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RESUMO 
 
Propõe-se neste trabalho abordar sobre o PIBID como uma 
política pública, observando aspectos gerais no que concerne 
sobre a formulação e a implementação do Programa como 
política pública educacional. Em função da importância que o 
PIBID vem ganhando desde a sua implantação pela CAPES 
em 2007, em prol da melhoria do ensino na educação básica, 
há interesse nesta pesquisa investigar suas implicações na 
formação inicial dos licenciandos e continuada dos 
profissionais da educação através das competências 
desenvolvidas no âmbito do PIBID. As fontes de informações 
foram os documentos públicos sobre o PIBID e autores que 
problematizam sobre as políticas públicas. 
 
Palavras-chave: PIBID. Sociologia. Política pública 
educacional. 
 
ABSTRACT 
 
It is proposed in this paper address on PIBID as a public policy, 
noting general aspects concerning on the formulation and 
implementation of the Program as an educational public policy. 
Because of the importance that the PIBID has gained since its 
implementation in 2007 by CAPES, for the improvement of 
teaching in basic education, there is interest in this research to 
investigate its implications for initial training of undergraduates 
and continuing education professionals through the skills 
developed under PIBID. The sources of information were public 
documents on the PIBID and authors that question on public 
policy. 
 
Keywords: PIBID. Sociology. Public education policy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: 

brunakarine.bk@gmail.com 
2
 Estudante. Faculdade Santo Agostinho (FSA). 



 

 

                  

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca analisar os impactos do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, da subárea de Sociologia da Universidade Federal 

do Piauí enquanto uma política pública educacional de formação inicial dos licenciandos e 

continuada dos profissionais da educação através das competências desenvolvidas no 

âmbito do Programa. 

Essa análise surgiu a partir da experiência que obtive no PIBID, na subárea de 

Sociologia da UFPI como bolsista. As experiências foram vivenciadas no período de 2010 a 

2013. A inserção no Programa se deu no período de implantação da subárea de Sociologia 

ao projeto institucional do PIBID-UFPI em março de 2010.  

Durante esse período de experiência no Programa, atuei como bolsista em três 

escolas públicas da zona leste de Teresina, em que o PIBID obteve inserção na área de 

Sociologia. Várias temáticas foram abordadas, como as relações aluno-professor-

coordenação-direção, metodologias interativas e dialógicas a serem trabalhadas em sala de 

aula, realização de atividades complementares como exibição e análise de filmes e músicas 

associados aos conteúdos programáticos, participação na realização de feiras culturais 

promovidas nas escolas, entre tantas outras atividades que pude vivenciar nesse período no 

PIBID de Sociologia.  

Diante dessa pluralidade de saberes adquiridos em minha inserção como 

bolsista, continuei a trabalhar com a área da educação, em minha pesquisa no mestrado, 

sob o viés do PIBID. Perante a experiência compartilhada como bolsista do PIBID-

SOCIOLOGIA/UFPI, decidi discutir neste artigo sobre o objeto de estudo que escolhi 

abordar em minha pesquisa, que trata das contribuições que o Programa tem realizado na 

construção dos saberes docentes dos licenciados que exercem a docência e já atuaram 

como bolsistas na subárea de Sociologia. Dessa forma, confluindo para a construção desse 

trabalho, em vista de uma maior discussão a respeito da efetividade do Programa como uma 

política pública educacional através da construção dos saberes docentes, foi realizada uma 

breve contextualização sobre como se desenvolveu a formação de professores no Brasil. 

Nessa contextualização, também será citado como ocorreu a promoção de políticas públicas 

educacionais voltadas para a formação inicial e continuada de professores, utilizando-se da 

experiência proporcionada pelo PIBID, na qual contribuiu para que fosse um lócus de 

observação sobre o seu desenvolvimento e a verificação de sua eficácia. 

