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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
O Programa Residência Pedagógica surge em 2018, como uma modernização do 
Programa Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) com a 
finalidade de promover a articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura 
ao promover a imersão nas instituições de Educação Básica, na segunda metade do 
curso. Apesar da intenção em articular teoria e prática na formação inicial docente, os 
dois programas apresentam algumas diferenças. O presente estudo se propõe a 
conhecer como cada programa está estruturado e seus objetivos. Por meio da 
pesquisa documental e revisão bibliográfica, pretende-se refletir sobre as 
contribuições do Pibid e da Residência Pedagógica para a formação docente, com 
amparo da legislação que instituiu estes programas que integram a Política Nacional 
de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC). 
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Introdução 

 

Diante dos questionamentos da sociedade sobre a qualificação do 

profissional da educação, faz-se necessário a reflexão sobre a formação inicial 

docente e o estudo que possibilite um avanço nas discussões para a busca de ações 

efetivas na melhoria da qualificação deste profissional. 

Para Nóvoa (2007), a formação docente é excessivamente teórica, 

quando deveria ser centrada na análise das práticas, do “saber fazer”. A teoria deve 

assumir um poder formativo, possibilitar a interpretação contextualizada da realidade 

e se apresentar como possibilidade de superação de práticas fundamentadas em si 

mesmas.  

 

“A dissociação entre a teoria e prática na formação docente acaba por 
formar um professor incapaz de compreender o contexto de sua 
atuação profissional e a partir da sua percepção do cotidiano escolar, 
atuar como agente transformador em busca de uma educação de 
qualidade”. (VILELA, 2018, p. 215)  
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As políticas públicas para a Educação Brasileira apresentaram alguns 

programas de formação de professores para a Educação Básica, relevantes para o 

processo de formação. Os programas Pibid e Residência Pedagógica podem 

contribuir para uma melhor qualificação na formação inicial docente ao propor a 

imersão na realidade escolar durante o curso de licenciatura, oportunizando uma 

vivência antecipada do contexto escolar. 

Os estudos visam evidenciar as contribuições dos programas Pibid e 

Residência Pedagógica para a formação inicial docente ao proporcionar a imersão na 

realidade escolar e possibilitar a reflexão sobre a relação teoria e prática na formação 

docente.  A pesquisa ainda se apresenta em fase inicial, ao possibilitar conhecer estes 

dois programas que integram a Política Nacional de Formação de Professores do 

Ministério da Educação (MEC) e as suas contribuições para a formação docente, num 

momento em que a qualificação do profissional da educação vem sendo muito 

questionada pela sociedade. 

O Programa Pibid apresenta-se como um programa com potencial 

para formar o professor como intelectual crítico ao contemplar a formação prática 

aliada à formação teórica, eleva a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura, possibilitando assim a inter-relação entre os diferentes saberes docentes. 

O Programa Residência Pedagógica tem como premissa básica a 

compreensão de que a formação de professores nos cursos de licenciatura deve 

assegurar aos seus egressos, habilidades e competências, que os capacite a 

desenvolver um ensino de qualidade nas escolas de Educação Básica. 

Os dois programas tentam superar os problemas enfrentados nos 

cursos de licenciatura em relação aos estágios curriculares que proporcionam poucas 

horas de vivências práticas da realidade escolar. Além da carga horária ser 

insuficiente, a maior parte desta carga horária é destinada apenas à observação. 

 

“É na convivência com as ‘antigas gerações’ de professores que os 
novos ingressantes vêm reinventando a profissionalidade docente, 
encontrando novas maneiras de ser e de estar na profissão, de se 
identificar como profissionais da educação” (PIMENTA, 2019, p. 36). 
 

Neste sentido, este estudo tem como objetivo apresentar o Programa 

Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e o Programa 

Residência Pedagógica e as suas contribuições para melhoria da qualidade da 
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educação ao possibilitar a vivência antecipada da realidade escolar, mediante uma 

proposta de integração Universidade e Educação Básica.  

 

Metodologia 

 

Foi realizado um levantamento dos programas institucionais de 

formação docente para a Educação Básica e foi feita a escolha dos Programas Pibid  

e Residência Pedagógica, a partir de pesquisa feita no site do Capes (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para a elaboração da atividade 

final da disciplina “Programas Institucionais de Formação Docente para a Educação 

Básica”, no Programa de Pós-Graduação em Metodologias para o Ensino de 

Linguagens e suas Tecnologias, da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).   

Após a pesquisa no site da Capes, foi realizado o levantamento de 

algumas pesquisas sobre o Pibid, a Residência Pedagógica e a formação docente. 

Constatou-se a contribuição do programa na formação inicial docente ao enfatizar 

práticas que favoreçam a aproximação entre universidade e escola.  

 

Resultados e Discussão 

 

O Pibid é um programa do Ministério da Educação (MEC), instituído 

pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que pretende ampliar o acesso e a 

permanência dos jovens na educação superior, com o objetivo de elevar a qualidade 

da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura ao promover a 

integração entre educação superior e educação básica. 

O Pibid visa proporcionar aos discentes na primeira metade dos 

cursos de licenciaturas uma vivência do cotidiano das escolas públicas de Educação 

Básica, promovendo a observação e a reflexão sobre a prática profissional. Os 

discentes recebem bolsas da CAPES e são acompanhados por um professor da 

escola e por um docente da instituição de educação superior participante do programa 

(BRASIL, 2008). 

