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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo comparar e analisar as similitudes e diferenças dos editais 

de 2018 dos programas Residência Pedagógicas (RP) e Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID); entendendo a organização e estrutura dos respectivos editais 

que são voltados para a formação de professores. Neste sentido, foi feita uma análise 

documental da chamada pública para apresentação de propostas nº 06/2018 PIBID e nº 

07/2018 Residência Pedagógica e analisaram-se as seguintes seções: finalidade do edital; 

objetivos dos programas; das definições; regime de colaboração; instituições e cursos 

elegíveis; do fomento; dos requisitos de participação dos discentes e docentes. Desta forma, 

os editais demonstraram ter várias semelhanças como a finalidade voltada para instituições de 

ensino superior (IES) que tenham cursos de licenciatura e articulem com a rede básica de 

ensino; valores de bolsas e funções dos bolsistas, e inserção dos licenciandos no cotidiano da 

escola básica. As principais diferenças tocam as intenções de cada programa; mesmo ambos 

sendo voltados ao mesmo público, eles se articulam de formas diferentes: o PIBID orienta o 

vínculo de 32 horas mensais e a RP traz a obrigatoriedade de um ciclo de 440 horas, a RP 

busca induzir o estágio curricular supervisionado das licenciaturas, acontecendo após a 

integralização de 50% do curso de formação inicial e o PIBID se coloca como proposta de 

aproximações “introdutórias” na escola, com licenciandos com até 50 % do curso. Não há 

articulação entre os programas identificados nos editais. Conclui-se que essas diferenças 

trouxeram diversos questionamentos sobre o edital da RP, gerando dúvidas sobre o modo em 

que ele será aplicado na prática, em forma de projeto institucional dentro das IES e da escola.  

 

Palavras chave: PIBID. RP. Formação. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Buscando entender a formação docente no país, pesquisamos e procuramos 

compreender a atual política governamental para auxilio e incentivo a formação dos 

professores para o ensino básico, somados a integração e aproximação das Universidades e 

das escolas básicas (EB). Neste sentido, faz-se necessário tratar e citar o principal órgão 

governamental responsável em gerir e operacionalizar programas e ações de incentivo a 

formação docente para a educação básica: a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Setor ligado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), e possui o 

intuito de fomentar e consolidar a pós-graduação stricto sensu em todos os estados do País 

atuando também na formação de professores para a educação básica através de programas e 

ações de incentivo a estes profissionais, conforme sítio virtual.   

Desta forma, a CAPES tem em sua estrutura uma área especifica para tratar 

exclusivamente sobre formação dos professores na educação básica; denominada como 

Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB), onde a mesma trabalha em 

duas linhas de ação; 

1. Na indução à formação inicial de professores para a Educação Básica, 

organizando e apoiando a oferta de cursos de licenciatura presenciais especiais, por 

meio do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor. 
2. No fomento a projetos de estudos, pesquisas e inovação, desenvolvendo um 

conjunto articulado de programas voltados para a valorização do magistério. 

(CAPES, 2013) 
 

Ainda sobre a DEB, segundo CAPES (2013) os mesmos trabalham com uma base 

educacional onde existem programas inseridos em uma matriz educacional, que se colocam 

em três perspectivas, sendo elas: formação de qualidade; integração entre pós-graduação, 

formação de professores e escola básica; e produção de conhecimento. Na ação da DEB, faz-

se presente o compromisso da CAPES em valorizar o magistério na EB. Destarte, cito 

algumas ações da CAPES neste sentido: Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PANFOR); Observatório da Educação (OBEDUC); Novos Talentos; 

Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE); 

Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA); Programa de Cooperação 

Internacional STEM; Programa de Apoio à Produção de Material Didático para a Educação 

Básica (PROJETO ÁGUA); Programa de Fomento à Formação de Professores da Educação 

Básica (ProF LICENCIATURA); além das ações e programas supracitados, restaram dois que 

são ofertados pela CAPES e são justamente os objetos de estudo da presente monografia, 

trata-se do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e a Residência 
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Pedagógica (RP) ao qual serão expostas suas características mais a frente, a fim de 

compreender melhor os programas e evidenciar o estudo de maneira clara e objetiva. 

Tratando da articulação desses programas eles “[...] mantêm um eixo comum que é a 

formação de qualidade, em um processo intencional, articulado e capaz de se retroalimentar, 

gerando um movimento progressivo de aperfeiçoamento da formação docente.” (CAPES, 

2013) 

O PIBID durante minha graduação na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM foi o programa ao qual tive maior contato, estando presente 

de Abril de 2016 a Fevereiro de 2018, cumprindo 12 horas semanais distribuídas entre as 

atividades na escola e as reuniões, além dos projetos internos, oficinas, congressos, encontros 

e as trocas a qual o programa me proporcionou e sou muito grato, pois engrandeceu minha 

formação. Passei por 04 escolas diferentes na cidade de Diamantina/MG, sendo elas: Escola 

Estadual Maria Augusta Caldeira Brant, Colégio Tiradentes, Escola Estadual Professora 

Isabel Motta e Escola Municipal Casa da Criança Maria Antônia, com diferentes supervisores 

que desempenharam papéis fundamentais no programa; destaco a orientação ao bolsista de 

iniciação à docência que estava se inserindo naquela realidade, auxiliando-o para um bom 

desempenho junto a escola, a fim de cumprir os objetivos propostos pelo edital da CAPES de 

2013, o qual na época era o vigente. A importância do PIBID é imensurável no processo de 

formação devido ao modo em que ele articula a Universidade e a educação básica. 

O PIBID surge como importante ferramenta para uma melhor formação de 

professores, uma vez que o programa faz parceria com escolas de educação básica 

da rede pública de ensino, concedendo bolsa aos estudantes de graduação dos cursos 

de licenciaturas no intuito de inserir os graduandos no âmbito escolar, 

proporcionando um papel mais ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

(ROMAGNOLLI; SOUZA; MARQUES, 2014, p. 4). 

 

A imersão do estudante na escola é importante para entender o que ele vai enfrentar 

durante os estágios e sua formação, a adaptação ao local vinda antes destes processos é de 

suma importância, a fim de amenizar um possível “baque” entre tudo que ele via na teoria e o 

que ele encontra na prática das salas de aula. Teoria e prática se complementam, deste modo o 

PIBID proporciona as vivências a seus atores e imergi-los naquela realidade para buscar 

conhecer a prática docente e não somente sua teoria; outro ponto importante é o pensar a 

prática e não meramente reproduzir algo pronto sem uma visão crítica. Onde segundo Freire 

(2001, p.43) “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática”. Partindo da experiência adquirida na participação junto ao 

programa, os encontros e reuniões atendiam esse ponto, com suas discussões e debates 
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buscando-se pensar sobre toda e qualquer atividade a ser realizada, relacionando sempre a 

teoria e a prática. 

O PIBID e a RP são os programas da UFVJM com o maior número de bolsas 

ofertadas, sendo o PIBID com 450 bolsistas e a RP com 150, juntos os programas ofertam 600 

bolsas para os discentes. É de suma importância investigar esses programas e buscar entender 

as suas características, o modo como ele é colocado em prática e suas respectivas finalidades, 

tanto no âmbito do ensino superior quanto na educação básica. Neste conjunto, destaca-se que 

ambos os programas encontram-se voltados para a EB e são forjados no domínio das 

universidades em total parceria entre os campos, a fim de estreitar laços e auxiliar na 

formação do licenciando, englobando indivíduos em ambas as esferas, com o objetivo de 

acrescentar e engrandecer a educação de forma geral.  

Dito isto, o interesse do presente estudo perpassa o importante diálogo entre a escola 

básica e a universidade, através de políticas públicas educacionais, e almeja compreender as 

similitudes e as diferenças entre os programas PIBID e a Residência Pedagógica, a partir de 

seus editais. 

 

1.1. Problema de Pesquisa 

 

Esta pesquisa investiga o PIBID e a RP nos editais da CAPES no ano de 2018, no 

intuito de evidenciar características, similitudes e diferenças.   

O PIBID e a RP são programas incentivados e financiados pela CAPES, que oferece 

auxílio financeiro (bolsas) para estudantes e professores de distintas licenciaturas do país, 

como também para professores da educação básica que participam dos programas. Assim, 

todos os bolsistas, em diferentes perspectivas, devem exercer atividades pedagógicas em prol 

do ensino básico, aprimorando a formação inicial de professores.   