 

2. A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E O PIBID 



 

 

                  

 

O processo de formação de professores no Brasil ocorreu em grande parte 

fundamentado na “racionalidade técnica”, dando ênfase à formação de bacharéis e na 

construção do conhecimento técnico, voltado para qualificação de mão de obra. Ao final da 

formação, destinava-se mais um ano de formação para o ensino das disciplinas da área de 

educação com o intuito de se obter a licenciatura, constituindo o modelo de currículo 

conhecido como “3+1” (MORAES, 2009). Este modelo curricular é considerado incompleto, 

por não apresentar subsídios para a preparação dos professores para a sala de aula.  

As mudanças mais significativas no sistema educacional começaram a surgir a 

partir da década de 1990, através da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96, intensificando-se as discussões sobre os modelos de formação de 

professores existentes no país (PEREIRA, 1999). Mas, a nova LDB ficou aquém das 

expectativas geradas pelos educadores por possuir artigos ambíguos, deixando seu 

entendimento e o cumprimento de algumas políticas educacionais a critério dos gestores de 

estado, não sendo o modelo curricular “3+1” totalmente superado nas maiorias dos cursos 

de licenciatura do país. 

O debate sobre a submissão de novas propostas de políticas públicas 

educacionais foi retomado nos anos 2000, após a criação do Plano Nacional de Educação 

(PNE), que consiste em um plano decenal que possui estratégias específicas em todos os 

níveis de ensino, em prol de melhorias no sistema educacional (PAREDES, 2012).   

Com o intuito de promover projetos voltados para formação inicial e continuada 

dos profissionais da educação, foi criada a lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007. A lei atribui 

à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a competência 

de fomentar a formação inicial e continuada dos docentes da educação básica e estimular a 

valorização do magistério em todos os níveis e modalidades de ensino, pautados nos artigos 

61, 62, 63 e 67 principalmente, que compõem a LDB e fornecem aporte para o 

desenvolvimento da formação dos professores (SOCZEK, 2011). Diante dessa demanda, a 

CAPES vem desenvolvendo políticas públicas voltadas para a formação docente no país.  

Em âmbito federal, foram desenvolvidos os seguintes programas relativos à 

formação docente: Pró-Licenciatura; Universidade Aberta do Brasil (UAB); Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) e o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), objeto dessa pesquisa. Esse programa possui como 

premissa a valorização da formação de professores para a educação básica, propondo a 

diminuição da evasão dos alunos nos cursos de licenciatura3. Sua instituição ocorreu 
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através da Portaria Normativa nº 38, de 12/12/2007, publicada no Diário Oficial da União de 

13/12/20074. Em seu primeiro edital lançado em dezembro de 2007, a prioridade de 

atendimento do PIBID eram as áreas das ciências naturais como Física, Química, Biologia e 

Matemática para o ensino médio, devido à carência e a necessidade de professores nessas 

disciplinas. 

Após os primeiros resultados positivos alcançados na execução do PIBID, que 

incluíam as políticas de valorização do magistério e o crescimento da demanda de 

profissionais da educação, em 2009 o Programa foi ampliado e houve a inclusão de mais 

áreas de ensino, tendo alcance em toda a Educação Básica, englobando a educação de 

jovens e adultos, indígenas, campo e quilombolas. Sendo a prioridade das áreas, as 

modalidades de ensino e de níveis a serem atendidos atualmente, competência das 

instituições que participam do Programa, observando a realidade e a necessidade 

educacional do local5. 

O Programa caracteriza-se como uma proposta de política pública complementar 

extracurricular, apresentando carga horária maior que a proporcionada pelas disciplinas de 

estágio supervisionado. Os projetos pedagógicos de cada área disciplinar desenvolvidos no 

Programa devem inserir os estudantes no âmbito das escolas públicas desde o início da sua 

formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas nas escolas 

em que se inserem.  

