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RESUMO 

 

 

A política pública educacional, com o intuito de atender a quesitos qualitativos na 
formação de professores, inova ao criar a Portaria nº 122 Normativa n.16, de 23 de 
dezembro de 2009, que regulamentou o PIBID – Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência –, que tem como objetivo proporcionar aumento qualitativo 
na formação de novos professores. Desse modo, o programa propõe a interação 
entre professores atuantes em escolas públicas com os futuros docentes de 
licenciatura no ambiente desafiador de sala de aula. Ao aproximar a escola da 
instituição de ensino superior, o programa abre possível caminho para o diálogo 
para novas pesquisas sobre o ensino aprendizagem. Nessa perspectiva, será 
analisada a influência do Banco Mundial na elaboração de políticas educacionais no 
país. Diante do objetivo proposto, para se alcançar o resultado, será utilizada 
pesquisa de natureza qualitativa com pesquisa descritiva e recorte transversal com 
perspectiva longitudinal, com observação participante e entrevista semiestruturada. 
Os resultados obtidos permitirão concluir se a gestão do conhecimento pode ser 
considerada uma estratégia de inovação para a gestão escolar ao propiciar o 
possível compartilhamento de informações e práticas organizacionais entre 
acadêmico e professor supervisor e, assim, contribuir, de forma qualitativa, para a 
formação de futuros professores e promover condições para o alcance das metas 
estipuladas pelas agências internacionais para o desenvolvimento educacional no 
país.  
 
 
Palavras-chave:  Gestão do Conhecimento. PIBID. Políticas Públicas Educacionais.  
 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The public educational policy, with the purpose of attending to qualitative questions in 
the teachers’ formation, innovates by creating regulatory ordinance Portaria n.122 
Normative n.16, of December 23, 2009, which regulated the PIBID – Institutional 
Program of Initiatives for Teaching –, which objectifies to provide a qualitative 
increase in the training of new teachers. Thereby, the program proposes the 
interaction between teachers working in public schools with future undergraduate 
teachers in the challenging classroom environment. By bringing the school closer to 
the institution of higher education, the program opens the way for dialogue for new 
research on teaching learning. In this perspective, the influence of the World Bank in 
the elaboration of educational policies in the country will be analyzed. In view of the 
proposed objective, in order to achieve the result, qualitative research will be used 
with descriptive research and transversal cross-cutting with a longitudinal 
perspective, with participant observation and semi-structured interview. The results 
which were obtained will allow us to conclude that knowledge management can be 
considered as an innovation strategy for school management by providing the 
possible sharing of information and organizational practices between academic and 
supervising teacher and thus contribute qualitatively to the training of future teachers 
and promote conditions for the achievement of the goals set by the international 
agencies for educational development in the country. 
 
 
Keywords: Knowledge Management. PIBID. Public Educational. Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado aborda a temática da gestão do 

conhecimento como dispositivo estratégico para a gestão escolar com relação à 

operacionalização do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à Docência – 

PIBID.  

O PIBID tem como proposta o atendimento à necessidade da formação nos 

anos iniciais da docência e propõe diminuir a distância entre a escola e instituições 

de ensino superior, proporcionando um possível diálogo entre as novas pesquisas 

relativas ao processo ensino-aprendizagem e o aluno de licenciatura a partir do 

contato deste com o cotidiano desafiador da sala de aula, tendo por supervisão um 

professor da escola.  

Libâneo (2010, p. 579) comenta que 

 

[...] há 35 anos se sabe que é precária a formação do professor para 
os Anos Iniciais quanto aos conteúdos que irá ensinar, e nada foi 
feito pelo sistema de ensino, pela legislação, pelos movimentos 
organizados da área da Educação, pelos estudiosos da formação 
nesse nível em relação ao provimento de saberes disciplinares no 
currículo de formação.  

 

Sendo assim, foram estudados os conceitos de políticas públicas, políticas 

públicas educacionais no Brasil e o PIBID e as influências de agências 

internacionais, como o Banco Mundial e o Programme for International Student 

Assessment (PISA) na formulação do programa brasileiro para a iniciação à 

docência.  

Dessa forma, neste estudo buscou verificar, sob a ótica da gestão do 

conhecimento, o PIBID enquanto programa governamental, como, quando e por que 

foi criado bem como a possível influência neoliberal na sua concepção com relação 

à formação de professores de cursos de licenciatura. Também focou se em 

compreender como o compartilhamento de informações entre acadêmico e 

professor-supervisor ocorre, por meio de uma análise crítica sobre os métodos de 

ensino e de aprendizagem, e se estes atendem às necessidades de avanço 

qualitativo da educação ou se servem somente para contemplar as exigências 

neoliberais das agências internacionais. Por último, foi analisado como a gestão do 
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conhecimento pode ser considerada um dispositivo estratégico para a gestão escolar 

a partir do programa PIBID. 

Para tanto, fizeram-se necessários o levantamento teórico aprofundado sobre 

a gestão do conhecimento, em específico, a espiral do conhecimento, de Nonaka e 

Takeuchi (1997), bem como o estudo crítico das políticas públicas educacionais às 

quais o PIBID pertence. Nesse sentido, a pesquisa buscou compreender de que 

forma a gestão do conhecimento pode ser um dispositivo estratégico para o 

compartilhamento de saberes entre o acadêmico e o professor no contexto do PIBID 

e na execução das tarefas pedagógicas desse professor iniciante, o acadêmico da 

licenciatura. 

Sendo assim, esta pesquisa teve o intuito de responder à seguinte 

problemática: Como a gestão do conhecimento contribui para a gestão escolar 

pública, em especial, no caso do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à 

Docência – PIBID? Para dar conta de responder a esse questionamento, o objetivo 

geral focou-se em estudar o PIBID sob a perspectiva da gestão do conhecimento. 

Os objetivos específicos estiveram direcionados em conhecer o PIBID e as políticas 

públicas que o sustentam; analisar de que maneira as agências internacionais, como 

o Banco Mundial, têm influenciado na formulação de políticas educacionais no Brasil; 

relacionar a gestão do conhecimento com o PIBID, em específico, o 

compartilhamento de informações sob a ótica da espiral do conhecimento, de 

Nonaka e Takeuchi (1997); compreender de que maneira as políticas educacionais, 

em específico o Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, criado pela portaria normativa n. 16, de 23 de dezembro de 2009, da 

Capes/MEC, com o intuito de atender a quesitos qualitativos na formação de 

professores, e a gestão do conhecimento contribuem para a viabilização da 

educação no Brasil. 