Neste sentido, algumas perguntas moveram nosso interesse: quais as características do 

PIBID e da RP, quanto à finalidade do edital, objetivos dos programas, as definições e os 

regimes de colaboração, das instituições e cursos elegíveis, dos fomentos, dos requisitos de 

participação dos discentes e docentes? Quais as diferenças entre os dois programas 

investigados, em especial a partir das informações contidas pelos editais? 

Diante destas questões, e tomando como objeto de estudo o PIBID e a RP, em 

específico os editais do ano de 2018, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Quais as 

aproximações e as diferenças do PIBID e da RP, a partir dos respectivos editais?  
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1.2 - Objetivo Geral 

 

 Verificar as similitudes e diferenças dos programas quanto à finalidade do edital, 

objetivos dos programas, das definições, regime de colaboração, instituições e cursos 

elegíveis, do fomento, dos requisitos de participação dos discentes e docentes.  

 

1.3 - Objetivos Específicos 

 

 Identificar a organização dos programas PIBIB e RP; 

 Compreender os programas PIBID e RP quanto à estrutura dos seus editais.   

 

2. MÉTODO 

 

Para esta investigação, adotou-se a análise documental que, segundo Gil (2010), é um 

tipo de pesquisa que muito se assemelha à pesquisa bibliográfica, utilizando para sua análise, 

dados já existentes. Ainda para o autor em pauta, a pesquisa bibliográfica vale-se em 

materiais produzidos por autores com propósitos específicos a serem lidos por públicos 

específicos, já (por sua vez) a pesquisa documental fundamenta-se em documentos elaborados 

com finalidades diversas, como relatos de pesquisas, relatórios, atos jurídicos etc.  

Assim, os documentos analisados neste estudo foram: Chamada Pública para 

apresentação de propostas nº 06/2018 PIBID e nº 07/2018 Residência Pedagógica. Importante 

registrar que os editais foram acessados via portal oficial da CAPES, acompanhando-se todas 

as suas retificações. Estando em posse das informações oficiais, elencaram-se os seguintes 

tópicos para análise: finalidade do edital, objetivos dos programas, das definições, regime de 

colaboração, instituições e cursos elegíveis, do fomento, dos requisitos de participação dos 

discentes e docentes. 

Para a análise desses dois documentos, optou-se pela técnica de Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (2009), a qual se refere à:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(2009, p. 42). 
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Nesse tipo de abordagem os dados são codificados, classificados e categorizados, o 

que possibilita a melhor organização e consequente exame crítico do conteúdo que emerge 

das mensagens e que são de interesse da pesquisa, possibilitando-nos, a partir dos interesses 

do estudo, produzir alguns indicadores e/ou inferências.  
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 - Políticas públicas para a formação de professores no Brasil  

 

3.1.1 Apontamentos gerais sobre a formação de professores no Brasil 

 

 A formação inicial de professores no Brasil se deu no final do século XIX com a 

criação de Escolas Normais1, com cursos específicos, objetivando a formação de docentes 

para lecionar nos primeiros anos do ensino fundamental e ensino infantil. Com a lei n. 9394 

de 1996, a formação desses docentes se conclui por meio de cursos de nível superior. No 

século seguinte, surgiu a importância voltada para a formação de professores para os anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio (GATTI, 2010).  

Ainda segundo a autora em pauta, apesar de alguns anos consolidada a formação de 

professores no Brasil, são vários os problemas/dificuldades encontrados referentes às 

aprendizagens escolares em nossa sociedade atual. São diversos fatores que contribuem para 

que esses contratempos permaneçam, conforme Gatti (2010, p.1359) são: 

as políticas posta em ação, o financiamento da educação básica, aspectos das 

culturas nacionais, regionais e locais, hábitos estruturados, a naturalização em nossa 

sociedade da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 

populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, formação dos gestores, as 

condições sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas 

populacionais menos favorecidas e, também, a condição do professorado: sua 

formação inicial e continuada, os planos de carreira e salário dos docentes da 

educação básica, as condições de trabalho nas escolas. 

 

A partir daí, examinando-se a questão pedagógica em articulação com as 

transformações que se processaram na sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos, 

podem distinguir os seguintes períodos na história da formação de professores no Brasil, 

conforme descreve Saviani (2009): 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse período se 

inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os 

professores a se instruir no método do ensino mútuo, às próprias expensas; estende-

se até 1890, quando prevalece o modelo das Escolas Normais. 

2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), cujo 

marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo a escola-

modelo. 

                                                           
1 As primeiras escolas normais brasileiras só seriam estabelecidas, por iniciativa das Províncias, logo após a 

reforma constitucional de 12/8/1834, que, atendendo ao movimento descentralista, conferiu às Assembleias 

Legislativas Provinciais, então criadas, entre outras atribuições, a de legislar “sobre a instituição pública e 

estabelecimentos próprios a promovê-la” (art. 10, item 2), com exclusão das escolas superiores então já  

existentes e de outros estabelecimentos de qualquer tipo ou nível que, para o futuro, fossem criados por lei geral 

(TANURI, 2000, p. 63). 
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3. Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939), cujos marcos são as 

reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de 

Azevedo em São Paulo, em 1933.  

4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 

5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-

1996). 

6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o 

novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006) (SAVIANI, 2009, p.143-144). 

 

Tendo como referência esse rápido amparo histórico, constata-se que, ao longo dos 

últimos dois séculos, as sucessivas mudanças introduzidas no processo de formação docente 

revelam um quadro de descontinuidade, embora sem rupturas. A questão pedagógica, de 

início ausente, vai penetrando lentamente até ocupar posição central nos ensaios de reformas 

da década de 1930. Mas não encontrou, até hoje, um encaminhamento satisfatório (SAVIANI, 

2000). 

Mas, como argumenta Tanuri (1999), se o problema da formação de professores se 

configurou a partir do século XIX, isso não significa que o fenômeno da formação de 

professores tenha surgido apenas nesse período. Antes disso, havia escolas tipificadas pelas 

universidades instituídas desde o século XI e pelos colégios de humanidades que se 

expandiram a partir do século XVII. Ora, nessas instituições havia professores e eles deviam, 

por certo, receber algum tipo de formação.  

Ocorre que, até então, prevalecia o princípio do aprender fazendo, próprio das 

corporações de ofício (SANTONI RUGIU, 1998). E as universidades, como modalidade de 

corporação que se dedicava às então chamadas artes liberais ou intelectuais, por oposição às 

artes mecânicas ou manuais, formavam os professores das escolas inferiores ao ensinar-lhes 

os conhecimentos que deveriam transmitir nas referidas escolas. A partir do século XIX, 

porém, a necessidade de universalizar a instrução elementar conduziu à organização dos 

sistemas nacionais de ensino. Esses, concebidos como um conjunto amplo constituído por 

grande número de escolas organizadas segundo um mesmo padrão, viram-se diante do 

problema de formar professores – também em grande escala – para atuar nas escolas. E o 

caminho encontrado para equacionar essa questão foi a criação de Escolas Normais, de nível 

médio, para formar professores primários atribuindo-se ao nível superior a tarefa de formar os 

professores secundários (SAVIANI, 2000). 

Dentre os importantes desafios que se impõem às políticas de formação, está a 

definição do perfil do profissional que se deseja formar (GATTI, 2009). Os programas de 

formação de professores devem centrar-se na especificidade da profissionalidade docente, 
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compreendida por Oliveira-Formosinho (2002, p.43) como a “ação integrada que a pessoa da 

educadora desenvolve com as crianças e famílias com base nos seus conhecimentos, 

competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da profissão”.  

Dessa forma, no final do século XX, ocorreram profundas mudanças sociais e 

econômicas necessárias à consolidação do primado do capital em detrimento daquelas que 

proporcionariam o alargamento dos direitos sociais. E, naquele contexto, as reformas 

educacionais e as novas regulações acrescidas da ampliação de vagas na educação básica 

sobrecarregaram o docente, dando-lhe mais responsabilidade, além das relacionadas à sala de 

aula (OLIVEIRA, 2006). Aumentaram-se as funções dos professores, incluindo cuidar das 

demandas originárias dos contextos de pobreza que marcam os alunos das escolas públicas. 

Somando-se a isso, houve o aumento quantitativo dos dias letivos e o apelo aos professores 

para participarem da gestão democrática da escola. Passou a fazer parte do repertório do 

professor, conforme Oliveira (2004), realizar funções de agente público, enfermeiro, 

assistente social, psicólogo, dentre outras. Desde então, com aumento dessas demandas, tem-

se resultado na necessidade e consequente apelo à formação em nível superior dos docentes.  