Na Universidade Federal do Piauí (UFPI), o PIBID foi implantado em 2008. Seu 

intuito era de incentivar a carreira docente nas áreas de ensino que possuíam maior 

ausência de professores, conforme o edital lançado pela CAPES, em dezembro de 2007, 

como: Ciência e Matemática de 5ª a 8ª série do ensino fundamental, e Física, Química, 

Biologia e Matemática para o ensino médio6. 

Atualmente, a maioria das áreas de ensino que participam do Programa na UFPI 

desenvolve-se em no mínimo duas escolas públicas do ensino básico, que compõem a rede 

estadual de ensino do Piauí. Os eixos de coordenação e supervisão são compostos por: 

 - uma coordenadora institucional, que é responsável por garantir e acompanhar 

o planejamento, organização e execução das atividades previstas nos subprojetos das áreas 

disciplinares envolvidas no Programa; 
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 - um (a) coordenador (a) de área, que realiza a mediação de experiências entre 

bolsistas, professores supervisores e alunos da escola, sendo responsável também pelo 

planejamento e execução das atividades previstas na área disciplinar em que possui 

formação; 

 - dois professores supervisores das escolas, da área de ensino, que 

supervisionam os bolsistas orientando-os a desenvolver uma articulação entre teoria e 

prática e contribuindo para a construção de uma prática reflexiva, através de metodologias 

interativas e dialógicas, associando teoria e prática com o cotidiano e realidade social 

vivenciada pelos alunos (SCHON, 2000; PIMENTA, 1997, SUBPROJETO/PIBID DE 

SOCIOLOGIA, 2012). 

Os objetivos do Programa, de acordo com o art. 3º do Decreto nº 7219, de 24 de 
junho de 2010, são: 

 
I – incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
II – contribuir para a valorização do magistério; 
III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem; 
V – incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 
como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 
processos de formação inicial para o magistério; e 
VI – contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura 
(Site da CAPES, 2014). 

  

Apesar de o PIBID ser uma política pública recente no que concerne à dimensão 

de política pública educacional, possui reconhecimento como um programa de formação 

inicial docente exitoso. Esse caráter lhe é atribuído por promover articulação entre teoria e 

prática e por propiciar a aproximação das universidades com a educação básica para o 

desenvolvimento de troca de conhecimentos. 

Após sua criação, o crescimento foi significativo nas instituições públicas 

federais de ensino superior e expandiu-se para as instituições públicas estaduais; 

comunitárias; confessionais; filantrópicas sem fins lucrativos e para projetos institucionais 

que atuassem no âmbito dos programas de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas 

Indígenas (Prolind) e de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo (Procampo)7.  

Em decorrência de sua expansão, a portaria que regulamenta o PIBID foi 

substituída pelo Decreto nº 7.219/2010 que dispõe sobre a organização do Programa, com 

                                                           
7
 Notícia sobre a abertura de edital PIBID 2010 que incluem o Prolind e o Procampo. Disponível em: 

<http://www.fapespa.pa.gov.br/?q=node/1615>. Acesso em 09 de outubro de 2013. 
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finalidade de integrá-lo nas políticas públicas educacionais. A proposta foi ratificada 

posteriormente através da lei nº 12.796/2013, constando no artigo 62, o enquadramento do 

PIBID como política nacional na formação de docentes. 

Desta maneira, vê-se que o Programa está englobado em “um grande 

movimento nas políticas públicas com vistas a suprir a defasagem de formação e de 

valorização do trabalho docente”, (SCHEIBE apud PAREDES, 2012, p.55). Visto que seu 

surgimento visa incentivar os licenciandos a seguirem a carreira docente, propondo a 

valorização do magistério e possibilitando a construção dos saberes docentes e da 

identidade profissional desde o início do curso de licenciatura. 

Uma política pública, na definição de Souza (2007), pode ser compreendida 

como um campo do conhecimento que visa colocar o governo em ação, analisar a ação 

governamental e propor mudanças nos rumos dessa ação. As políticas públicas, depois de 

formuladas, desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados, sistema de 

informação e grupos de pesquisa. O processo de formulação, decisão, implementação e 

avaliação de políticas públicas deve levar em consideração a complexidade que envolve 

esse processo cíclico do ser das políticas públicas (BONETI, 2007). 