Dessa forma, esta pesquisa se justifica por contribuir na demonstração de 

fatores que podem beneficiar a gestão escolar e o próprio PIBID. Para Nonaka e 

Takeuchi (1997), valorizar o conhecimento criado pelos indivíduos e demais 

colaboradores por meio do diálogo, das discussões, do compartilhamento das 

experiências contribui para a criação de comunidades de prática. Comunidade  
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de prática é um termo cunhado por Etienne Wenger e que pode ser definido como 

um “grupo de indivíduos que se reúnem periodicamente a partir de um interesse 

comum  

de aprendizado, aplicação e gestão sobre o que foi aprendido” (WENGER; 

McDERMOTT; SNYDER, 2002, p. 90), possibilitando, assim, que as instituições 

possam usufruir da gestão do conhecimento como dispositivo estratégico para o 

desenvolvimento do capital intelectual e de competências para o aperfeiçoamento 

organizacional.  

Nesse sentido, esta dissertação de mestrado abrangeu quatro categorias 

temáticas fundamentais: políticas públicas educacionais, gestão do conhecimento e 

gestão pública escolar, e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). A estrutura da dissertação divide-se em quatro capítulos conforme 

explanação a seguir. 

O capítulo 2, intitulado Referencial Teórico, é composto pelos conceitos 

centrais que subsidiaram esta pesquisa, como a Gestão do Conhecimento, Gestão 

do Conhecimento na Educação, Políticas Públicas, Gestão Escolar Pública, Sistema 

de Avaliação e PIBID, e ressalta o olhar da Gestão Conhecimento no Programa 

Institucional de Bolsa à Iniciação à Docência, bem como seu reflexo na gestão 

escolar pública e sua relevância para as políticas educacionais públicas e 

constituição do sistema de avaliação da educação básica no Brasil. 

No capítulo 3 apresenta se metodologia de trabalho, embasada em estudo de 

caso do Programa Institucional de Bolsa à Iniciação à Docência, da Universidade 

Estadual de Maringá, no ano de 2018. O estudo foi elaborado com pesquisa 

descritiva e recorte transversal com perspectiva longitudinal de natureza qualitativa. 

Os participantes são acadêmicos dos cursos de Arte Cênica e Música, sendo 

considerado um programa interdisciplinar. A análise de dados ocorreu por meio de 

entrevistas com acadêmicos de licenciatura, participantes do programa, e 

supervisoras. A coleta de dados foi revisão bibliográfica e análise documental em 

publicações acadêmicas, livros, documentos oficiais do Ministério da Educação e 

Cultura – MEC – e demais órgãos oficiais de educação do país. 

O capítulo 4 apresenta a análise dos dados obtidos por meio de Análise de 

Conteúdo das entrevistas e relatos dos participantes do programa. Dessa forma, foi 
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possível obter elementos que serviram de base para a discussão, alinhado ao 

referencial teórico e objetivos da pesquisa. 

Por último, apresenta-se, nas considerações finais, a importância da gestão 

do conhecimento no compartilhamento e captura de conhecimento no PIBID. Nesse 

sentido, espera-se que este trabalho venha a contribuir para reflexões futuras sobre 

o programa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A discussão sobre o diálogo da gestão do conhecimento no contexto da 

gestão pública escolar ultrapassa os limites da eficiência organizacional ao envolver 

a captura, codificação, estruturação e disseminação de técnicas e procedimentos de 

ensino e aprendizagem entre alunos, docentes e gestores escolares. 

A gestão do conhecimento envolve pessoas, processos, tecnologias, 

estruturas e práticas para a criação de valor por meio do uso do conhecimento e da 

inovação. Essa coordenação é feita por meio da criação, organização, 

compartilhamento do conhecimento. Por meio das informações adquiridas e 

processadas, em consequência da aprendizagem, ocorre a melhora nas práticas 

dentro das organizações (DALKIR, 2005). 

A administração pública é importante e complexa em qualquer sociedade, 

uma vez que afeta vários aspectos da vida social, influenciando a cultura, a 

qualidade de vida, a educação e a saúde. Quando competente, pode contribuir na 

construção de uma grande sociedade, por outro lado, um serviço público 

incompetente pode levar esta à ruína social. Portanto, a administração pública de 

qualidade, hoje, é de fundamental importância para o crescimento social (WIIG, 

2000). 

 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A partir de década de 1950, o conhecimento passa a ser estudado como fator 

de competitividade e inovação organizacional. Bukowitz e Williams (2002) enfatizam 

que o conhecimento existente, ou um novo conhecimento, é qualquer coisa 

valorizada pela organização que esteja contida nos processos executados, nos 

sistemas utilizados ou na cultura organizacional, utilizada pelas organizações.  

Desse modo, o conhecimento passou a adquirir um novo papel em função da 

mudança de uma economia voltada ao fator de produção para uma economia de 

serviços, o que propicia uma transformação aplicada dos ativos e recursos 

organizacionais. Pode-se dizer que o conhecimento não é apenas trabalho, mas 

uma fonte de valor (BELL, 1974). 
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Todavia, o conhecimento necessita ser identificado para que se possa dar 

início ao seu processo de aquisição. Para Nonaka e Takeuchi (1997), o processo 

organizacional deve valorizar o conhecimento dos indivíduos, seja por meio do 

diálogo, das discussões e do compartilhamento de experiências. O conhecimento 

individual passou a ter significado relevante nas organizações modernas. 

Basicamente, esse conhecimento deve ser capturado, codificado, estruturado, 

disseminado e constantemente revisto para promover a competitividade e a 

inovação dessas organizações. Segundo Davenport e Prusak (1998), não adianta se 

dispor de conhecimento importante se não se promove o seu compartilhamento 

entre os indivíduos.  

 

O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números 
ou sons, e compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, 
recursos visuais, fitas de áudio, especificações de produtos ou 
manuais. O conhecimento tácito, por outro lado, não é facilmente 
visível e explicável. Pelo contrário é altamente pessoal e difícil de 
formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento 
dificultoso (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 19). 

 

Esse processo de conversão do conhecimento é denominado por Nonaka e 

Takeuchi (1997) de “Espiral do Conhecimento” e possui ponto de partida após a 

conversão da informação em conhecimento, conforme modelo descrito na Figura 1. 

 

Figura 1: Modelo de conversão do conhecimento 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 62). 
 