 

 3.1.2 A importância das Políticas Públicas no país 

 

Entendendo que o professor (a) é uma das profissões com a qual os seres humanos 

mais se deparam ao longo da vida e a sua atribuição, dentre outras, é a de acompanhar e 

orientar estudantes desde o primeiro dia na escola até o ultimo dia na universidade, acredita-se 

ser importante refletir sobre as ações do estado a favor desta importante atuação profissional.   

O exercício da docência é uma arte na qual nunca se encerra, ela está 

ininterruptamente em constante mudança, aprimorando e buscando melhorar afim de sempre 

pensar a prática. Para Costa e Andrade (2016) a aprendizagem do professor não se encerra 

com a conclusão da sua licenciatura, estando em constante desenvolvimento profissional.   

No pensamento de Tancredi (2009) o docente aprende a ser professor muito antes de 

optar por essa carreira, desde a escola enquanto aluno; tendo o professor como exemplo; além 

de durante a graduação junto à teoria, já que o exercício da docência em alguns currículos de 

formação ainda é um pouco defasado.  A autora ainda elucida a entrada do docente pela 

primeira vez enquanto profissional, a uma realidade distinta do habitual ao se deparar que a 

teoria vista em sala de aula é diferente da prática encontrada na escola, passou de discente 

para docente e os atores mudaram por completo; é ver que a teoria é em muitos casos 
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inaplicável na prática e desvendar que é preciso transformar a teoria em prática e a prática em 

teoria. Deste modo, destaca-se a importância de uma boa formação na graduação, a fim de 

amenizar a realidade distinta entre a teoria da universidade e a prática no ambiente escolar 

como citada pela autora. 

Desta forma, as políticas públicas para formação de docentes no Brasil vêm para 

ajudar de diversas formas, entre elas, qualificando a formação inicial de docentes e expondo a 

necessária formação continuada dos professores em situação de trabalho.  

Para Barbosa e Fernandes (2017, p. 15) “As ações voltadas para a formação de 

professores estão inseridas nas políticas educacionais – este é um conceito amplo e engloba 

tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em e para a educação.” As autoras ainda 

complementam a sua explicação, ilustrando que “a formação de professores é um ponto 

fundamental no escopo das ações que um governo promove em busca das mudanças e/ou 

melhorias na educação escolar”, deste modo entende-se que a formação dos professores está 

intimamente ligada aos processos de construção, manutenção e de busca na qualidade da 

educação básica, sendo o professor muito importante (e não só) no organismo escolar ao qual 

ele está inserido. Deste modo, a formação do professor, suscita em manutenções, mudanças e 

melhorias na educação básica, ou seja, o processo formativo dos docentes interfere de forma 

direta ou indireta na qualidade do ensino nas escolas. 

Portanto, “a formação de professores, entendida em sua dimensão social, deve ser 

tratada como um direito e como um processo inicial e continuado capaz de dar respostas aos 

desafios do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico.” (PEREIRA; 

PINHO; PINHO, 2014, p.104). 

Barbosa e Fernandes (2017) apontam que as políticas educacionais para a formação 

docente vêm ganhando força desde as décadas passadas, onde notou-se que essas ações são 

importantes para a melhoria da educação básica. Complementando este pensamento, Pereira, 

Pinho e Pinho (2014) colocam que a década de 90 no Brasil ficou conhecida como a “década 

da educação” pelo conjunto de reformas e ações sintonizadas com as intenções internacionais 

com a educação e formação de professores, gerando assim vários estudos que passaram a 

destacar a profissionalização e formação como fatores de suma importância para o progresso 

da educação. A década da educação começou após a participação do Brasil na conferência 

mundial de educação para todos que aconteceu em Jomtien na Tailândia, onde desde então 

surgiram diversas políticas públicas com a intenção de progredir na melhoria da educação no 

País. Destaca-se o seguinte ponto sobre a conferência:  
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Evidencia a preocupação em satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, 

universalizar, o acesso à educação, promover a equidade, concentrar a atenção na 

aprendizagem, ampliar os meios e o raio de ação da educação básica e fortalecer 

alianças (referindo-se às esferas nacionais, estaduais, municipais, prioritariamente) 

[...] (COSTA; ANDRADE, 2016, p.51). 

 

Partindo do fortalecimento das alianças nas esferas nacionais, estaduais e municipais, 

entende-se que todos são responsáveis pela melhoria da educação, em todos os âmbitos, já 

que a grosso modo o governo federal é responsável pelas instituições de educação superior 

(IES), os estados pelas escolas estaduais além das universidades estaduais, e as prefeituras 

pelas escolas e creches municipais. O trabalho em conjunto dessas esferas gera um 

fortalecimento da educação, como Montandon (2012) ilustra, quando diz que dois princípios 

sustentaram as ações que incidiam das políticas Públicas que foram voltadas para o avanço da 

educação, consequentemente, para formação docente: a primeira é o fortalecimento das ações 

entre as esferas supracitadas; a segunda é a articulação do Ministério da Educação (MEC), as 

IES e as escolas de educação básica. Os documentos oficiais, como leis, decretos, portarias, 

resoluções e normativas, realçam veementemente a garantia na qualidade do ensino, sempre 

articulando a teoria com a prática além dos conhecimentos científicos e didáticos, entendendo 

a escola como espaço de formação. 

Ao longo dos anos foram sendo criados programas que auxiliam na formação do 

professor, dois exemplos desses programas, além dos que são a motivação do presente artigo 

são: Pró-licenciatura, que segundo o site do MEC é um programa que oferta cursos de 

formação inicial na modalidade de ensino a distância para professores em exercício nos 

anos/séries finais do ensino fundamental ou ensino médio no sistema público de ensino. O 

programa é uma parceria do MEC com as IES, que inseriram os cursos de licenciatura a 

distância, com duração igual ou superior à mínima exigida para os cursos presenciais, de 

maneira que o professor/aluno mantenha suas atividades na escola; o segundo exemplo é o 

programa de consolidação das licenciaturas, Prodocência, que visava expandir a qualidade das 

ações que eram direcionadas à formação dos docentes, dando atenção maior a formação 

inicial que era ofertada nos cursos de licenciatura das IES federais e estaduais. O programa 

financiava projetos direcionados para formação e exercício profissional dos futuros 

professores, além de implementar ações que estavam nas diretrizes curriculares da formação 

de docentes para educação básica.  

Entre diversos programas que favorecem a formação do docente pelo país, coloca-se 

em foco o PIBID e a RP.  
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3.2 - O PIBID em questão: objetivos e finalidades 

 

O PIBID é um programa instituído pela Portaria Normativa n. 38, de 12 de dezembro 

de 2007 e alterada em 30 de Dezembro de 2010, ação conjunta do Ministério da Educação, da 

CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O programa foi 

criado como uma ação complementar ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

possuindo como finalidades: estimular a iniciação à docência de estudantes das instituições 

federais de educação superior, objetivando a melhoria da formação do licenciado e a elevação 

da qualidade da educação básica; estimular a integração da educação superior com a educação 

básica no ensino fundamental e médio, estabelecendo projetos de cooperação que elevem a 

qualidade do ensino nas escolas da rede pública; despertar interesses para experiências 

metodológicas e práticas docentes de caráter inovador que utilizem recursos da tecnologia da 

informação e da comunicação e que orientem para a superação de problemas identificados no 

processo ensino-aprendizagem (BRASIL apud NIQUINI, 2015). 

Conforme o portal da CAPES, o PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica. O programa oferece quatro 

modalidades de bolsas aos participantes dos projetos de iniciação à docência, sendo a de 

iniciação à docência para discentes de licenciatura, participantes do subprojeto, no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais); a de professor supervisor para professores de escolas públicas 

da educação básica, que acompanham os discentes de iniciação à docência (ID), no valor de 

R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); a de coordenador de área, que é para docentes 

da licenciatura que coordenam os subprojetos, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais); e a bolsa para coordenação institucional, que é destinada ao docente da 

licenciatura que coordena o projeto institucional de iniciação à docência na IES, no valor de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Todas essas bolsas são custeadas pela CAPES 

diretamente aos bolsistas, via crédito bancário. 

Tal programa aborda alguns objetivos, como: 

_ Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

_ Contribuir para a valorização do magistério; 

_ Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e básica; 

_ 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; 

_ Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como formadores dos futuros docentes e tornando-os protagonista nos processos de 

formação inicial para o magistério;  
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_ Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessária à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

(CAPES, 2008). 

 

Com esses objetivos, torna possível uma melhor compreensão de processos formativos 

dialógicos, entendendo como esses professores envolvidos nos subprojetos em questão, 

possivelmente se relacionaram com os licenciando.  