Conforme, Silva e Silva (2001), o processo cíclico das políticas públicas, permite-

nos diferenciar distintos momentos de sua dinâmica. O ciclo, dividido em períodos, 

considerados não lineares, articulados e interdependentes, constitui-se das seguintes fases: 

constituição do problema, fase em que são listadas várias situações problemáticas 

relevantes socialmente; questão social, momento em que por pressões de interesses de 

grupos uma situação problemática transforma-se em questão relevante para o poder 

público; agenda pública é a efetiva transformação de um problema social numa questão 

pública; formulação das alternativas de políticas constitui-se do momento em que há um 

amplo estudo diagnóstico envolvendo a situação problema; adoção da política é o momento 

decisório da adoção de uma política pública; a implementação ou execução de programas 

sociais é a fase em que a política pública é executada em forma de serviços, projetos e 

programas e por último, a avaliação é a verificação do cumprimento dos objetivos propostos 

pelos programas. 

O PIBID é o desdobramento, em forma de um programa, de múltiplas lutas 

políticas, que por sua vez tem um fundamento teórico-epistemológico. O presente artigo tem 

como um dos seus objetivos analisar esta base teórica e epistemológica na formulação do 

PIBID. Farias (2013) enfatiza o papel do conhecimento e das ideias para a formulação, 

decisão, implementação e avaliação de uma política na agenda pública. O conhecimento é 

entendido como instrumentalização de dados, ideias e argumentos. As ideias são 

compreendidas como afirmação de valores, especificações de relações causais, soluções 



 

 

                  

para problemas públicos, símbolos e imagens que expressam identidades públicas 

(FARIAS, 2013). 

A Universidade Federal do Piauí tem uma maneira singular de inserir o aluno na 

realidade da escola pública. Os alunos são incitados a pesquisarem academicamente a 

realidade do qual estão inseridos. Os alunos do PIBID-UFPI, munidos de um diário de 

campo, realizam atividades denominadas de observação, diagnóstico e monitoria.  A 

observação consiste em analisar as aulas, o diagnóstico é a observação da estrutura da 

escola de um modo geral e a monitoria se constitui num acompanhamento dos alunos em 

atividades da escola. As atividades de monitoria e observação, aliadas ao acervo teórico-

metodológico absorvido na universidade, visam transformar os alunos bolsistas em 

profissionais reflexivos, ou seja, o professor que não apenas repete a prática docente 

observada, porém consegue refletir acerca da mesma. 

O programa foi gestado para avaliar constantemente sua eficácia. Em um 

processo de mútua fiscalização entre bolsistas, supervisores e coordenadores, o programa 

examina a sua eficiência de modo ordenado, integrado e não punitivo. Neste sentido, o 

PIBID está em consonância com a noção de avaliação dos programas sociais, um dos 

objetos de estudos das políticas públicas. A finalidade primordial da avaliação é verificar o 

cumprimento dos objetivos proposto pelo programa. A avaliação é um mecanismo de 

melhoria no processo de implementação dos programas sociais, com a finalidade de garantir 

as melhores informações, sobre as quais se possam tomar as melhores decisões, para 

melhor prestar contas sobre as políticas (TREVISAN & BELEN, 2008). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PIBID tem como objetivo maior romper com o modelo da racionalidade técnica 

– modelo curricular que concebe o professor como um técnico que deve priorizar a 

aplicação dos conhecimentos científicos adquiridos na sua formação, durante o exercício da 

docência para atingir os objetivos educacionais. Assim, ratificando a “crença” disseminada 

de que para ser um bom professor, o essencial é ter domínio dos conteúdos específicos, 

sendo reprodutores e não construtores do conhecimento (PEREIRA, 1999). Isso ocorre por 

haver a valorização da formação teórica em relação à formação pedagógica.  