Nota-se, na Figura 1, que a espiral do conhecimento possui movimento 

contínuo de conversão, sendo de responsabilidade da organização o 
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desenvolvimento de mecanismos que propiciem o fluxo contínuo de 

compartilhamento entre indivíduos e comunidades.  

Desse modo, o conhecimento e suas conversões ocorrem pela interação 

entre conhecimento tácito versus tácito, conhecimento tácito versus explícito, 

conhecimento explícito versus tácito e conhecimento explícito versus explícito 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

O conceito do conhecimento tácito e explícito, citado pelos referidos autores, 

é tratado por Polanyi (1966) de forma semelhante. Porém, para esse autor, todo 

conhecimento é disseminado a partir do conhecimento tácito, este não é facilmente 

expresso formalmente e é de difícil comunicação. Já o conhecimento explícito pode 

ser codificado formal e linguisticamente, sendo de fácil transmissão e 

armazenamento, é um conhecimento que pode ser expresso por palavras ou 

algoritmos, dessa forma, pode ser codificado e reconstruído. A preocupação dos 

autores em definir as formas de conhecimento ocorre uma vez que este é intangível, 

por pertencer aos sujeitos, mas, ao ser convertido, de forma consciente, de tácito 

para explícito, torna-se uma das primícias da gestão do conhecimento. 

A conversão do conhecimento tácito ocorre em quatro fases, a socialização, 

externalização, combinação e internalização. A socialização representa a conversão 

do conhecimento tácito para tácito, ou seja, o compartilhamento do conhecimento 

entre os indivíduos com características de comunicação informal acontece em 

ambientes sociais, de maneira instintiva. Este conhecimento tende a ficar na esfera 

do tácito por apresentar características empíricas. 

Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 69),  

 

[...] que o conhecimento tácito complexo, desenvolvido e interiorizado 
pelo conhecedor sobre um longo período de tempo, é quase 
impossível de ser reproduzido num documento ou um banco de 
dados. Tal conhecimento é incorporado e acumulado que pode ser 
impossível separar como um indivíduo age. Neste sentido é possível 
entender que o processo de aquisição de conhecimento tácito não 
está vinculado necessariamente ao uso de uma determinada 
linguagem, mas sim a experiência e a capacidade de transmiti-lo e 
compartilhá-lo. 

 

No segundo processo, denominado de externalização, ocorre a conversão do 

conhecimento tácito para explícito. Esse processo foi definido por Nonaka e 

Takeuchi (1997) como “processo de criação de conhecimento”, no qual o 
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conhecimento tácito se torna explícito por meio de metáforas, analogias, conceitos, 

hipóteses ou modelos. Desse modo, o conhecimento tácito, ao ser convertido em 

explícito, torna o saber em bem tangível, permanente e documentado, uma vez que 

não é mais individual e empírico, mas coletivo.  

O conhecimento, uma vez socializado e externalizado, passa pela fase da 

combinação na qual ocorre a conversão do conhecimento explícito para explícito. 

Nessa etapa, o conhecimento é classificado e sistematizado em um sistema que 

formará um “repositório”. 

A última etapa da espiral do conhecimento é a internalização, aqui, o 

conhecimento explícito se converterá novamente em tácito. Nessa fase, observa-se 

que o novo conhecimento pode ser gerado uma vez que o indivíduo, ao internalizá-lo 

(ou seja, construí-lo dentro de si mesmo por meio de processos cognitivos 

individuais), poderá posteriormente externalizá-lo de forma única. 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997, p. 54),  

 

A criação do conhecimento não é um processo sequencial, irá 
depender de interação contínua e dinâmica entre o conhecimento 
tácito e explícito, dessa forma as organizações devem produzir e 
desenvolver ferramentas, estruturas e modelos para que seja 
formulado o compartilhamento do conhecimento. A espiral do 
conhecimento é uma atividade considerada contínua de 
conhecimento de fluxo, de partilha, e de conversão por meio dos 
indivíduos, da comunidade, e da própria organização. 

 

Em suma, no modelo de gestão do conhecimento dos referidos autores há 

ênfase “no modo” de conversão do conhecimento tácito em explícito, em suas mais 

variadas combinações. Dessa forma, observa-se como primordial o envolvimento 

dos níveis individuais, operacionais, estratégicos e organizacionais formais e 

informais. 

 

 

2.2 CAPITAL INTELECTUAL 

 

Na economia do conhecimento, o capital intelectual é considerado a força 

motriz do crescimento econômico, tornando-se campo de estudo acadêmico e 

empresarial. Ao determinar o capital intelectual em vantagem competitiva, o trabalho 

mental surge como diferencial de competitividade entre as empresas. De acordo 
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com Sterwart (2001, p. 5), “O capital intelectual é a soma do conhecimento de todos 

em uma empresa, o que lhe proporciona vantagem competitiva. Ao contrário dos 

ativos, com os quais empresários e contadores estão familiarizados – propriedade, 

fábricas, equipamentos, dinheiro –, o capital intelectual é intangível” (STERWART, 

2001, p. 5).  

Observa-se que a geração de conhecimento, habilidades criadas e 

adquiridas, valores, atitudes e cultura interagem entre si e propiciam a criação de 

valor econômico, constituindo o ativo intangível da empresa. Nesse contexto, o 

trabalho físico, outrora tão valorizado, é substituído pelo trabalho mental e 

intelectual. Edvinsson e Malone (1998) conceituam capital intelectual por meio de 

uma metáfora, em que a empresa é uma arvore, na qual a parte visível, como 

tronco, galhos, folhas e frutos, compõe os ativos físicos, dessa forma, quanto maior 

for o tronco, grandes galhos e abundância de folhas e frutos, melhor é sua saúde 

atualmente, mas, ao se olhar suas raízes que formam o ativo invisíveis, será 

possível prever como será a saúde futuramente. O capital intelectual de uma 

empresa são as raízes da árvore. 

 

Figura 2: Metáfora da árvore  

 
Fonte: Edvinsson e Malone (1998, p. 120). 
 

Assim, capital intelectual, de acordo com Stewart (2001), consiste na 

somatória do seu capital humano (expertise, poder de inovação, habilidades e 

conhecimento das pessoas), capital estrutural (propriedade intelectual, metodologia, 
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banco de dados, patentes, software) e capital cliente (relacionamento com cliente). 

A Figura 3 demonstra graficamente que o capital intelectual é formado com a 

interação entre o capital humano, estrutural e do cliente, que promovem a criação de 

valor da empresa. 

 

Figura 3: Criação de valor 

 

Fonte: Stewart (1998, p. 67).  
 