O programa teve sua primeira portaria lançada em 2007, sendo que suas atividades 

relativas ao primeiro edital somente foram iniciadas nos primeiros meses de 2009, previa as 

Universidades Federais e prioritariamente os cursos de Química, Física, Biologia e 

Matemática; nos editais a partir de 2009 já se incluía todas as universidades Públicas. 

 O PIBID já teve oito editais públicos, sendo eles distribuídos entre os anos de em 

2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 além do seu último, o qual está em vigor, o de 2018. 

Segundo Montandon (2012), no de 2010 foi lançado dois editais com especificidades 

diferentes, sendo um direcionado a Universidades comunitárias e outro, denominado PIBID 

Diversidade, voltado para a educação no campo e educação indígena. (MONTANDON, 2012; 

CAPES, 2013) 

Desde o seu início, o programa vinha em uma crescente significativa no seu número 

de bolsas até o edital atual, onde segundo a CAPES (2013, p. 8) em seu relatório de gestão do 

PIBID fala que:  

[...] de um total de 3.088 bolsistas em dezembro de 2009, o programa cresceu para a 

concessão de 49.321 bolsas, em 2012. Nos editais de 2013, foram aprovadas a 

ampliação de projetos existentes, a inclusão de novos subprojetos/áreas e a 

participação de bolsistas do ProUni, uma vez que nas instituições privadas são 

formados cerca de 70% dos professores em exercício. As bolsas serão 

implementadas em 2014 e alcançam o número de 90.254 concessões, distribuídas 

em 2.997 subprojetos e 855 campi. 

  

No atual edital (ano 2018), consta que seriam 45 mil bolsas de iniciação à docência, 

sem citar o número de bolsas para coordenadores institucionais, orientadores e supervisores; 

contudo, mesmo sem essas informações, nota-se a queda no número de bolsas ofertadas para 

o programa, caindo de cerca de 90 mil bolsas para 45 mil. Pode-se associar essa queda a 

criação da RP, que oferta também o número de 45 mil bolsas para residentes; pode-se associar 

também a queda do número de bolsas a diminuição das possibilidades de subprojetos, como 

exemplo, o edital da CAPES de 2013 eram expostos 29 componentes curriculares que o 

PIBID poderia contemplar, entre elas: Artes Plásticas e Visuais; Biologia; Ciências; Ciências 

Agrárias; Ciências Sociais; Dança; Educação Especial; Educação Física; Enfermagem; Ensino 

Religioso; Filosofia; Física; Geografia; História; Informática; a área de Letras contava com 

Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Libras, Português; Matemática; Música; 
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Pedagogia; Psicologia; Química; Teatro e o Interdisciplinar que se submetia uma proposta que 

contemplasse duas áreas das quais foram citadas.  

Além desses possíveis subprojetos ainda havia um edital específico lançado para as 

licenciaturas no campo e a intercultural indígena, podendo deste modo chegar a 31 áreas 

contempladas; já no edital de 2018 a uma queda bastante significativa passando de 31 para 18 

componentes curriculares possíveis, sendo elas: Arte; Biologia; Ciências; Educação Física; 

Filosofia; Física; Geografia; História; Informática; Língua Espanhola; Língua Inglesa; Língua 

Portuguesa; Matemática; Química; Sociologia; Pedagogia; Licenciatura Intercultural Indígena 

e Licenciatura em Educação do Campo; notasse que 13 componentes foram excluídos, que 

são eles: Ciências Agrárias; Ciências Sociais; Dança; Educação Especial; Enfermagem; 

Ensino Religioso; Letras foram excluídas Alemão, Francês, Italiano e Libras; Música; 

Psicologia; Teatro e o Interdisciplinar; já a Licenciatura no Campo e a Intercultural Indígena 

passaram a se juntar no mesmo edital das demais. Com essas informações levasse a crer que o 

corte das bolsas acarretou no corte das áreas, diminuindo a abrangência do programa.  

É de suma importância manter um entendimento sobre a prática docente no PIBID, 

como aponta Niquini (2015), incorrendo positivamente na atividade docente, nas relações 

presentes entre escola e universidade e nos processos concretos presentes na escola e na 

universidade.  

 

3.3. Residência Pedagógica 

 

A RP é um programa da CAPES onde as IES são selecionadas através de edital 

público ao qual elas apresentam projetos institucionais pleiteando o programa, ao qual se 

prevê um regime de colaboração com os estados e municípios através de suas respectivas 

secretarias de educação; desta forma as IES participantes deveriam articular seus projetos com 

as propostas pedagógicas de acordo com a rede de ensino escolhida para receber o 

licenciando; essa parceria de colaboração é efetivada através da formalização por intermédio 

do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre a CAPES e os estados com suas 

referentes secretarias de educação. Os municípios participantes são efetivados mediante termo 

de adesão ao ACT e firmados com os órgãos responsáveis pela educação da cidade. A 

fundação apresenta o programa como uma das ações que integram a política nacional de 

formação de professores e a sua finalidade é levar ao aprimoramento a formação dos 

professores, levando o licenciando a ter contato direto com as escolas de educação básica. O 

discente participante do programa deve realizar algumas atividades, dentre elas, regências de 
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algumas aulas além de intervenções pedagógicas, sempre acompanhadas pelo docente regente 

da escola com formação na área de ensino e sendo orientado por um professor da sua IES. As 

bolsas concedidas são pagas mensalmente para quatro modalidades, sendo elas: Residente, 

que nada mais é que o aluno da IES que será inserido na educação básica, esse recebera um 

bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); Coordenador Institucional, são os docentes 

da IES responsáveis pelo projeto institucional que recebem a bolsa no valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais); Docente Orientador o qual tem a função de orientar as atividades 

dos residentes entrelaçando a teoria e a prática, valor da bolsa é de R$1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais) e por último o Preceptor que é o professor da escola-campo que irá 

acompanhar os residentes, recebendo uma bolsa de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco 

reais) (CAPES, 2018). 

A RP é um programa novo em âmbito nacional, porém, na cidade de Guarulhos no 

estado de São Paulo, houve um programa de mesmo nome criado pela Universidade Federal 

de São Paulo - UNIFESP e com algumas semelhanças com a atual residência, regida pela 

CAPES.  

O Programa de Residência Pedagógica (PRP) foi criado em 2007 na UNIFESP 

campi Guarulhos, através de estudos por meio do PRODOCÊNCIA que segundo Penizzolo et 

al. (2012, p. 224) teve o “objetivo de investigar as condições de implantação do Programa deu 

início à construção de um diálogo com professores e gestores das escolas públicas de 

Guarulhos.” A pesquisa terminou em 2008 e ajudaram no desenvolvimento do PRP, somando 

em questões de grande valia para melhor operação do programa a partir do ano de 2009. A 

pesquisa apresentou além de informações relevantes, permitiu que conhecesse as demandas na 

formação continuada destacadas pelos docentes além de demandas na formação inicial de 

professores, assinaladas pelos gestores das escolas e sistemas de ensino. (GIGLIO; LUGLI, 

2013) 

O PRP criada na UNIFESP tem um grande ponto em comum com a atual residência 

pedagógica, ambas estreitam a relação entre IES e os governos municipal e estadual, na 

intenção de melhorar a qualidade da escola pública. Para Penizzolo et al.; Poladian, (2012; 

2014) os discentes participantes têm que está na segunda metade do curso de Pedagogia e tem 

o papel de ligar a prática profissional a formação inicial, articulado junto a algumas escolas 

municipais de Guarulhos.  

Desta forma, Penizzolo et al. (2012) destaca que o PRP do curso de pedagogia na 

UNIFESP tinha a intenção de estreitar os laços da teoria e prática visando uma melhor 

formação dos seus alunos através da imersão do discente no seu futuro campo de trabalho, lhe 
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dando a possibilidade de entender melhor o funcionamento da escola partindo do ensino 

infantil, passando pelo ensino fundamental, Educação de jovens e adultos (EJA) e a Gestão 

educacional. Destarte, na visão de Reis e Sartori (2018, p.65) o PRP contribuiu; 

[...] para que licenciandos, docentes universitários e professores de educação básica 

possam refletir sobre as especificidades do ato de educar, bem como possam refletir 

juntos sobre os desafios que surgem diariamente na escola. Não restam dúvidas de 

que se trata de uma estratégia interessante ter universidade e secretaria municipal de 

educação agindo de forma articulada para superar os problemas da educação básica. 

