha 

anualmente aproximadamente 40 bolsas para iniciação à docência veio a ficar sem 

bolsa no ano de 2019, ou seja, o programa foi extinto. Já no IFAP, onde havia, 

aproximadamente, 32 bolsas de iniciação à docência, restou apenas 6 bolsas. Ou 

seja, por meio deste estudo qualitativo e quantitativo, esperava-se que o programa 

se expandisse pelo Estado, no entanto, contraditoriamente observou-se a redução e 

extinção de uma política tão importante para o licenciando.  

Cabe destacar as importantes recomendações e práticas de atuação para 

melhoria do programa, tanto no IFAP, como na UEAP, quais sejam, a melhoria na 

escolha das escolas públicas de educação básica para aplicação do programa, que 

preferencialmente devem ser as escolas com notas baixas no IDEB; criação de 

indicadores para avaliar melhor a política pública, a escola, as notas do IDEB; 

melhoria na utilização de tecnologias educacionais e recursos didáticos para chamar 

a atenção dos alunos das escolas de educação básica; Seleção mais efetiva dos 

participantes do programa, principalmente, dos professores supervisores, de modo a 

selecionar aqueles que possuem carga horária menor para assim aperfeiçoar o 

suporte e a relação com os acadêmicos bolsistas; Criação de instrumentos de 

avaliação de desempenho dos participantes do programa (Bolsistas, professores 

supervisores, coordenador de área; gestor pedagógico, coordenador institucional).  

Ainda destacando as recomendações para melhores práticas, tem-se: 

Incentivar mais as produções científicas e as publicações, pois, aparentemente, 

muito se produz e pouco se pública; melhorar a divisão de trabalho dos bolsistas, 

visando reduzir o número de bolsistas por escolas e por projetos de intervenção, por 

exemplo, alocar no máximo 3 ou 4 bolsistas para cada intervenção, com isso, 

aumentaria o número de produção de intervenções e trabalhos, tendo mais tempo de 

prática pedagógica para os alunos; Cada instituição de ensino (UEAP/IFAP) deveria 

disponibilizar e dá suporte de uma homepage/sitio para divulgação das produções 

cientificas, ou até mesmo, com divulgação de notícias e eventos, para que o público 

externo saiba o que está ocorrendo com o programa; Ofertar oficinas de 

nivelamentos regulamente para os acadêmicos bolsistas com disciplinas como: 

didática geral; metodologia científica, português instrumental; informática básica; 
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práticas pedagógicas; ensino de Química, entre outras;  Pleitear mais vagas para os 

demais acadêmicos que ainda não fazem parte do programa.  

A contribuição advinda desse estudo é de suma importância para as 

instituições de ensino superior que possuem o programa; para os atores dessa 

pesquisa (coordenador geral do PIBID, coordenador de área, coordenador de 

projetos, professores supervisores, acadêmicos bolsistas de iniciação à docência); 

para os demais pesquisadores da área de formação de professores e educação, e 

com relevância, para a sociedade.  

Percebe-se que com investimento em educação, pode-se melhorar a vida 

dos indivíduos e da sociedade como um todo. Destaca-se que a profissão do 

professor tem muito a contribuir para a sociedade, pois é a única profissão que 

auxilia na formação dos demais profissionais. 

É fundamental destacar que o estudo e a avaliação dos resultados da 

política pública do PIBID abordado nesta pesquisa, deverão ser permanentes e 

contínuos, de modo que os resultados expostos não terminam em si mesmos, não 

obstante, contribuirão para sequência de estudos de outros pesquisadores. Esse 

programa é relevante para os cursos de licenciatura, mas necessita de mais estudos 

e produções científicas. O tema formação de professor deve sempre, quando 

possível, estar acompanhado de políticas públicas como o PIBID ou outras que 

incentivem uma formação mais completa e sólida. 

Nesse mesmo diapasão, possíveis estudos a respeito do tema seriam a 

análise do PIBID através do olhar de outros sujeitos da pesquisa, a exemplo do 

coordenador Geral; professores supervisores das escolas de educação básica; pela 

perspectiva das instituições de ensino superior que possuem cursos de licenciaturas. 

