
Carta ao CONSUN - UFRGS - 20 de maio de 2016 

Srs. Conselheiros e Sras. Conselheiras, 

Dirigimo-nos a esta importante e respeitada instância de nossa Universidade 

para dividir anseios em relação ao momento atual de alteração nos objetivos e regras do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, reconhecido e 

legitimado pela LDB em 2013, e recentemente alterado pela Portaria nº 046/2016 da 

CAPES. 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, 

implementado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior, em diferentes instituições de nível superior do país, se constitui como um 

programa de governo que pretende adquirir dimensões de política pública do estado 

brasileiro. O PIBID pode ser compreendido, entre outras formas, como um programa de 

formação e qualificação profissional, de valorização das licenciaturas; um programa que 

insere o licenciando nas escolas de Educação Básica desde o início do curso e que 

incentiva sua permanência depois de formado; um programa que desenvolve ações 

didático-pedagógicas das mais diversas nas escolas e que, necessariamente, requer a tão 

almejada parceria entre universidade e escola. 

O PIBID tem sido desenvolvido na UFRGS desde o primeiro Edital, lançado em 

2007 e efetivamente implementado em 2009. Inicialmente, contou com 3 subprojetos, 

depois com mais 12. Finalizou o ano de 2013 com 19 subprojetos, em dois Editais, de 

2009 e de 2011. Atualmente conta com 19 subprojetos, sendo 2 interdisciplinares, 

sustentados pelo trabalho de 337 bolsistas de Iniciação à Docência, 32 coordenadores de 

área, 58 supervisores da escola pública. O projeto insere-se em 25 escolas públicas de 

Porto Alegre e atinge mais de 20.000 alunos, direta e indiretamente.  

Desde sua implementação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 

qualificação da formação do licenciando pôde ser percebida, bem como, a intervenção 

profícua na escola pública, impactando, positiva e reciprocamente, no cotidiano escolar 

e na formação docente. É bastante visível a produtividade das experiências 

possibilitadas aos bolsistas de graduação em licenciatura. A maior parte dos alunos 

destaca como aspectos positivos do PIBID o contato com a escola, a experiência prática 



da docência, a possibilidade de compartilhar experiências docentes, a descentração do 

ponto de vista próprio, além da melhora na compreensão teórica e na escrita acadêmica. 

Tais características são também destacadas pelos professores das diferentes áreas na 

Universidade, como apontado no Relatório de Atividades do PIBID/UFRGS de 2013. 

O PIBID/UFRGS atua em diferentes instituições de Educação Básica da rede 

pública estadual de Porto Alegre e em uma instituição federal, o Colégio de Aplicação 

da Universidade. As escolas foram escolhidas pela análise do contexto social, com o 

objetivo de que os alunos encontrassem realidades distintas para a experiência docente. 

Estão contempladas desde escolas com baixo IDEB – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, com infraestrutura precária, espaços insuficientes e com falta de 

professores, até escolas com grande infraestrutura e que apresentam propostas 

pedagógicas consistentes e inovadoras. Dos efeitos provocados na escola pública, 

alguns subprojetos perceberam a diminuição dos conflitos disciplinares e um gradativo 

aumento do interesse dos alunos diante das temáticas desenvolvidas. Também se 

observou que as professoras criaram novas estratégias de abordagem de conteúdos, 

inspiradas no trabalho do PIBID, especialmente no que se refere à construção de 

práticas pedagógicas com a colaboração dos bolsistas de iniciação à docência. 

Observou-se, com a experimentação de novas metodologias em sala de aula, uma 

modificação positiva na relação entre professores e alunos, bem como uma conexão 

entre os saberes escolares e a realidade dos alunos. 

Em algumas instituições que trabalham com adolescentes no Ensino Médio, a 

motivação para a frequência às aulas é um excelente demonstrativo de impactos 

positivos. Percebe-se, junto a isso, um interesse crescente pela presença do Programa 

nas escolas públicas. Pelo relato de supervisoras e de bolsistas, os alunos das escolas 

vêm se envolvendo gradativamente com as ações do PIBID, as manifestações são de 

curiosidade, vontade de participar das atividades que têm a presença dos bolsistas de 

iniciação à docência, ocasionando uma maior predisposição ao aprendizado. 