Nessa direção, Wiig (1997) define capital intelectual como os ativos criados 

por meio de atividades intelectuais, desde a aquisição de conhecimento à criação de 

valiosos relacionamentos, composto pelos capitais humano, estrutural, 

organizacional e de inovação.  

O capital humano é formado pela competência e capacidade de cada 

funcionário, o estrutural refere-se ao resultado de atividades intelectuais na formação 

de base de dados, documentos e outros. Para Wiig (1997), o capital estrutural é 

subdividido em capital do cliente e capital organizacional, este, responsável pelos 

ativos dos conhecimentos incorporados às áreas de processos e inovação, formando, 

assim, o capital de inovação e processos. E, por último, o capital de inovação é 

dividido em propriedade intelectual (patentes, tecnologia) e bens imateriais (cultura e 

imagem da empresa), conforme pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 4: Composição do capital intelectual 

 
Fonte: Wiig (1997, p. 181). 
 

Por fim, o capital intelectual, antes considerado um fator subjetivo, evoluiu e 

passou a ser mensurado como valor contábil, uma vez que a identificação dos 

componentes do capital intelectual é composto por: pessoas, estrutura e clientes. 

Para Kaplan e Norton (1977), a gestão dos ativos intangíveis propicia a empresa a 

fidelização de clientes, produção de bens e serviços com qualidade, mobilização das 

habilidades e motivação dos funcionários, juntamente com suporte à criação de 

ideias, e, com o alicerce da tecnologia, a empresa promove a melhoria contínua. 

Assim, o desafio empresarial é criar mecanismos para visualizar, identificar e 

mensurar o capital intelectual, que constituiu a base estratégica para a inovação, 

agilidade, competitividade e singularização empresarial.  

 

 

2.3 ESTRATÉGIAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA GESTÃO ESCOLAR 

 

A gestão do conhecimento na organização escolar é constituída por 

comunidades de pessoas que possuem os mesmos ideais e necessidades, sendo 

um processo sistemático e integrador de todas as atividades exercidas, propiciando 

a aquisição, criação, armazenamento, desenvolvimento e implantação do saber. 

 

In school education, knowledge management not only provides a 
means for teachers to discuss different ideas of teaching and posting 
resources for student learning, but also retains the expertise of 
experienced teachers, increases their effectiveness in term of 
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teaching and learning performance, supports the development of 
knowledge community in schools and fosters the culture of learning 
(LEUNG, 2010, p. 15).1 

 

Para tanto, é primordial que a organização escolar propicie um ambiente 

favorável à formulação de processos de criação, compartilhamento e aprendizagem 

para a obtenção de vantagem competitiva. Senge (1994) relata de que forma os 

componentes da espiral do conhecimento podem ser aplicados com estratégias do 

conhecimento, sendo enfatizados a interação individual face a face, o know how 

técnico, o banco de dados, a rede de comunicação e o incentivo à criatividade.  

 

Quadro 1: Espiral do conhecimento  

SOCIALIZAÇÃO EXTERNALIZAÇÃO 
• Interação individual face a face • Interações coletivas face a face 
• Treinamento • Conceito de produto/analogia 
• Confiança • Incentivo à criatividade e diálogo 
• Comprometimento  

INTERNALIZAÇÃO COMBINAÇÃO 
• Interações individuais e virtuais • Interações coletivas e virtuais 
• Cultura organizacional disseminada • Banco de dados 
• Know how técnico • Rede de comunicação  
• Learning by doing • Elaboração de relatórios 
Fonte: Senge (1994, p. 69). 
 

Já, para Dalkir (2005), há duas categorias de estratégias de conhecimento: 

codificação e partilha interativa interpessoal do saber. A codificação permite o 

armazenamento do conhecimento explicitamente documentado, por meio de 

repositórios de conhecimento compartilhado, e, com o auxílio da tecnologia da 

informação, é possível a criação de banco de dados para acesso, recuperação e 

armazenamento de dados. A recuperação de informação refere-se a envolver o 

processo de captura, de forma explícita. 

A partilha interativa interpessoal do saber utiliza o fluxo de informação na 

organização escolar, representada por mentor e aprendiz com a utilização de redes 

sociais, trabalhos em grupo e demais atividades de interação social. “In such 

                                                
1  “Na educação escolar, a gestão do conhecimento não só fornece um meio para os professores 

discutirem diferentes ideias de ensino e destacarem recursos para a aprendizagem dos alunos, mas 
também reter a experiência de professores experientes, aumenta a sua eficácia em termos de 
desempenho de ensino e aprendizagem, apoia o desenvolvimento de comunidade de conhecimento 
nas escolas e fomenta a cultura da aprendizagem” (LEUNG, 2010, p. 15, tradução nossa). 
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instances, individuals can provide their insights to the particular person or people in 

need of them” (SNOWDEN, 2002, p. 100)2. 

 Dessa forma, a implantação da estratégia do conhecimento está condicionada 

aos instrumentos de aprendizagem organizacional e individual, que simbolizam a 

gestão do conhecimento partilhado em toda a organização escolar. Por 

aprendizagem organizacional entende-se o processo de aumentar a competência de 

ensino de professores ou melhoria do modelo de gestão escolar que permitem à 

escola ser mais ágil e flexível (HARGREAVES, 1988). 

 A capacidade individual tem foco na competência do professor em melhorar a 

aprendizagem de toda a organização escolar com a aquisição e reflexão contínua de 

suas habilidades de ensino. Conforme citação de Kim (1993, p. 38), “They reflect on 

their own teaching continuously, in order to enhance their progress. They are willing 

to adapt to new teaching methods or changes. Individual learning is critically linked to 

organisational learning”.3 

A capacidade de aprendizagem escolar permite a capacidade da construção 

contínua do conhecimento escolar e, para que esta ocorra, a escola deve 

proporcionar canais de comunicação que promovam debates de questões escolares 

em todos os níveis hierárquicos, com o objetivo de estimular a reflexão e análise das 

informações obtidas pelo feedback de ações realizadas bem como a implantação 

tecnológica de repositórios institucionais que objetivam a captura, armazenamento 

do capital intelectual estrutural como monografias, relatórios de pesquisa, patentes, 

apresentações, manuais técnicos, endereços de pesquisadores, materiais multimídia 

e demais materiais para pesquisa. Dessa forma, a capacidade de aprendizagem, a 

partilha de conhecimento para pesquisa acadêmica e gestão escolar ao garantir a 

segurança contra perda, adulteração e extravio de dados. É necessário que o 

repositório institucional seja open acess, que garantirá a disseminação dos dados 

com maior impacto na capacidade de aprendizagem escolar.  