Ademais, outro estudo relevante para a sociedade, seria a respeito da avaliação das 

escolas de educação básica que são contempladas pelo programa, de modo a 

analisar as notas do IDEB das escolas, para assim saber ser o PIBID consegue ou 

conseguiu, de alguma forma, aumentar a nota do IDEB e, por fim, avaliar as 

benfeitorias que essas escolas estão recebendo por meio do programa, entre outros.
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APÊNDICE A –Carta de anuência para autorização da pesquisa - UEAP 
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APÊNDICE B – Carta de anuência para autorização da pesquisa - IFAP 
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APÊNDICE C – Questionário subprojeto de química do PIBID da UEAP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
(Resolução 466/2012 CNS/CONEP) 

Meu nome é Marcos Vinicius Viscaia Guardia, sou mestrando do curso do Mestrado Profissional em 

Planejamento e Políticas Públicas – UECE.  

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do PIBID 

na formação de professores oriundos do curso de Química da Universidade do Estado do Amapá e 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá no período de 2014 a 2018”. O 

objetivo deste trabalho é investigar, em duas instituições de ensino superior (IFAP e UEAP), as 

contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID - na formação de 

professores nos cursos de Química na cidade de Macapá-AP. Para realizar o estudo será necessário 

que o(a) Sr.(a) se disponibilize a participar de questionários, previamente agendadas a sua 

conveniência. Para a instituição e para sociedade, esta pesquisa servirá como parâmetro para avaliar 

as contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Os riscos da 

sua participação nesta pesquisa são mínimos como cansaço ao responder questionários que deve 

durar aproximadamente 10 (dez) minutos, desconforto ou constrangimento ao se expor durante a 

realização. Em virtude das informações coletadas serem utilizadas unicamente com fins científicos, 

sendo garantidos o total sigilo e confidencialidade, através da assinatura deste termo, o qual o(a) 

Sr.(a) receberá uma cópia.  
Os benefícios da pesquisa são identificar as contribuições que o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID tem levado para a formação acadêmica dos licenciados, conhecer 

melhor o programa, apresentar aspectos relevantes para cientistas e universidades que possuem o 

programa ou tem intenção de implementar nas instituições de ensino superior.  
O(a) Sr.(a) terá o direito e a liberdade de negar-se a participar desta pesquisa total ou parcialmente 

ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo com relação ao seu 

atendimento nesta instituição, de acordo com a Resolução CNS nº466/12 e complementares. Para 

qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei disponível através dos telefones: 

96-98146-5599 (celular), 40095191.  O senhor (a) também poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Amapá Rodovia JK, s/n – Bairro Marco 

Zero do Equador - Macapá/AP, para obter informações sobre esta pesquisa e/ou sobre a sua 

participação, através dos telefones 4009-2804, 4009- 2805.  Desde já agradecemos!  

*Obrigatório 

1. Você aceita participar da pesquisa? * Marcar 

apenas uma oval. 

 Sim 

  Não  Pare de preencher este formulário. 

PERFIL DO COORDENADOR DO SUBPROJETO DE QUÍMICA 

2. Qual Instituição de ensino você está/foi vinculado? Marcar 

apenas uma oval. 

 Universidade do Estado do Amapá - UEAP 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP 

3 Qual a sua formação acadêmica? * 

Especificar graduação/especialização/mestrado/doutorado se houve, com as instituições de ensino e 

ano. Marcar apenas uma oval. 
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 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

5. Por quanto tempo você faz/fez parte do Programa? * Marcar apenas uma oval. 

 MENOS DE 1 ANO 

 MAIS DE 1 ANO E MENOS DE 2 ANOS 

 MAIS DE 2 ANO E MENOS DE 3 ANOS 

 MAIS DE 3 ANO E MENOS DE 4 ANOS 

 ACIMA DE 5 ANOS 

INFORMAÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA 
6. Em que ano foi concebido o PIBID na instituição de ensino? * Marcar apenas uma 

oval. 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

7 Quais as escolas participantes do PIBID no período de 2014 a 2018? 

Ex.: 2014 - Escola A; Escola B; Escola C; Escola D; ... 2015 - Escola A; Escola B; Escola C; 

Escola D; ... 2016- Escola A; Escola B; Escola C; Escola D; ... 2017- Escola A; Escola B; Escola C; 

Escola D; ... 2018- Escola A; Escola B; Escola C; Escola D; 

8. Quantos bolsistas aproximadamente fazem/fizeram parte do programa em cada ano de 

2014 a 2018 no subprojeto de Química? 