 

A respeito da relação entre o Programa da UNIFESP e o atual programa do governo 

federal, há controvérsias sobre a sua relação e críticas ao novo programa que vem assim como 

a antiga PRP tendo bastante ligação ao estágio; a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação – ANPEd criou um documento e o apresentou em audiência do 

Conselho Nacional de Educação - CNE onde expõe os motivos ao qual se posiciona de 

maneira contraria ao edital CAPES 6/2018 da residência pedagógica. Sobre a relação entre os 

dois programas a ANPEd (2018) faz duras críticas ao colocar que;  

[...]desconsidera o fulcro do êxito da iniciativa desenvolvida pela UNIFESP – 

Campus Guarulhos (2007), pioneira na oferta da residência em contexto de 

formação inicial, experiência fundamentada em uma concepção de formação 

reflexiva e crítica por meio da aprendizagem em situação (GOMES, 2015). Assim, 

descaracterizando o própria noção de residência pedagógica. 

 

Desta maneira a ANPEd expõe sua posição contraria, sendo ela uma associação forte e 

consolidada nos estudos sobre educação, demonstra certa insatisfação no formato em que a 

RP é colocada e a maneira na qual foi descaracterizada a ideia inicial do PRP na UNIFESP; 

acreditando que o modo que o edital da CAPES de 2018 é incongruente a ideia de formação 

reflexiva e crítica.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente, apresentaremos as estruturas dos editais. O edital PIBID ele apresenta 14 

seções sendo elas: finalidade do edital; do PIBID (objetivos e definições); do regime de 

colaboração; das instituições e cursos elegíveis; do fomento; dos requisitos de participação 

dos discentes e docentes; do cronograma de atividades do edital; da proposta; do projeto 

institucional e suas características; do processo de classificação e seleção; divulgação do 

resultado; do prazo de recurso; recursos orçamentários e financeiros; e disposições finais. 

Além do anexo I (Barema) e o anexo II (Tabela de cotas de bolsas de iniciação à docência por 

região/UF). 

No edital RP apresenta-se 13 seções sendo elas: do objetivo; do programa residência 

pedagógica (objetivos, definições e regime de colaboração); recursos orçamentários; das 

instituições proponentes; do fomento; dos requisitos de participação dos discentes e docentes; 

do cronograma de atividades do edital; da proposta; do projeto institucional e suas 

características; do processo de seleção; divulgação do resultado; do prazo de recurso; e 

disposições finais. Além do anexo I (Barema), anexo II (Tabela de distribuição de cotas de 

bolsas na modalidade residente por região/UF) e o anexo III (Referências para a elaboração 

do projeto institucional de Residência Pedagógica).  

Observa-se que os editais apresentam pouca diferença em sua estrutura, em alguns 

pontos muda-se o nome da seção, porém elas irão trazer as mesmas informações; o regime de 

colaboração no edital do PIBID tem a sua própria seção, já no da RP ela está inserida junto a 

seção do programa residência pedagógica. A RP também traz um anexo a mais, que trata das 

referências para elaborar os projetos institucionais. Fora esses detalhes, as estruturas dos 

editais são iguais. 

 Em quadros específicos, pelos itens elencados para análise de comparação (finalidade 

do edital, objetivos dos programas, das definições, regime de colaboração, instituições e 

cursos elegíveis, do fomento, dos requisitos de participação dos discentes e docentes), 

apresentaremos as similaridades e as diferenças dos respectivos programas.  

 Desta forma, o quadro 01 oferece características das finalidades dos editais.   
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Quadro 01- FINALIDADE DOS EDITAIS – PIBID e RP, ano 2018.   

FINALIDADE DO EDITAL / OBJETO 

 PIBID RP 

SIMILARIDADES 1-Selecionar instituições de ensino 

superior (IES) para desenvolverem 

projetos de iniciação à docência nos 

cursos de licenciatura em regime de 

colaboração com as redes de ensino. 

1- O objeto do presente edital é selecionar, 

no âmbito do Programa de Residência 

Pedagógica, Instituições de Ensino 

Superior (IES) nos cursos de licenciatura, 

conduzidos em parceria com as redes 

públicas de educação básica. 

DIFERENÇAS 1- O público-alvo do PIBID são discentes 

que estejam na primeira metade de curso 

de licenciatura ofertado por IES pública 

ou privada sem fins lucrativos, na 

modalidade presencial ou no âmbito do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB).  

 

 

 

 Neste sentido, mostra-se de forma clara que os editais selecionam as IES que tenham 

cursos de licenciatura para participarem dos dois programas, sendo que ambos serão 

realizados em parceria com a rede de ensino da educação básica; no geral os programas tem a 

mesma finalidade; a apenas uma diferença: no edital do PIBID, nesta seção, fica exposto o 

alvo do programa, evidenciando que é direcionado para discentes que estejam na primeira 

metade de algum curso de licenciatura em uma IES Pública ou privada sem fins lucrativos, 

sendo elas presenciais ou a distância; já a RP não mostra de maneira clara e objetiva o seu 

público-alvo, expondo em outras seções esta condição para participação no programa. 

 

Quadro 02- OBJETIVOS DOS PROGRAMAS- PIBID e RP, ano 2018.   

OBJETIVOS DOS PROGRAMAS 

 PIBID RP 

SIMILARIDADES 1- Contribuir para a articulação entre 

teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das 

ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura.  

 

2- Incentivar a formação de docentes em 

nível superior para a educação básica; 

elevar a qualidade da formação inicial de 

professores nos cursos de licenciatura. 

 

3- 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;  

1- O licenciando a exercitar de forma ativa 

a relação entre teoria e prática profissional 

docente. 

 

2- Aperfeiçoar a formação dos discentes de 

cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que 

fortaleçam o campo da prática. 

 

3- Conduzir o licenciando a exercitar de 

forma ativa a relação entre teoria e prática 

profissional docente, utilizando coleta de 

dados e diagnósticos sobre o ensino e a 

aprendizagem escolar, entre outras 

didáticas e metodologias; 
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DIFERENÇAS 1-contribuir para a valorização do 

magistério;  

 

2- Incentivar escolas públicas de 

educação básica, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos 

futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação 

inicial para o magistério;  

 

1-Induzir a reformulação do estágio 

supervisionado nos cursos de licenciatura, 

tendo por base a experiência da residência 

pedagógica.  

 

2- Promover a adequação dos currículos e 

propostas pedagógicas dos cursos de 

formação inicial de professores da 

educação básica às orientações da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

 O quadro 02 trata dos objetivos dos programas nos editais, eles apresentam alguns 

pontos em comum, como por exemplo: articular e contribuir para a articulação entre a teoria 

ensinada na universidade e a prática que é encontrada nas escolas da rede pública elevando a 

qualidade da formação do docente; incentivar e aperfeiçoar a formação inicial dos futuros 

professores nos cursos de licenciatura; levar o discente a explorar, criar e participar de 

experiências metodológicas que auxiliem diretamente no processo de ensino aprendizagem 

além de processos didáticos que possam estar presente na escola. Além destas semelhanças, os 

programas apresentam duas diferenças em seus objetivos; o PIBID em seu edital coloca como 

objetivo a contribuição na valorização do magistério além de incentivar a escolas Públicas de 

educação básica, trazendo seus docentes como co-formadores dos bolsistas ID’s ali inseridos, 

tornando-os atores na formação inicial do magistério. Já a RP traz de diferença, a busca por 

induzir a reformulação do estágio supervisionado e utilizando como base as experiências da 

RP, fora promover a adequação dos currículos a partir das orientações a BNCC. 

 Desta forma, observa-se que ambos visam à relação teoria e prática, além da 

valorização da formação inicial e os processos de ensino-aprendizagem, processos didáticos e 

as metodologias presentes na escola, mas destacam-se neste ponto as principais diferenças 

entre os editais, o PIBID buscando a valorização do magistério através dos professores que já 

estão inseridos nesta realidade e a RP busca uma aproximação do programa ao estágio 

curricular ao qual seria importante se dá de forma independente um do outro, afinal o estágio 

é uma experiência a mais para os discentes em seu processo final de formação universitária e 

vejo de forma independente dos programas de formação docente, a RP coloca também a 

BNCC como principal documento norteador para a formação de professores, documento este, 

ainda não homologado no período do edital.  

Algumas perguntas emergiram: tendo os estágios supervisionados características 

próprias de seus currículos, regiões, áreas de conhecimento, dentre outros, como a RP objetiva 

reformular em um recorte de tempo do programa (do edital), os referidos estágios? 
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Especialmente um programa recente na política educacional do governo? Ao citar que 

pretende ter a BNCC como principal documento norteador para a formação de professores, 

como é possível uma decisão precipitada sobre um documento que ainda nem foi 

homologado? 