Além disso, as produções intelectuais e acadêmicas apresentam resultados 

bastante importantes para o campo da Educação e para a formação inicial de 

professores. Bolsistas da licenciatura, coordenadores de área e supervisores de escola 

fortalecem seu trabalho com a participação em eventos na área da Educação e inúmeras 

publicações referentes ao trabalho desenvolvido. Do estudo que temos sobre os egressos 



(considerando a implementação em 2009), alguns procuraram continuidade na pós-

graduação em nível de especialização e de mestrado.  

Profissionais da educação, de todo o País, comprometidos com o fortalecimento 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID e PIBID 

Diversidade) têm marcado posição em defesa do importante trabalho realizado pela 

parceria entre universidades e escolas públicas. Integrante desse movimento, o 

FORPIBID também manifestou-se contrário à Portaria nº 046/2016 da CAPES, 

publicada no DOU de 15 de abril de 2016, pedindo sua revogação. 

A Portaria nº 046/2016 da CAPES exige que as IES assinem um termo de 

adesão, renunciando aos Projetos Institucionais em andamento (Editais 061 e 066/2013 

regidos pela Portaria 096/2013), rompendo com a vigência programada até dezembro de 

2017.  Entendemos, junto ao FORPIBID, que "a Portaria nº 046/2016 muda o enfoque 

do PIBID, deslocando a natureza do Programa da formação inicial de professores para 

atender à demanda por reforço escolar, tida como solução para melhoria nos índices de 

aprendizagem. O documento: 1) determina o fim dos subprojetos organizados por 

cursos de licenciaturas; 2) não menciona áreas de conhecimento do PIBID, tais como 

Licenciatura em Educação Física, Artes Plásticas e Visuais, Ciências Agrárias, Música, 

Dança, Ciência da Informática/Computação, Teatro, Psicologia, Enfermagem, Teologia, 

Línguas Estrangeiras, dentre outras; 3) é omisso quanto à formação de professores para 

a etapa da Educação Infantil, bem como para as modalidades da Educação Especial, 

Profissional e Educação de Jovens e Adultos, desconsiderando as determinações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, que abrange as diversas áreas das 

licenciaturas; 4) altera as condições essenciais de formação dos bolsistas de iniciação à 

docência, transferindo a função de supervisão na escola para professores que não estão 

em efetivo exercício em sala de aula e aumentando o número de escolas para o 

supervisor acompanhar; 5) reduz o número de professores das universidades e das 

escolas que compõem as equipes, aumentando a proporcionalidade entre licenciandos e 

formadores; 6) exclui o Coordenador de Gestão Educacional, sujeito que articula as 

atividades pedagógicas realizadas nas IES e escolas parceiras do Programa; 7) transfere 

suas funções para os Coordenadores Institucionais e para os coordenadores de áreas; 8) 

não faz menção ao PIBID Diversidade, desarticulando as ações de formação de 



professores para as comunidades indígenas, quilombolas e do campo; 9) ignora a 

organização da formação inicial dos professores por meio dos cursos de licenciatura e 

demandas emergenciais de formação para a Educação Básica; 10) define atribuições 

essenciais para o desenvolvimento do Programa para as redes de ensino, sem que haja 

segurança de que serão compreendidas e atendidas nas diferentes realidades regionais." 

Prezados Conselheiros, destacamos que a Portaria comete o equívoco de 

interromper o importante trabalho desenvolvido pelos cursos de licenciatura na Escola 

Básica, através do Programa. Reiteramos que, "ao desenvolver as atividades 

pedagógicas planejadas por professores da universidade, professores das escolas e 

futuros professores, o PIBID produz um movimento de formação inicial e continuada, 

portanto, contribui com a reflexão e alteração das práticas pedagógicas, tanto nas 

escolas, quanto nas universidades".  