Ex.: 2014 - 30 Bolsistas; 2015 - 35 Bolsistas; 2016 - 25 Bolsistas; 2017 - 32 Bolsistas; 2018 - 15 

Bolsistas. 

9. Descreva o procedimento do momento que o bolsista ingressa no PIBID ao momento 

de execução em sala de aula? Há algum procedimento padrão? * 
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INFORMAÇÕES REFERENTE AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
10 De acordo com os objetivos elencados para o programa, quais você acha que foram 

atingidos? E quais você acha que foram atingidos parcialmente? * Marque todas que se 

aplicam. 

 

CONCEPÇÕES DO PROGRAMA 
11. Aponte as principais contribuições do PIBID para formação de docente? * 

12. Você percebe/percebeu ou apontaria alguma fragilidades em relação ao PIBID? * 

13 Qual a relação entre o PIBID e o Estagio Supervisionado, você ver alguma semelhança ou 

diferença, comente-a? * 

14. Qual seu ponto de vista a respeito dos acadêmicos que participam do programa e 

aqueles que não participam? Há diferença na formação desses profissionais? * 

15. Quais os principais resultados alcançados pelo PIBID? 

Ex.: Publicações de artigos, livros; exposições; feira de ciência; benfeitorias para as escolas; entre 

outros... 

16. Quais sugestões você apontaria para melhoria do programa? 

17. Outros comentários que julgar pertinentes a respeito do Programa. 

Powered by 
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APÊNDICE D -Questionário aplicado aos (ex) bolsistas 

 

Meu nome é Marcos Vinicius Viscaia Guardia, sou mestrando do curso do Mestrado 
Profissional em Planejamento e Políticas Públicas – UECE. Estou realizando a 
pesquisa que possui como título “AVALIAÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES ORIUNDOS DO CURSO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ NO PERÍODO DE 2014 A 2018.”. Esta pesquisa versa 
sobre as contribuições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
- PIBID para a formação de professores do curso de Química da UEAP/IFAP, sob a 
orientação da Prof. Dr.Alexandre Gomes Galindo. Para tanto, considerando a 
experiência do integrante do Programa, busco perceber sua concepção e 
perspectivas sobre o alcance dos objetivos do PIBID. Agradeço desde já por sua 
disposição em colaborar com a pesquisa e garanto que seu anonimato será 
preservado.  

1. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA 
a) Ano de ingresso no curso de Licenciatura em Química da UEAP ou IFAP: 

_______ 
b) Ano de conclusão do curso de Licenciatura em Química da UEAP ou IFAP: 

_______ 
c) Qual o seu nível de escolaridade atual?  

 () Superior completo;  
 () Cursando especialização;  
 (     ) Especialização completa;  
 () Cursando mestrado;  
 () Mestrado completo;   
 () Cursando doutorado;  
 (     ) Doutorado completo;  
 (     )Outro: ________________________ 

d) Em caso de ter realizado ou estar cursando especialização, mestrado ou 
doutorado, em qual área está vinculada? 

 (     ) Química;  
 () área afim a Química;  
 () área da educação;  
 (     ) outra área: _______________________________________ 

2. DADOS PROFISSIONAIS 
a) Você atua como professor de Química atualmente?  

 () Sim;  
 () Não. 

b) Experiência como docente: ___________anos. 
c) Vínculo empregatício atual:  
d) Caso seja professor de Química, em qual nível de ensino atua?  

 () Na Educação Básica (Fundamental e/ou Médio) 
 () No Ensino Superior 
 () Na educação básica e no ensino superior. 
 (    ) Aulas particulares sem vinculo empregatício. 

e) Se você não atua como professor de Química, qual a sua ocupação atual? 
 ______________________________________________________________ 

f) Jornada de Trabalho; 
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 (    ) 20 horas semanais;  
 (    ) 40 horas semanais; 
 (    ) 60 horas semanais;  
 (    )  Dedicação Exclusiva (DE);  
 (    ) outra.  Horas semanais 

3. DADOS SOBRE O PIBID 
a) Durante quanto tempo você atuou como bolsista do PIBID?  

 ( ) menos de 1 ano 
 (  ) 1 a 2 anos 
 (  ) 2 a 3 anos 
 (  ) 3 a 4 anos 
 (  ) 4 a 5 anos 
 ( ) Por mais de cinco anos 

b) Enumere em ordem de importância, os três principais motivos para participar 
do PIBID: (marque 1ª, 2ª, 3ª) 

 (     ) Recebimento da bolsa 
 (     ) Conhecer a realidade do trabalho docente 
 (     ) Oportunidade de pôr em prática as teorias aprendidas na 

graduação  
 () Conhecer a realidade da escola pública 
 () Contabilizar horas para conclusão do curso  
 () Realizar pesquisas 
 ()   
 (     )Outros. 