 

Quadro 03- DEFINIÇÕES- PIBID e RP, ano 2018.  

DEFINIÇÕES 

 PIBID RP 

SIMILARIDADES 1- A iniciação à docência visa 

proporcionar aos discentes do curso de 

licenciatura uma aproximação prática com 

o cotidiano das escolas públicas de 

educação básica e com o contexto em que 

elas estão inseridas. 

 

2- Os discentes são acompanhados, na 

escola, por um professor da educação 

básica, denominado supervisor.  

 

3- A orientação do discente é realizada 

por um docente da IES, denominado 

coordenador de área.  

 

4- A coordenação do projeto institucional 

de iniciação à docência será realizada por 

um docente da IES, denominado 

coordenador institucional.  

 

1- RP é uma atividade de formação 

realizada por um discente regularmente 

matriculado em curso de licenciatura e 

desenvolvida numa escola pública de 

educação básica, denominada escola-

campo. 

 

2- Na escola-campo, o residente será 

acompanhado por um professor da 

educação básica, denominado preceptor.  

 

3- A orientação do residente será realizada 

por um docente da IES, denominado 

docente orientador.  

 

4- A coordenação do Projeto Institucional 

de RP será realizada por um docente da 

IES, denominado Coordenador 

Institucional. 

DIFERENÇAS 1- Discentes da primeira metade do curso 

aquele que não tenha concluído mais de 

60% da carga horária regimental do curso.  

 

2- Subprojeto corresponde ao conjunto de 

núcleos de iniciação à docência agrupada 

por componente curricular ou curso.  

 

3- Núcleo de iniciação à docência 

corresponde ao grupo formado por 1 

coordenador de área, 3 supervisores e, no 

mínimo, 24 e, no máximo, 30 discentes.  

 

 

1-A RP terá o total de 440 horas de 

atividades 

 

2- Uma cota corresponde a 18 parcelas 

mensais de bolsa. 

 

A partir do quadro 03, que trata das definições dos editais dos programas, observam-se 

quatro pontos que são comuns em ambos os editais; a inserção dos bolsistas é realizada em 

escolas básicas da rede Pública de ensino; os discentes participantes são acompanhados na 

escola por um professor da educação básica; a orientação será realizada por um docente da 

IES; e a coordenação de todo projeto da IES será de responsabilidade também de um 

professor desta instituição. Já as diferenças o PIBID apresenta três pontos importantes, o 

primeiro é que o discente deve está na primeira metade do curso, ou seja, aquele que não 
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tenha concluído 60% da carga horaria do curso; os subprojetos são divididos em conjunto de 

núcleos que são compostas pelos cursos; e apresenta como é a divisão dentro dos núcleos e 

quantos atores estão inseridos em cada núcleo. Já a RP destacam-se duas diferenças, sendo 

elas: que cada residente cumprirá um total de 440 horas de atividades e que cada cota de bolsa 

corresponde a 18 parcelas mensais.  

Comparando os programas observa-se que trazem similaridades do modo em que é 

organizado, como o local de inserção dos bolsistas, o acompanhamento das escolas, além das 

coordenações; contudo o que se destaca neste ponto é uma das principais diferenças entre 

eles, a obrigatoriedade por tempo. O PIBID limita a participação discente no programa ao 

colocar o percentual máximo de integralização do curso; o que também ocorre na RP, porém 

somente é exposto mais adiante no quadro que trata do Fomento dos editais. Ponto de 

destaque na RP é às 440 horas a serem cumpridas pelo residente dentro do programa no 

período de 18 meses, já que cada cota é correspondente a 18 parcelas mensais, o que 

subentendesse que o residente deve criar um vínculo com o programa, não podendo, por 

desejo ou outras projeções, ingressar em outros projetos ou programas, como, por exemplo, 

iniciação científica, projetos de extensão com bolsas, entre outros. 

Outro ponto de reflexão refere-se aos licenciandos que se encontram mais próximos do 

fim do seu curso, contendo menos de 18 meses para o encerramento de toda sua matriz 

curricular. O edital irá elucidar de melhor forma questões sobre a saída do programa, também 

na seção Fomento. Desta forma, observa-se certa rigidez na participação dos programas, com 

algumas regras que limitam a participação de alguns discentes que por ventura se interesse 

por algum dos programas em questão no processo de formação inicial. 

 

Quadro 04 - REGIMES DE COLABORAÇÃO- PIBID e RP, ano 2018.   

REGIME DE COLABORAÇÃO 

 PIBID RP 

SIMILARIDADES 1-O PIBID será realizado em regime de 

colaboração, a ser efetivado por meio da 

formalização de Acordo de Cooperação 

Técnico (ACT) firmado entre a CAPES, o 

Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (Consed) e a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime). 

  

2- A participação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios será 

formalizada por meio de Termo de 

Adesão ao ACT, firmado por suas 

secretarias de educação ou órgão 

equivalente.  

1-O Programa de RP será realizado em 

regime de colaboração, a ser efetivado por 

meio da formalização de Acordo de 

Cooperação Técnico (ACT) firmado entre 

o Governo Federal, por meio da CAPES; o 

Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (Consed) e a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime). 

 

2- A participação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios será formalizada 

por meio de Termo de Adesão ao ACT, 

firmado por suas secretarias de educação 

ou órgão equivalente. 
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DIFERENÇAS SEM DIFERENÇAS SEM DIFERENÇAS 

 

O quadro 04 coloca o regime de colaboração que será usado nos editais, o qual em 

ambos os programas se utiliza o mesmo sistema, por meio da ACT e do seu termo de adesão, 

a fim de garantir a participação de todos os envolvidos.  

 

Quadro 05 - INSTITUIÇÕES E CURSOS ELEGÍVEIS/INSTITUIÇÕES PROPONENTES – PIBID e RP, 

ano 2018.   

INSTITUIÇÕES E CURSOS ELEGIVEIS / INSTITUIÇÕES PROPONENTES 

 PIBID RP 

SIMILARIDADES 1-IES públicas ou privadas sem fins 

lucrativos. 

 

2- Estejam credenciadas no Sistema de 

Regulação do Ensino Superior (e-MEC), 

e, quando avaliada, apresente Conceito 

Institucional (CI) ou Índice Geral de 

Curso (IGC) igual ou superior a 3 (três)   

 

3- Presente ato autorizativo de 

funcionamento expedido pelo órgão de 

regulação da educação superior pertinente 

e, quando avaliada, conceito institucional 

obtido na última avaliação, quando se 

tratar de IES dos sistemas de ensino dos 

Estados e do Distrito Federal, nos termos 

do art. 17 da Lei 9.394/96, que não 

aderiram ao Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes);  

 

4- Devidamente cadastrado no sistema e-

MEC na situação “em atividade” e que 

possua, quando avaliado, Conceito de 

Curso (CC) ou Conceito Preliminar de 

Curso (CPC) igual ou superior a 3, obtido 

na última avaliação, no caso de IES de 

que trata o inciso II do item 4.1  

 

5- Componentes curriculares: Arte, 

Biologia, Ciências, Educação Física, 

Filosofia, Física, Geografia, História, 

Informática, Língua Espanhola, Língua 

Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, 

Química ou Sociologia ou, ainda, cursos 

de Pedagogia, Licenciatura Intercultural 

Indígena e Licenciatura em Educação do 

Campo;  

 

6- Serem oferecidos na modalidade 

presencial, exceto quando tratar-se de 

licenciatura do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). 

 

7- Comprove o atendimento de todas as 

1- IES públicas ou privadas sem fins 

lucrativos. 

 

2- Quando tratar-se de Instituição Federal 

de Ensino Superior (IFES) e de IES 

privada - estar credenciada no Sistema de 

Regulação do Ensino Superior e-MEC e 

isenta de processo de supervisão, e 

apresentar, quando avaliada, Conceito 

Institucional (CI) ou Índice Geral de Curso 

(IGC) igual ou superior a 3 

 

3- Quando tratar-se de IES estaduais e 

municipais que não aderiram ao Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes) do governo federal - 

apresentar ato autorizativo de 

funcionamento expedido pelo órgão de 

regulação da educação superior de sua 

Unidade Federativa e, quando avaliada, o 

conceito institucional obtido na última 

avaliação; 

 

4- Quando tratar-se de Instituição Federal 

de Ensino Superior (IFES) e de IES 

privada - estar devidamente cadastrado no 

sistema e-MEC, na situação “em 

atividade” e possuir, quando avaliado, 

Conceito de Curso (CC) ou Conceito 

Preliminar de Curso (CPC) igual ou 

superior a 3, obtido na última avaliação. 