 Para Nonaka e Takeuchi (1995), a capacidade de aprendizagem 

organizacional escolar depende da quantidade de conhecimento capturado e criado 

dentro da organização por meio do processo de aprendizagem organizacional. 
                                                
2  “Nesses casos, os indivíduos podem fornecer seus insights para a pessoa em particular ou para as 

pessoas que deles necessitam” (SNOWDEN, 2002, p. 100, tradução nossa). 
3  “Eles refletem sobre seu próprio ensino continuamente, a fim de melhorar seu progresso. Eles estão 

dispostos a se adaptar a novos métodos de ensino ou mudanças. A aprendizagem individual está 
criticamente ligada à aprendizagem organizacional” (KIM, 1993, p. 38, tradução nossa). 
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Nesse sentido é necessário que a liderança delineie o quadro de ação que propicie 

mudança sustentável de aprendizagem coletiva nos níveis de administração escolar 

(eficiência administrativa), professores (satisfação no trabalho, interação com 

alunos) e alunos (desempenho acadêmico, qualidade do ensino). A educação, ao 

longo de sua história, tem característica hierárquica, privada e burocrática. A cultura 

e a estrutura escolar não permitem a colaboração coletiva (COBURN, 2002). Nesse 

contexto, a gestão do conhecimento tem o potencial de promover o aprendizado 

organizacional individual e coletivo que permite a captura e partilha de práticas 

inovadoras para a gestão escolar. No Brasil, a parceria com o Ministério da 

Educação, governos estaduais e municipais viabilizou a criação de repositório 

institucional por meio do Programa ProInfo Integrado e Portal do Professor, que 

propiciam o uso pedagógico de tecnologia na captura e partilha de saberes na 

escola pública.  

 

 

2.4 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO – PORTAL DO PROFESSOR 

 

Em 2008 criou-se o Portal do Professor, do Ministério da Ciência e Tecnologia 

é composto por seis grandes áreas: espaço da aula, jornal, multimídias, cursos e 

materiais, colaboração e links. O objetivo é  

 

[...] criar um leque de possibilidades para oferecer aos professores 
de qualquer região do País, a condição necessária para conhecer, 
avaliar e selecionar situações mais adequadas à realidade da sua 
escola e dos seus alunos, e poder, a partir das experiências 
conhecidas, enriquecer, transformar e inovar a sua prática 
(BIELSCHOWSKY; PRATA, 2010, p. 36). 

 

O Portal do Professor compartilha práticas, experiências pedagógicas de livre 

acesso aos interessados, por meio de Tecnologia de Informação e Comunicação – 

TIC, e comunidades de práticas, benckmarking, blogs e fóruns de debates com os 

propósitos de habilidades profissionais e busca por melhores práticas. A produção 

do acervo de conteúdos e registro provém de ações do MEC e parceiros, que 

constituem o Banco Internacional de Objetos Educacionais, criado pelo Ministério da 

Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia com a Universidade de Brasília – 

UNB. 
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A Figura 5 apresenta a página inicial com acesso às grandes áreas de 

pesquisa e, a seguir, explanação de cada área e sua relevância para a gestão do 

conhecimento na educação. 

 

Figura 5: Página inicial do Portal do Professor 

 

Fonte: Portal do Professor (2018, p. 26). 

 

 

2.4.1 Espaço Aula 

 

Destinado especialmente aos professores para que possam criar, 

compartilhar conteúdos digitais para elaboração de aula, de forma individual ou 

coletiva. Há banco de dados de armazenamento de aulas fornecidas por diversos 

professores, inclusive de universidades que participam do programa. Nota-se a 

aproximação do meio acadêmico ao escolar, com o intuito de retomar a formação de 

professores pesquisadores.  

São disponibilizadas ferramentas tecnológicas digitais para a criação, roteiro 

multimediáticos, editor, imagem, vídeos, sugestões de preparo de aula, com foco na 

aprendizagem do aluno. O professor pode criar o seu portfólio. 
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Segundo Bielschowsky e Prata (2010, p. 40),  

 

[...] esta é a área de maior importância dentro de todo o Portal do 
Professor, sendo que a mesma funciona [...] como uma pequena 
rede social que permite ao professor localizar pessoas de seu 
interesse [...] para criação de grupos de trabalho, permitindo a 
elaboração de material didático compartilhado. A possibilidade de 
compartilhar experiências docentes traz à tona uma dificuldade 
usualmente encontrada pelo professor, que é pensar uma situação 
de aprendizagem baseada no currículo e utilizando recursos digitais. 
Ler, analisar, comentar propostas metodológicas, trocar informações 
é um grande estímulo para a reflexão da própria prática, ampliando a 
compreensão acerca das possibilidades pedagógicas, ainda não 
pensadas.  

 

Esse componente do repositório prioriza a captação, compartilhamento, 

análise de proposta pedagógica, reflexão sobre suas experiências na docência, 

incentivo à pesquisa, criação de grupos de trabalho coletivo, essenciais para a 

eficácia da capacidade de aprendizagem coletiva escolar. O Gráfico 1 traz dados 

estatísticos de produção de aulas por disciplina, no período de 2008 a 2018, em todo 

o território nacional. 

 

Gráfico 1: Estatísticas de aulas por área de atuação 

 
Fonte: Portal do Professor (2018, p. 12). 
 

Observa-se que as principais disciplinas de produção de aulas são língua 

portuguesa, com 4.067 aulas; matemática, com 2.317 aulas; e ciências naturais, com 
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1.980 aulas, distribuídas entre o ensino fundamental inicial, ensino fundamental final 

e ensino médio e com grande importância na avaliação do SAEB e PISA, o que vem 

a justificar o interesse de professores na busca por uma metodologia de ensino 

inovadora. 

 

 

2.4.2 Jornal do Professor 

 

É uma comunidade virtual na educação, com o intuito de despertar o 

interesse do professor quanto à participação em eventos, notícias com temas 

inovadores na educação, legislação educacional e cultura. As reportagens têm como 

eixo a socialização de boas práticas, benckmarking, que é uma prática da gestão do 

conhecimento para a busca de informação ou know how de novos processos, ideias 

inovadoras de sucesso, em suma, procuram-se referências de modelo e boas 

práticas. Todas as edições do Jornal do Professor estão disponíveis para acesso e 

impressão. 