Citar:____________________________________________________ 
c) O PIBID influenciou sua decisão em seguir a carreira docente?  

 () influenciou 
 () não influenciou  
 () indiferente 

d) O PIBID contribuiu para o desenvolvimento da sua formação docente na 
graduação? 
_____________________________________________________________ 

e) Em caso afirmativo do PIBID ter contribuído no desenvolvimento da sua 
formação, enumere em ordem de importância os fatores que contribuíram 
(marque 1ª, 2ª, 3ª):  

 ()  As orientações do supervisor; 
 () O acompanhamento da coordenação de área;  
 () As reuniões semanais do PIBID; 
 () A realização de pesquisas sobre o ensino de Química;  
 (     ) O contato com a realidade escolar; 
 () Projetos interdisciplinares;  
 () Outros motivos. Citar: 

f) O PIBID contribui para o conhecimento do ambiente escolar e a rotina de ser 
professor? Justifique sua reposta.  
 () contribuiu 
 () não contribuiu  
 () indiferente 

_______________________________________________________________
O PIBID contribuiu para realização de pesquisas sobre o ensino da Química?  

 () contribuiu 
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 () não contribuiu  
 () indiferente 

g) As reuniões semanais contribuíram para reflexões sobre o ensino de Química 
e metodologias inovadoras? 
 () contribuiu 
 () não contribuiu  
 () indiferente 

QUANTO AO PROGRAMA PIBID/UEAP/IFAP/QUÍMICA 
Utilize a escala abaixo para responder os questionários 

1. RUÍM 2.REGULAR 3.BOM 4. ÓTIMO 5. NÃO 
SEIRESPONDER 

 1 2 3 4 5 

1. Contribuição da Escola de Educação Básica para a iniciação à 
docência. 

     

2. Incentivo à opção para a carreira do magistério. 
     

3. Melhoria da Qualidade da Educação Básica. 
     

4. Articulação integrada Teoria/prática. 
     

5. Participação em experiências docente envolvendo a 
Interdisciplinaridade. 

     

6. Melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
     

7. Conhecimento do subprojeto específico do seu curso. 
     

8. Conhecimento do Projeto institucional. 
     

9. Aprofundamento do conhecimento da Língua Portuguesa. 
     

10. Oportunizar o estudo do contexto educacional da Educação 
Básica. 

     

11. Participação em ações que privilegiem o trabalho coletivo. 
     

12. Participação no Planejamento Pedagógico da Educação 
Básica. 

     

13. Participação em reunião pedagógica da Educação Básica. 
     

14. Análise das Diretrizes e Currículos da Educação Básica. 
     

15. Leitura de referenciais teóricos contemporâneos educacionais - 
Bibliografia Básica. 

     

16. Utilização de tecnologias educacionais e recursos didáticos. 
     

17. Registro de atividades em Portfólio – Relatórios 
     

18. Ações que estimulem a inovação, a ética, a criatividade e a 
inventividade. 

     

19. Atuação do coordenador Institucional. 
     

20. Atuação do Gestor Pedagógico. 
     

21. Atuação do Coordenador de Área. 
     

22. Atuação do Supervisor. 
     

Somente para Egressos. Informar onde esta atuando profissionalmente. 

 
Agradeço sua colaboração! 
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ANEXO A – Certificado Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
CERTIFICADO 

 
Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DO PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ORIUNDOS DO CURSO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO AMAPÁ NO PERÍODO DE 2014 A 2018. 
 

Pesquisador Responsável: MARCOS VINICIUS VISCAIA GUARDIA 
 

CAAE: 07368919.6.0000.0003 
 

Submetido em: 03/04/2019 
 

Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 
 

Situação da Versão do Projeto: Parecer Consubstanciado Emitido (Aprovado) 
 

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável 
 

 

Certificamos que o Projeto cadastrado está de acordo com os Princípios 

Éticos na Experimentação Humana, adotados pelo Comitê Nacional de Ética em 

Pesquisa – CONEP, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), em reunião realizada em 29/05/2019. 
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