 

5- Componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua 

Inglesa, Língua Espanhola, Matemática, 

Ciências, Física, Química, Biologia, 

Geografia, História, Informática, 

Sociologia e Filosofia, e ainda, os cursos 

de Pedagogia, Licenciatura Intercultural 

Indígena e Licenciatura em Educação do 

Campo. 

 

6- Presencial ou pertencente ao Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB);  
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exigências para a oferta das turmas e, 

quando avaliado, apresente o conceito do 

curso obtido na última avaliação, 

comprovado por meio de documento 

expedido pelo órgão de regulação da 

educação superior pertinente, no caso de 

IES de que trata o inciso IV do item 4.1.  

 

8- Curso de licenciatura participante do 

Programa Universidade para Todos 

(Prouni), no caso de IES privada com fins 

lucrativos.  

 

 

 

7- Apresentar os atos formais que 

comprovem o atendimento de todas as 

exigências para a oferta das turmas, 

expedidos pelos órgãos de regulação da 

educação superior da Unidade Federativa 

ao qual pertence e, quando avaliado, o 

conceito do curso obtido na última 

avaliação. Somente poderão participar 

cursos com conceito considerado 

suficiente pelo sistema de avaliação ao 

qual pertencer a IES, obtido na última 

avaliação. 

 

8- IES privadas com fins lucrativos que 

possuem cursos de licenciatura 

participantes do Prouni. 

 

DIFERENÇAS 1- A IES apresente compromisso em 

reconhecer a carga horária das atividades 

realizadas pelo discente no PIBID como 

horas de prática como componente 

curricular ou de atividades teórico-

práticas. 

 

1- A IES comprometer-se em reconhecer a 

RP para efeito de cumprimento do estágio 

curricular supervisionado. 

 

 

 Sobre as Instituições e cursos elegíveis o quadro 05, traz oito semelhanças entre os 

editais, onde no geral diz que as instituições e cursos que podem participar teriam que ser IES 

públicas ou privadas sem fins lucrativos e em caso de privadas com fins lucrativos ela tem 

que ser participante do Prouni em seus cursos de licenciatura, que devem estar de acordo com 

os componentes curriculares previstos em ambos os editais podendo ser os cursos presenciais 

ou cursos pertencentes à UAB. Os programas se mostram diferentes apenas em um ponto 

nesta subcategoria, cada programa visa que ele seja reconhecido dentro dos cursos de 

licenciatura de maneiras distintas, o PIBID prevê que a carga horaria do discente seja 

reconhecida como horas de prática como componente curricular ou de atividades teórico-

práticas; já a RP coloca que o programa seja reconhecido como cumprimento do estágio 

curricular supervisionado.  

Observa-se que o PIBID e a RP colocam os programas de maneiras diferentes como 

visto acima, a RP pode de certa forma substituir o estágio dos cursos de licenciatura ao dizer 

em seu edital que a IES deve reconhecer o programa como cumprimento do estágio, o que 

acaba sendo desigual, já que a um número de vagas limitadas e não acessível a todos desta 

forma cria-se duas formas de estágio, o convencional já previsto nas IES e nos respectivos 

cursos e o que aparece por intermédio da RP não havendo igualdade no processo final de 

formação, já que cada um é conduzido de uma forma e por um coordenador. O edital acaba 

sendo incompleto ao citar somente o reconhecer a RP como estágio e não esclarecer em quais 
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termos, se seria reconhecer de maneira integral, se seria um percentual das horas e como isso 

se articularia junto aos cursos, necessitando de maior clareza sobre o ponto. 

 

Quadro 06- DO FOMENTO- PIBID e RP, ano 2018.   

DO FOMENTO 

 PIBID RP 

SIMILARIDADES 1- Iniciação à docência, discentes de 

curso de licenciatura; coordenador 

institucional, docente da IES responsável 

pelo projeto institucional de iniciação à 

docência; coordenador de área, docente da 

IES que coordenará área do subprojeto; 

professor supervisor, professor da escola 

de educação básica que acompanhará o 

discente na escola.  

 

2- 45 mil cotas de bolsas para iniciação à 

docência. 

 

3- A duração máxima das cotas de bolsa 

concedidas nesse edital é de 18 meses e 

sua concessão será coincidente com o 

período de vigência do ACT de que trata 

o item 3.1, não sendo admitido, em 

qualquer hipótese, pagamento de bolsa 

após o encerramento dessa vigência.  

1- Residente: para discentes com matrícula 

ativa em curso de licenciatura  

Coordenador Institucional: para docente da 

IES responsável pelo projeto institucional 

de Residência Pedagógica;  

Docente Orientador: para o docente que 

orientará o estágio dos residentes 

estabelecendo a relação entre teoria e 

prática; Preceptor: para o professor da 

escola de educação básica que 

acompanhará os residentes na escola-

campo. 

 

2- 45 mil cotas de bolsas para a 

modalidade residente. 

 

3- A duração máxima das cotas de bolsas 

concedida é de 18 meses e sua concessão 

será coincidente com o período de vigência 

do instrumento firmado entre a IES e a 

CAPES para a formalização do fomento 

previsto neste edital, não sendo admitido, 

em qualquer hipótese, pagamento de bolsa 

após o encerramento dessa vigência. 

 

DIFERENÇAS  1-Residente que tenha cursado o mínimo 

de 50% do curso ou que estejam cursando 

a partir do 5º período 

 

2- Os residentes que concluírem o curso de 

licenciatura, trancarem matrícula ou se 

desligarem do curso por qualquer motivo 

durante a execução do projeto terão a bolsa 

cancelada, mesmo que tenham concluído a 

carga horária da residência pedagógica. 

 

 Do fomento dos editais dos PIBID e RP o quadro 06 destaca três pontos entre as 

similitudes: o número de bolsas destinadas a cada programa para os discentes; a quem pode 

participar do programa e em qual modalidade, notando-se que os programas têm as mesmas 

divisões de modalidades, porém algumas com nomes diferentes como: iniciação à docência 

(discente), professor supervisor (professor da educação básica) e coordenador de área 

(docente da IES) no PIBID; na RP equivale a residente (discente), preceptor (professor da 

educação básica) e docente orientador (docente da IES); e por fim cada programa tem a 

duração máxima de 18 meses das suas cotas de bolsa, porém a diferença é que o PIBID não 
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traz vínculo entre os participantes, já a RP prevê o comprimento de 440 horas do seu 

programa. 

 No fomento, a somente diferenças destacadas na RP onde é colocado nesta 

subcategoria que para participar o residente deve ter cursado no mínimo 50% do curso ou que 

esteja cursando acima do 5º período o qual o edital do PIBID trouxe uma informação similar, 

porém na subcategoria – definições, o que a crítica feita ao mesmo serve para a RP, pois 

restringindo a participação em porcentagem ou períodos cursados, limita a participação dos 

alunos que possivelmente teriam interesse no programa. Outra diferença é que os residentes 

que formarem trancarem ou se desligarem do curso por algum motivo durante o projeto terão 

sua bolsa cancelada, mesmo que tenham concluído a carga horária da RP, desta forma, com as 

440 horas citadas na subcategoria-definições do mesmo, somadas as informações trazidas por 

está categoria observa-se que o residente interessado teria de cumprir essas horas dentro de 18 

meses, mas no caso de alunos que não tem mais esse tempo, qual a opção? O edital se mostra 

pouco esclarecedor em alguns pontos, como: subentendesse que os interessados no programa 

teriam que cumprir no tempo citado o que é previsto em edital, mas não traz o que seria feito 

no caso de quem, por exemplo, teria somente 6 meses para formar, qual a opção, se pode ou 

não participar, se participar quantas horas deverá fazer ou se deverá cumprir as 440 horas 

igualmente aos que cumpririam em 18 meses, esses pontos não são tratados no edital o que o 

deixa nebuloso, confuso, inconsistente.  

 

Quadro 07- DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES E DOCENTES – PIBID e RP, 

ano 2018.   

DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES E DOCENTES 

 PIBID RP 

SIMILARIDADES  1-Requisitos mínimos para recebimento 

de bolsa de coordenador institucional. 

 

2- Requisitos mínimos para o recebimento 

de bolsa de coordenador de área. 

 

3- Requisitos mínimos para recebimento 

de bolsa de professor supervisor. 

1-Requisitos mínimos para recebimento de 

bolsa de coordenador institucional. 

 

2- Requisitos mínimos para o recebimento 

de bolsa de docente orientador. 