 

 

2.4.3 Multimídia 

 

Apresenta links de acesso a recurso educacional, coleções de recursos, sites 

temáticos, caderno didático e TV Escola ao vivo. É possível selecionar o nível de 

ensino pretendido, bem como o componente curricular e a classe de objetos 

educacionais com comentários de avaliação de docentes.  

Segundo Bielschowsky e Prata (2010, p. 49),  

 

[...] em se tratando de redes e comunidades virtuais, a produção do 
conhecimento está baseada no compartilhamento de saberes, 
opiniões e ideias a partir deles, surge um novo conhecimento. Mas 
para isso é necessário um engajamento comum, é preciso senso de 
colaboração, é preciso atitude interativa. 

 

A visualização do material escolhido é permitida após o download do arquivo. 

Na Figura 6 é demonstrado o recurso educacional de áudio da música “No escuro e 

vendo”, do autor Frejat, para se explanar sobre o tema de visão e funcionamento do 

olho. 



 32 

Figura 6: Recurso multimídia para aula sobre funcionamento do olho 

 
Fonte: Portal do Professor (2018, p. 34). 
 

Os recursos multimídia propiciam aprendizagem significativa ao aluno, mas 

somente este recurso não é o suficiente para provocar a reflexão e pensamento 

crítico no aluno, cabe ao professor instigá-lo na busca do conhecimento. 

 

 

2.4.4 Cursos e materiais, colaboração e links 

 

Essas áreas disponibilizam o acesso às redes de ensino federal, estadual, 

municipal, privadas e Secretarias de Educação além de links de acesso a sites com 

cursos ofertados pelo MEC, materiais dos cursos realizados por este e parceiros, 

publicações, entrevistas, dicas, todos os conteúdos e informações da TV Escola, 

programas jornalísticos, avaliações educacionais, parâmetros e diretrizes 

curriculares e estratégias pedagógicas, fundamentais na formação continuada do 

professor. 

 

 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

As políticas públicas têm o objetivo de solucionar um problema público, que 

seria a diferenciação entre a situação atual l (status quo) e uma situação ideal para 

toda a sociedade. Dessa forma, “um problema só se torna público quando os  

autores políticos intersubjetivamente o consideram problema (situação inadequada) 

e público (relevante para a coletividade)” (SECCHI, 2010, p. 6). Sendo assim, pela 

desigualdade social do país, as políticas públicas deveriam atender à parcela da 

sociedade marginalizada, uma vez que esses cidadãos têm dificuldade de acesso 

aos bens e serviços básicos como alimentação, moradia, saúde, entre outros. 
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Para melhor compreensão do termo política pública, é necessário 

contextualizá-la na sociedade moderna e buscar, na língua inglesa, os conceitos de 

política e política pública, pois, infelizmente, na língua portuguesa, é lhe atribuído um 

mesmo significado. A sociedade moderna é constituída pela diferenciação social, 

composta por membros de diferentes ideais, valores, idade, sexo, escolaridade, 

entre outros, que a tornam singular e heterogênea, fazendo-a um sistema complexo 

de padrões de interação como a cooperação, competição e conflito. 

Certamente, a cooperação e competição podem ser classificadas, na 

dinâmica da sociedade moderna, como fatores agregadores de seus membros, ao 

contrário do conflito, que pode criar rupturas entre estes. Logo, o conflito gerado 

pelos membros que compõem a sociedade deve estar dentro dos limites de bem-

estar coletivo e seguir regras, contudo esse movimento não acontece de forma 

voluntária, podendo ser utilizados meios de coerção pura e política. A coerção, sob a 

visão da administração estratégica, não é considerada um meio viável, pois, quanto 

mais ela é utilizada, maior será seu custo e menor sua efetividade, uma vez que 

engloba repressão e violência física (SECCHI, 2010). Dessa forma, a política surge 

como um meio viável de resolução de conflitos. Segundo Schimitter (1979, p. 38), “a 

função da política é a de resolver conflitos entre indivíduos e grupos, sem que este 

conflito destrua um dos partidos em conflito”. 

A política, na sociedade moderna, engloba as relações para manter os 

indivíduos em harmonia. Contudo, a política não deve ser tratada como sinônimo de 

política pública e, para tanto, é necessário recorrer à língua inglesa para defini-la 

melhor, uma vez que a língua portuguesa a utiliza para aludir a conceitos distintos. 

As várias definições de políticas públicas, disponíveis na literatura e aparentemente 

idênticas, ao serem analisadas com maior profundidade, fazem com que os 

conceitos sejam únicos e distintos. Segundo Secchi (2010), qualquer definição de 

política pública é arbitrária, pois não há consenso na literatura especializada sobre 

questionamentos básicos. Sendo assim, seguem três diferentes definições de 

políticas públicas nas quais e possível identificar suas particularidades. 

Lasswell (1951, p. 10) exalta a finalidade da política pública como “programa 

projetado com metas, valores e práticas”; Dye (2005, p. 16) considera política pública 

a intervenção à realidade, com ênfase às ações e omissões: “tudo que o governo 

decide fazer ou deixar de fazer”. 
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De acordo com Frey (1999, p. 4),  

 

A literatura sobre ‘policy analysis’ diferencia três dimensões da 
política. Para ilustração dessas dimensões tem se adotado na ciência 
política o emprego dos conceitos em inglês de polity para denominar 
as instituições, politics para processos políticos e, por fim, policy para 
conteúdos da política. A dimensão material policy refere-se aos 
conteúdos concretos, isto é, à configuração dos programas políticos, 
aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões 
políticas. A dimensão processual de politics tem-se em vista o 
processo político, frequentemente de caráter conflituoso, no que diz 
respeito á imposição de objetivos, aos conteúdos e ás decisões de 
distribuição. A dimensão institucional polity se refere á ordem do 
sistema político, delineada pelo sistema jurídico, e a estrutura 
institucional do sistema político-administrativo. 

 

Rua (1998, p. 20) afirma que, “embora uma política pública implique decisão 

política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública”. Dessa 

maneira, a decisão política é definida como uma escolha dentre várias alternativas 

no contexto das relações de poder e conflito, em contrapartida, a policy envolve 

várias decisões em conjunto para ser implementada, ou seja, é abrangente e 

estratégica.  

Diante disso, chega-se ao último modo para se conceituar política pública, a 

partir dos atores protagonistas do processo. Segundo Secchi (2010, p. 2), “alguns 

atores e pesquisadores defendem a abordagem estadista, enquanto outros 

defendem abordagens multicêntricas no que se refere ao protagonismo no 

estabelecimento de políticas públicas”. 