 Os Coordenadores de Área do PIBID/UFRGS, depois de discutirem 

exaustivamente as reformulações na estrutura do Programa, referentes à Portaria nº 

046/2016, da CAPES, e de buscarem alternativas para adequar o PIBID/UFRGS às 

determinações desta, concluíram que tal adequação é política e pedagogicamente 

equivocada, considerando sua implementação inexequível, destacando-se, entre outros, 

os aspectos abaixo relacionados:  

1. Não ter havido uma avaliação concreta das propostas do PIBID/UFRGS em 

andamento, pelo Edital 061/2013, que indicasse a necessidade de uma reformulação na 

sua estrutura; 

2. Não apresentar, na nova proposta, oportunidade para elaboração de Subprojeto que 

atenda à formação de jovens e adultos (EJA), desconsiderando as necessidades e as 

pesquisas realizadas nesta Universidade referentes a esta modalidade de educação. O 

novo desenho somente prioriza alunos na idade certa; 

3. Trata-se de um equívoco considerar anos iniciais somente o grupo de alunos até o 3º 

ano do Ensino Fundamental, etapa em que se concentrará 40% dos bolsistas de toda a 

Instituição; 



4. Estabelecer que os professores por área do conhecimento trabalhem com alunos a 

partir do 4º ano do Ensino Fundamental, sendo que as licenciaturas habilitam os 

professores para atuarem do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio; 

5. A distribuição de três bolsistas de Iniciação à Docência por escola, sendo que um 

mesmo supervisor terá que acompanhar os projetos em, no mínimo, três escolas; 

6. Sobrecarga do número de bolsistas de Iniciação à Docência por Coordenador de 

Área; 

7. Sobrecarga de trabalho do Coordenador Institucional em vista de não estarem 

contempladas cotas de bolsas para Coordenadores de Gestão Pedagógica, fato que se 

torna ainda mais grave, pois a Portaria nº 046/2016, da CAPES, preconiza que o 

Coordenador Institucional deverá assumir também uma Coordenação de Área, se a 

Instituição desenvolver até cinco projetos; 

8. Mudança nos objetivos principais do Programa. O objetivo original do PIBID referia-

se à formação inicial de professores das diferentes licenciaturas, por meio da 

qualificação destas na relação com a escola, e posteriores efeitos na Educação Básica. 

Com a nova portaria, o PIBID passa a ter objetivo estrito de qualificação da Educação 

Básica, em especial, na área de alfabetização, numeramento e letramento, como se este 

fosse o objetivo primeiro e exclusivo da formação docente nas universidades. Ora, 

embora também o seja, a nossa Universidade e o nosso aluno não podem ser 

responsabilizados pela conjuntura política da Educação, da formação docente, da 

qualificação profissional, problemas de longa data com soluções quase inexistentes nos 

distintos planos de governo.  

9. Ferir a autonomia das IES no que se refere à escolha de escolas e de supervisores; 

10. Desarticular a relação entre a Universidade e as Escolas, estabelecendo atribuições 

aos sistemas de ensino sem consultá-los. 

11- Responsabilizar o pibidiano pela qualidade na Educação Básica, sabendo que esta 

deficiência é histórica e depende da intencionalidade das políticas educacionais; e 

12- Desrespeitar o diálogo iniciado entre o FORPIBID e a CAPES, enviando 

reformulações que não haviam sido acordadas. 



Solicitamos que o Conselho Universitário – CONSUN – inclua em pauta de reunião, em 

caráter urgente e de excepcionalidade, a discussão sobre a situação do PIBID. 

Por todos os motivos acima expostos, consideramos a proposta inexequível e 

solicitamos o apoio deste Conselho para que ocorra a imediata revogação da Portaria da 

CAPES nº 046/2016 e a manutenção do Projeto em andamento até o final de 2017, 

conforme previsto pelo Edital 061/2013. 

 

Contando com a acolhida deste Conselho, agradecemos. 

Coletivo do PIBID/UFRGS  

 