Com o intuito de superar essa dicotomia, o Programa compreende a prática 

docente e o âmbito escolar como aspectos norteadores para a preparação do futuro 

docente. Proporcionando contato com a prática docente desde os primeiros momentos dos 

cursos de licenciatura, visto que a formação profissional dos docentes não deve estar 

embasada somente nas disciplinas acadêmicas e sim numa pluralidade de saberes 



 

 

                  

(TARDIF, 2008). Sendo o saber de natureza social ele deve ser construído por saberes 

científicos e pelas experiências que o professor vivencia tanto no âmbito escolar como as de 

caráter pessoal, como a reflexão sobre sua prática e a valorização do seu planejamento, 

associando nessa atividade teoria e prática a realidade social vivenciada pelos alunos. 

Através dessa ideia defendida por Tardif (2008), percebe-se que a formação 

para o magistério está sofrendo mudanças. Antes, era dominado pelos conteúdos 

disciplinares sem oferecer subsídios para a preparação dos professores para a sala de aula. 

Tardif mostra que essa formação é incompleta e para que os professores possam exercer o 

ofício da docência devem atribuir aos seus conhecimentos: saberes curriculares, programas 

e livros didáticos, metodologias interativas e dialógicas como o uso dos recursos 

audiovisuais. Com o intuito dos professores modificarem e refletirem sobre suas práticas 

diariamente, pois os saberes cotidianos renovam não só a sua prática, mas também 

contribuem para a resignificação de suas identidades e contribuições profissionais.  

Complementando a análise feita por Tardif, Schon (2000), Pimenta & Ghedin 

(2002), ratificam a necessidade de se desenvolver uma prática reflexiva que opere com a 

necessidade dos professores de adquirirem novos conhecimentos, novas práticas para 

poderem lidar com as situações que aparecem no cotidiano profissional que ultrapassam os 

conhecimentos elaborados pela ciência. Dessa forma, faz-se necessário que o professor 

esteja modificando constantemente seus saberes, construindo um repertório de 

experiências. A fim de ressignificar sua prática docente, valorizando-a através da reflexão, 

evidenciando que “o professor pode produzir conhecimento a partir da prática, desde que na 

investigação reflita intencionalmente sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o 

suporte da teoria. E, portanto, como pesquisador de sua própria prática” (PIMENTA & 

GHEDIN, 2002, p.43). 

Uma das ideias propostas pelo PIBID consiste justamente em acrescer os 

saberes que constituem a prática docente. Propondo uma práxis inovadora e modificando a 

metodologia usada em sala de aula que geralmente é realizada de forma tradicional, para 

uma prática inovadora, progressiva. Através do auxílio de recursos audiovisuais e com a 

criatividade no exercício das práticas pedagógicas, superando a dualidade existente entre 

teoria e prática, valorizando os licenciandos e os espaços escolares como capazes de 

articular os saberes científicos e a experiência com o intuito de melhorar a qualidade de 

ensino (DEWEY, 2010; PIMENTA & GHEDIN, 2002; SUBPROJETO/PIBID DE 

SOCIOLOGIA, 2012). 

Neste sentido, o projeto institucional do PIBID/UFPI destaca-se por articular a 

pluralidade de conhecimentos que compõem o saber docente, envolvendo saberes locais, 

culturais e globais com o intuito de incitar a melhoria da formação docente. Isso ocorre por 



 

 

                  

meio das contribuições realizadas pelos sujeitos participantes dos subprojetos (professores 

supervisores, bolsistas, alunos e coordenadores). Estes sujeitos corroboram para a 

mudança de concepção na formação docente, através da criação de uma nova realidade 

docente visando à racionalidade prática superando a racionalidade técnica (TARDIF, 2002; 

SCHON, 2002). 

 

4. REFERÊNCIAS 

 
BEHRENS, M. A. O paradigma Emergente e a Prática Pedagógica. Curitiba: 
Champagnat, 2003. 
 