A abordagem estadista, ou estatocêntrica, é constituída de decisões e ações 

da autoridade soberana do Estado em regulamentar, fiscalizar e fomentar. É 

defendido por Howlett e Ramesh (2003) que o que determina se uma política é ou 

não “pública” é a personalidade jurídica do formulador. Em outras palavras, é política 

pública somente quando emanada de ator estatal. 

Já a abordagem multicêntrica, ou policêntrica, tem como cerne de definição 

de política pública a origem do problema a ser enfrentado, portanto, não está 

condicionada ao poder estatal, podendo ser elaborada por diferentes atores sociais 

(organizações não governamentais, organismos internacionais e outros) em rede, 

denominados de “policy networks”. Nessa perspectiva, para Secchi (2010), a 

essência conceitual de políticas públicas é o problema público. 
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Em suma, a abordagem estadista, ao focar no termo política pública, ou seja, 

aquela que é somente de autoria do Estado, facilita seu estudo e possíveis 

cobranças, mas muitas vezes a sociedade possui demandas maiores que o Estado 

pode prover, sendo necessária uma abordagem multicêntrica, que utiliza auxílio de 

órgãos ou instituições não estatais para sanar esse déficit. Para tanto, é mister que a 

política pública, independente da abordagem, siga um fluxo de processo com os 

objetivos de organizar as ideias dos políticos, organizadores e pesquisadores e 

servir de comparativo entre políticas. A Figura 7 representa o ciclo de políticas 

públicas, segundo Secchi (2010). 

 

Figura 7: Ciclo de Políticas Públicas 

 
Fonte: Secchi (2010, p. 49). 
 

O fluxograma, expresso na Figura 7, inicia-se com a identificação do 

problema público, que é a diferença entre o status quo e a situação ideal, e o 

formulador deve ser capaz de sintetizar o problema e identificar seus elementos. 

Realizada essa delimitação do problema público, deve-se formar uma agenda, que, 

segundo Secchi (2010), pode tomar a forma de programa do governo, planejamento 

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

comitê de um jornal entende como importante. 

O próximo passo é a formação de agenda, que pode ser classificada em 

agenda política, que ocorre quando a comunidade política identifica um tema que 

necessita de intervenção; a agenda formal ou institucional, que é constituída por 
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temas em que o poder público já decidiu a favor de uma intervenção; e, por último, a 

agenda da mídia, que são os temas com atenção especial pelos meios de 

comunicação e que influenciam as demais agendas. 

A seguir, tem-se a elaboração de alternativas que consiste na escolha de 

métodos, estratégias, ações e estudo da consequência de cada alternativa proposta 

e, assim, pode-se atingir o objetivo estabelecido. De acordo com Schattschneider 

(1960, p. 68), “a definição das alternativas é o instrumento supremo de poder, 

porque a definição de alternativas é a escolha dos conflitos, e a escolha dos conflitos 

aloca poder”.Na tomada de decisão, ocorre a explanação das intenções e interesses 

dos atores diante do problema público. Para tanto, há três formas para se 

compreender o movimento de escolha de alternativa. 

O primeiro modelo é o de racionalidade absoluta, o tomador de decisão busca 

a solução de um problema já estudado e com objetivos definidos, sendo responsável 

pela alternativa com menor custo e maior benefício. Na racionalidade limitada, 

ocorre um ajuste unilateral entre problemas e soluções, uma vez que a criação das 

soluções e a dos problemas são simultâneas. 

O modelo de racionalidade incremental apresenta parcialidade de interesses 

pelos tomadores de decisão que buscam um problema para uma solução já 

existente. E, por último, há o modelo de fluxos múltiplos, que tem caráter 

interpretativo, uma vez que as decisões são encontros casuais dos problemas 

(SECCHI, 2010). 

Uma vez que o problema público foi identificado, seguido da formação de 

agenda com formulação e escolha de alternativa e, na sequência, a tomada de 

decisão da alternativa mais adequada, o próximo passo é a implementação da 

política pública, quando todas as intenções são convertidas em ações. Esta etapa 

engloba a formulação dos planos, programas e projetos necessários para a 

execução da política pública (SARAIVA, 2006) e é de grande importância para 

estudos futuros sobre a eficácia do ciclo da política pública uma vez que permite a 

visualização, de forma prática e concreta, da correta, ou não, formulação do 

problema e objetivos bem como a tomada de decisão, delineada de forma 

adequada. Há dois modelos de implementação de políticas públicas segundo Secchi 

(2010): Top down e Bottom-up (de cima para baixo e de baixo para cima). 

A penúltima etapa é a avaliação, “[...] que consiste na mensuração e análise, 

a posteriori, dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, 
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especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às consequências 

previstas e não previstas” (SARAIVA, 2006, p. 34-35). E, por fim, a última etapa é a 

extinção da política pública, em que há a produção do feedback dos processos 

anteriores, uma vez que o nível de redução do problema público que gerou a política 

pública é avaliado. Os critérios utilizados para a avaliação são a economicidade, 

eficiência administrativa e econômica, eficácia e equidade. 

Esta última etapa, que é a extinção da política pública, conforme Giuliani 

(2005, p. 15), compreende basicamente três passos: 

 

1.  O problema que originou a política é percebido como resolvido; 
2.  Os programas, as leis ou as ações que ativavam a política 

pública são percebidos como ineficazes; 
3.  O problema, embora não resolvido, perdeu progressivamente 

importância e saiu das agendas políticas e formais, sendo esta a 
causa mais comum. 

 

A extinção pode ocorrer em âmbito governamental ou não. As políticas 

distributivas4 são consideradas mais difíceis de serem extintas, ao contrário das 

políticas regulatórias, uma vez que pode ocorrer falta de interesses dos atores 

políticos em mantê-las vigentes. 