 

3- Requisitos mínimos para recebimento 

de bolsa de preceptor. 

DIFERENÇAS 1-Requisitos mínimos para recebimento 

de bolsa de iniciação à docência.  

 Discente regularmente matriculado 

na primeira metade do curso de 

licenciatura da IES na área do 

subprojeto. 

 Declarar ter 32 horas mensais para 

dedicação às atividades do PIBID. 

 

2- Para as modalidades de bolsa de 

coordenador institucional, coordenador de 

1-Requisitos mínimos para recebimento de 

bolsa de iniciação à docência.  

 Ter cursado o mínimo de 50% do 

curso ou estar cursando a partir do 5º 

período;  

 Declarar ter condições de dedicar 440 

horas para o desenvolvimento das 

atividades da residência pedagógica; 
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área e supervisor, os docentes das IES ou 

professores das escolas não poderão 

receber bolsa por período superior a 96 

meses, considerado a participação na 

mesma modalidade, no PIBID, em 

qualquer subprojeto ou edição do 

programa.  

 

 

 No quadro 07 sobre os Requisitos de participação dos discentes e docentes descreve as 

condições para recebimento de bolsa em todas as modalidades participantes, sendo que os 

requisitos são iguais para coordenador institucional, coordenador de área/docente orientador e 

professor supervisor/preceptor e diferente somente para iniciação à docência. O PIBID coloca 

como diferença que o discente participante tem que estar regularmente matriculado na 

primeira metade do curso de licenciatura da IES na área do subprojeto e declarar ter 32 horas 

mensais de dedicação ao programa; já a RP o participante deverá ter cursado 50% do curso ou 

está cursando a partir do 5º período além de declarar ter condições de dedicar 440 horas para 

o desenvolvimento das atividades do programa.   

Outras perguntas nos inquietam: devido as diferentes propostas curriculares para os 

estágios, nas diferentes licenciaturas do país e nas distintas IES, como articular às 440 horas? 

Hipoteticamente, e se a opção de uma licenciatura for desenvolver os estágios em 2 períodos? 

Ou se a licenciatura contemplar, na sua carga horária, a Educação Infantil? Assim, a RP não 

corrobora na autonomia dos currículos e nas especificidades dos segmentos de ensino. 

Destarte, os requisitos só se diferenciam na modalidade de iniciação à 

docência/residente com obrigatoriedades diferentes entre si, sendo que as mesmas já vinham 

sendo discutidas nos quadros acima exceto a parte do PIBID em que se coloca que o discente 

deverá ter 32 horas mensais para dedicar-se as atividades do programa, está informação 

somente apareceu nesta parte do edital.  

Articulando essas diferenças dos programas observa-se o que já foi citado em quadros 

anteriores, a possível limitação da participação dos alunos de acordo com seu período na 

graduação não havendo a opção de participar no programa que mais tenha afinidade podendo 

participar somente daquele que sua porcentagem de conclusão permite. Outro ponto a 

questionar é declaração de comprimento e como os programas se diferenciam, o PIBID traz a 

obrigatoriedade de 32 horas mensais o que demonstra não ter um vínculo continuo e podendo 

ser quebrado sem ônus a nenhuma das partes; a RP traz que a declaração deveria ser de 440 

horas a dedicar-se para o cumprimento das atividades, mas neste ponto não traz o período em 

que deve ser cumprido, mas associando a outros quadros, ele traz que o programa tem duração 
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de 18 meses e usando as discussões dos mesmos, questiona-se como seria realizado o 

comprimento dessas horas por quem tem menos de 18 meses para o fim do curso ou até 

mesmo aqueles que não desejam participar mais do programa por algum motivo particular, 

com esse vínculo de 440 horas assinado caso não seja cumprido, qual seria a sanção ou 

punição sofrida por aquele que quebrar esse vínculo? O PIBID e a RP têm em uma das 

maiores diferenças em seus editais exatamente está discussão, 32 horas mensais ou 440 horas 

de programa? Sem ou com vinculo “obrigatório”?  

Nota-se que o PIBID não fornece um vínculo ao colocar as horas de cumprimento do 

programa como mensais, pois se o participante resolver sair ele conseguirá normalmente por 

não ter uma obrigatoriedade estendida com o programa, o que é totalmente ao contrário da RP 

que trouxe em seu edital uma carga horaria fixa a ser cumprida pelo participante do programa 

forçando um vínculo maior, não podendo sair do programa com facilidade caso seja de 

interesse do mesmo.  

O edital como citado em discussões anteriores é pouco claro em alguns pontos, 

gerando dúvidas sobre o modo em que ele será aplicado na prática em forma de projeto 

institucional dentro das IES.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Do momento inicial até o desfecho do trabalho, destaca-se a importância dos aspectos 

legais dos respectivos programas, como forma de conhecer e compreender os propósitos dos 

mesmos. Entende-se que nossa pretensão buscou refletir sobre os programas nos marcos 

documentais, necessitando de estudos posteriores para apreender a efetivação dos editais na 

realidade onde serão executados.    

Ao analisar os editais e compará-los, a fim de identificarmos as similitudes e 

diferenças nas seções: finalidade do edital; objetivos dos programas; das definições; regime 

de colaboração; instituições e cursos elegíveis; do fomento; dos requisitos de participação dos 

discentes e docentes, identificamos aspectos confusos que dificultaram nossa análise, em 

especial, informações não presentes no edital da RP, por exemplo: a desistência do 

participante da RP e o não cumprimento das horas; a BNCC como documento principal; a RP 

substituindo o estágio curricular mesmo sendo um programa novo; entre outros 

questionamentos trazidos ao longo da discussão o que é impossível trazer as respostas usando 

somente os editais, porém vemos que o edital do PIBID trouxe de maneira mais clara o que é 

o programa e seus termos.    

O próprio nome de “Residência” nos causou certo desconforto, pois este é um termo 

muito comum no campo da saúde, onde nos moldes da residência médica e multiprofissionais 

espalhadas pelo Brasil, o participante entra após se formar e passa a atuar no campo 

profissional como residente, “pós” formação inicial, gerando vínculo e obrigatoriedade de 

cumprimento de ciclo formativo. Para ter sentido, necessitaria de ocorrer nestes moldes como 

uma formação continuada, já que alguns termos que definem os atores da RP são os mesmos 

que as outras residências, como: preceptor, onde Autonomo et. al. (2015) fala que “[...] o 

preceptor como membro da equipe no serviço que faz o acompanhamento dos alunos nas 

atividades de campo” se assemelhando ao termo preceptor apresentado pela RP o qual é o 

professor responsável por acompanhar os alunos nas escolas; e o termo residente que também 

é usado tanto na RP quanto na residência médica e multiprofissional. 

Notou-se que os editais apresentam mais similitudes do que diferenças, nos deixando a 

dúvida: por que dois programas que visam à formação de professores?  Por que não ampliar 

as possibilidades dos programas em mais escolas? Por que não melhorar as práticas de um 

programa, acompanhar seus impactos e fortalecê-lo como politica de estado?    

 O PIBID, como foi citado no início desta monografia, é um programa que teve origem 

em 2007 e continua até os dias de hoje, passando por vários editais. Registrou-se que o 
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programa sobreviveu por cerca de três eleições para a presidência, tendo o seu momento mais 

conturbado no final do ano de 2017 e início de 2018, onde esteve a beira de ser finalizado. 

 Mesmo não sendo nosso objetivo, vale uma reflexão: coincidentemente ou não, o fato 

ocorreu após um período complicado na política brasileira, marcado pelo impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff. Assumiu o poder o seu vice-presidente, o atual presidente Michel 

Temer, acarretando vários impactos no País, afetando também a educação e havendo 

sucessivos cortes, sendo um deles do programa, que de início a ideia era o fim do PIBID e a 

entrada da RP como um programa novo; o que parecia mais uma manobra política a fim de 

levar o crédito por criar um “novo” programa visando à formação docente. Porém, devido à 

resistência entre os atores e simpatizantes do programa, o mesmo permaneceu.   Fica claro a 

articulação política em que os programas se encontram, levando a dúvida sobre a criação da 

RP como mais uma “cartada” política do diferente, da inovação, como se o que fora feito até o 

momento não fosse eficiente. Não há articulação dos programas nos editais.    

Concluiu-se que os programas possuem mais semelhanças do que diferenças. E as 

diferenças tocam na sua operacionalização nas IES participantes, a carga horária exigida, o 

estágio e a BNCC como documento orientador sendo que ainda não houve a sua 

homologação, são pontos que diferenciam e colocam os programas distantes um do outro 

trazendo as suas características.  
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