BRASIL. Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007. Modifica as competências e a estrutura 
organizacional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES, autorizando a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de 
programas de formação inicial e continuada de professores para a educação básica. 
 
______. Ministério da Educação. Seleção pública de propostas de projetos de iniciação à 
docência, voltados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 
Edital MEC/CAPES/FNDE. 12 dez. 2007. 8p.  
 

______. Plano Nacional de Educação – PNE 2011- 2020.  Aprova o Plano Nacional de 
Educação para o decênio 2011-2020, e dá outras providências. 
 

CAPES. Notícia referente a abertura de inscrições para PIBID 2008. Disponível em: 
<http://www.ufpi.br/noticia.php?id=15253> Acesso em: 02 de outubro de 2013. 
 
______. PIBID lança edital para a seleção de alunos bolsistas. Disponível em: 
<http://www.ufpi.br/noticia.php?id=16841>.  Acesso em: 06 de outubro de 2013 
 
______.  Notícia sobre a abertura de edital PIBID 2010 que incluem o Prolind e o Procampo. 
Disponível em: <http://www.fapespa.pa.gov.br/?q=node/1615>. Acesso em 9 de outubro de 
2013.  
 
______.  Portaria Normativa 38, de 12/12/2007, publicada no DOU de 13/12/2007. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/ead/port_40.pdf>. Acesso em: 06 
de outubro de 2013. 
 
CIGALES, Marcelo Pinheiro; ARRIADA, Eduardo. Revista Perspectivas Sociais, Ano 2, N.1, 
p. 86-100, Pelotas, março/2013. 
 
DEWEY, John. Experiência e educação. Trad. Renata Gaspar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
 
FARIAS, C. A. P. Idéias, Conhecimento e Políticas Públicas: Um inventário sucinto das 
principais vertentes analíticas recentes. IN: Revista Brasileira de Ciências Sociais – RBCS 
[Online], São Paulo, v. 18, n. 51, p. 21-29, Fevereiro, 2003. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15984.pdf>. Acesso em 30 de Dezembro de 2014. 
 

http://www.ufpi.br/noticia.php?id=15253
http://www.ufpi.br/noticia.php?id=16841
http://www.fapespa.pa.gov.br/?q=node/1615
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/ead/port_40.pdf


 

 

                  

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 9.394/96. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em 15 de outubro de 2014. 
 
MORAES, Amauri César de. Desafios para a implantação do ensino de sociologia na escola 
média brasileira in: HANDFAS, Anita; Oliveira, Luiz Fernandes de; et al (Orgs). A sociologia 
vai à escola: história, ensino e docência. Rio de Janeiro: Quartet: FAPERJ, 2009.  
 
PAREDES, Giuliana Gionna Olivi. Um estudo sobre o PIBID: saberes em construção na 
formação de professores de ciências. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do 
Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 
e Matemática. Curitiba. 2012. 171p. 
 
PEREIRA, Julio Emílio Diniz. As licenciaturas e as novas políticas educacionais para a 
formação docente. In: Educação & Sociedade, Campinas, CEDES, ano XX, nº 68, dez,1999. 
p. 109-125.  
 
PIMENTA, S. G. O professor reflexivo: construindo uma crítica. Professor reflexivo no Brasil: 
gênese e crítica de um conceito. PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E; (Orgs.). São Paulo: Cortez 
Editora, 2002, p. 17-52. 
 
SCHON, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 
aprendizagem. Trad. Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
 
SOCZEK, Daniel. PIBID como Formação de Professores: reflexões e considerações 
preliminares in: Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores. Vol. 3, n.05 
2011.  
SOUZA, C. Estado da arte da pesquisa em políticas públicas. In: HOCHMAN, G; 
ARRETCHE, M; MARQUES, E, (org). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
2007. p. 65-86. 
 
SUBPROJETO PIBID DE SOCIOLOGIA/UFPI, Edital 2011-2012, Coord. Mary Alves 
Mendes. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 