O Pibid tem seus objetivos centralizados na formação docente dos 

licenciandos ao promover: o incentivo à formação de docentes em nível superior para 

a educação básica; a valorização do magistério; a elevação da qualidade da formação 

inicial de professores nos cursos de licenciatura, favorecendo a integração entre 
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educação superior e educação básica; a inserção dos licenciandos no cotidiano de 

escolas da rede pública de educação, oportunizando experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar;  mobilização 

dos professores da Educação Básica como coformadores dos futuros docentes 

(BRASIL, 2008). 

Souza e Testi (2016), explicam que o Programa Pibid convoca os 

licenciandos participantes a pesquisarem estratégias de ensino mais adequadas à 

realidade das escolas parceiras, sob a orientação do coordenador e com respaldo 

teórico-metodológico da instituição formadora. Todos se beneficiam pela troca mútua 

e a tríade ensino-pesquisa-extensão nos cursos de licenciatura se fortalece com esta 

integração. 

Além disso, o Pibid permite que o licenciando faça importantes 

reflexões acerca da profissão docente e possa constituir a sua identidade profissional 

ao longo do curso e não apenas no momento do estágio obrigatório, ao final do curso 

de licenciatura (VILELA, 2018). 

A Portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018, da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), institui o Programa de Residência 

Pedagógica com o objetivo de promover a articulação entre teoria e prática nos cursos 

de licenciatura, em parceria com as redes públicas de Educação Básica. 

Possibilita que a partir da segunda metade de seu curso, o licenciando 

seja imerso na escola de Educação Básica, acompanhado por um professor da escola 

e orientado por um docente da sua instituição formadora, contemplando a regência de 

sala de aula e a intervenção pedagógica, entre outras atividades (BRASIL, 2018). 

O Programa é desenvolvido em regime de colaboração com as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, por meio da formalização de um 

Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e os participantes do programa receberão 

bolsas (BRASIL, 2018). 

O programa tem como objetivos: aperfeiçoar a formação dos 

discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que 

fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a 

relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e 

diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e 

metodologias; induzir a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura, 

tendo por base a experiência da Residência Pedagógica; fortalecer, ampliar e 
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consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a entidade que 

forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o protagonismo das 

redes de ensino na formação de professores; 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 (BRASIL, 2018). 

Para Silva e Cruz (2018), a proposta da Residência Pedagógica 

fundamenta-se no conceito de “imersão” e parceria na atividade prática entre 

diferentes instituições, representa uma reforma na política de formação de caráter 

crítico-emancipador.  

Silva e Cruz (2018), afirmam ainda que o Programa Residência 

Pedagógica pode ser positivo se houver uma preocupação em estabelecer uma 

política de Estado que conceba a formação de professores em sua totalidade, por 

meio da formação inicial e continuada, assim como a valorização docente por meio de 

melhorias na condição de trabalho, remuneração e carreira. 

Os dois programas têm caráter de imersão no ambiente escolar, 

embora em períodos diferenciados, o Pibid na primeira metade do curso valorizando 

a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas e o Residência 

Pedagógica, na segunda metade do curso contemplando o exercício da prática 

pedagógica.  

Em ambos os programas, o licenciando é acompanhado por um 

professor da escola e por um docente da instituição superior participante do programa. 

A ligação universidade e escola possibilita a relação teoria e prática, essenciais para 

a formação inicial docente. Por outro lado, os professores das instituições de 

Educação Básica desempenham papel de coformadores e ao mesmo tempo, 

participam do processo de formação continuada, possibilitando a melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

  

Conclusões 

  

Conclui-se por meio de pesquisa documental e revisão bibliográfica 

que os programas Pibid e Residência Pedagógica podem auxiliar na melhoria do 

processo ensino e aprendizagem ao contribuir para a formação inicial docente.   

O Programa Pibid tem seus objetivos centralizados na formação 

docente dos licenciandos ao promover a valorização do magistério, a elevação da 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura e ainda, 

contribui para a formação continuada dos professores da educação básica quando 

participam da formação dos futuros docentes. 

O Programa Residência Pedagógica que se apresenta como uma 

modernização do Pibid, também busca promover a valorização do magistério e a 

elevação da qualidade da formação inicial docente, mas tem objetivos diferentes do 

Pibid, ao assemelhar-se a um programa de aperfeiçoamento do estágio 

supervisionado curricular. Talvez porque o projeto seja baseado em experiências 

anteriores que não estavam direcionadas à formação inicial docente.  

Por ora, ambos estão coexistindo, mas as especulações em torno do 

fato da Residência Pedagógica vir a substituir o Pibid é grande. O que nos faz refletir 

sobre as descontinuidades das políticas públicas, que de fato priorizem a qualidade 

da formação docente. 

É urgente uma reflexão sobre formação inicial docente e os cursos de 

licenciatura, no sentido de avaliar e contribuir para mudanças que priorizem uma 

melhor qualificação do profissional docente. Faz-se necessário um olhar para estes 

programas que trazem contribuições importantes para a efetivação da formação inicial 

docente de qualidade, diante das necessidades e exigências da atual sociedade.  
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