Assim, o nascimento de uma política pública e a sua extinção dependem de 

uma janela de oportunidade, que pode ser formada por troca de mandato executivo 

ou/e legislativo, reformas, criação de ministérios e não pela constatação da solução 

problema que a originou.  Como exemplo, no governo de 1995 a 2002, marcado pela 

Reforma do Estado, no qual inúmeros setores de infraestrutura foram privatizados ou 

terceirizados, nesse contexto histórico, o Programa Alfabetização Solidária tinha 

como objetivo combater os altos índices de analfabetismo por meio de uma ONG 

gerida pela antropóloga Ruth Cardoso, primeira dama à época. O Programa de 

Alfabetização Solidária era subprograma da  

 

Comunidade Solidária, que nos seus primórdios, ligava-se à 
distribuição de cestas básicas, mas foi muito criticada, o que o levou 
a mudar de foco, escolhendo alguns eixos de trabalho tais como 
fortalecimento da sociedade civil (que se concentrou na promoção do 

                                                
4  “Politicas distribuitivas diz respeito as decisões tomadas pelo governo ‘distribuídas’ para alguns 

grupos, não raro deixando de lado o todo, em função da limitação dos recursos, privilegiando assim 
certos grupos sociais ou regiões” (SECCHI, 2010, p. 48). 
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voluntariado e do "terceiro setor") e o desenvolvimento de programas 
inovadores (FRANCO, 2000, p. 45).  

 

Dessa forma, era considerado programa inovador ao ser gerido por uma 

ONG, ter duração de módulos, mudança de alfabetizador após seis meses e 

utilização de alfabetizadores leigos. Era visto como um ensaio de terceirização de 

políticas públicas, que pretendia mostrar que era possível alfabetizar com 

participação parcial do governo.  

 Ao final desse governo, a educação no Brasil estava em processo 

fragmentado de gestão, com vários programas educativos destinados a públicos 

específicos, ou seja, formou-se uma educação nacional dispersa e segmentada que 

não contribuía para a união dos governos estaduais e sociedade na erradicação do 

analfabetismo. Assim, pela sua ineficácia em elucidar o problema público e por não 

atender às diretrizes do governo sucessor, esse programa foi extinto.  

Diante dessa perspectiva, no próximo item será realizada a análise conceitual 

de políticas educacionais públicas e de abordagem estadista.  

 

 

2.5.1 Políticas Públicas Educacionais 

 

As políticas públicas educacionais referem-se às decisões do governo que 

têm incidência na escola enquanto ambiente de ensino-aprendizagem. Envolvem 

todo o aparato de funcionamento da escola, desde a contratação de profissionais, 

construção do prédio, formação docente, carreira, valorização profissional, matriz 

curricular, gestão escolar e outros. 

 

Se “políticas públicas” é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de 
fazer, políticas públicas educacionais é tudo aquilo que um governo 
faz ou deixa de fazer em educação. Porém, educação é um conceito 
muito amplo para se tratar das políticas educacionais. Isso quer dizer 
que políticas educacionais é um foco mais específico do tratamento 
da educação, que em geral se aplica às questões escolares. Em 
outras palavras, pode-se dizer que políticas públicas educacionais 
dizem respeito à educação escolar (OLIVEIRA, 2010, p. 190). 

 

Dessa forma, as políticas públicas educacionais têm como objetivos a 

construção de uma sociedade com base em educação inclusiva, cidadã e de 
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qualidade bem como a escolha da forma de avaliação de desempenho em termos 

qualitativos e quantitativos da instituição escolar (FREIRE, 1998). 

Atualmente, as políticas públicas voltam-se para o enfrentamento dos 

problemas existentes no cotidiano das escolas, que reduzem a possibilidade de 

qualidade na educação (QUADROS, 2008). A administração do cotidiano na escola 

não se restringe à operacionalização de políticas educacionais uma vez que a rotina 

administrativa sofre influências das políticas econômicas e sociais que, de certa 

forma, direcionam a qualidade da educação. 

 A evolução das políticas educacionais no Brasil tem acompanhado, nas 

últimas décadas, trocas de governantes e de regime de governo e as influências de 

agências regulamentadoras internacionais, as quais dão ênfase à equiparação a 

índices quantitativos do ensino de países desenvolvidos. Diante dessa abordagem, 

será realizada, a seguir, uma breve análise histórica das políticas educacionais no 

Brasil.  

 

 

2.5.2 Políticas Educacionais Públicas no Brasil: breve análise histórica 

 

O processo de industrialização no país, na década de 1920, foi o marco para 

a política educacional, pois a economia necessitava de mão de obra especializada 

para operar no novo sistema de produção, sendo assim, o sistema educacional 

precisava ser ampliado. Mas somente em 1931 foi elaborado o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, a pedido do Getúlio Vargas, na IV Conferência 

Nacional de Educação, que, segundo Libâneo, Oliveira e Toshci (2012), pode ser 

considerada a primeira tentativa de elaboração de um plano de educação para o 

país, sendo a mais nítida e expressiva tomada de consciência da educação como 

um problema nacional. 

O Manifesto dos Pioneiros defendia uma escola púbica, laica e gratuita, com 

aspecto prático, profissionalizante e acessível a todos. Sua grande relevância foi a 

contribuição de definir que o Conselho Federal de Educação seria o responsável 

pela elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), decisão esta constante na 

Constituição Federal de 1934. Mas, infelizmente, não foi implementado o PNE 

devido ao golpe de 1937 que deu início ao Estado Novo, pôs fim ao modelo político 

oligárquico e manteve Vargas no poder até 1945.  
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Libâneo, Oliveira e Toshci (2012, p. 84) relatam que, 

 

De 1946 a 1964 duas tendências entraram em conflito: a do 
nacionalismo desenvolvimentista como atribuição do Estado e a dos 
privatistas, que pregavam a liberdade de ensino. Ambas marcaram 
presença na Lei de Diretrizes e Bases aprovada em 1961, a primeira 
que se referia a distribuição de recursos públicos. 

 

Segundo Azanha (1998), o primeiro Plano Nacional de Educação, em 1962, 

teve suas coordenadas orientadas pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961. O plano 

sofreu duas revisões, sendo a primeira em 1965, que estabeleceu o salário 

educação e, em 1966, com os ginásios direcionados ao trabalho, a criação das 

escolas técnicas. 

O governo do período de 1956 a 1961 apresentou um plano de governo de 

desenvolvimento rápido, denominado “Cinquenta anos em cinco”. A educação foi 

tratada, no programa de governo, como uma ferramenta de desenvolvimento de 

competências técnicas dos indivíduos para a indústria de base, atrelando, assim, o 

plano de educação à demanda do mercado, posição governamental criticada por 

educadores, conforme Bahia Horta (1982, p. 165): 

 

A educação não deveria reduzir o saber exclusivamente a assuntos 
de natureza técnica e a serviço de um projeto de desenvolvimento. 
Deveria abrir a percepção do educando para compreender as 
condições políticas e ideológicas com que se defronta e prepará-lo 
para o empenho coletivo de superação do estado de atraso do país. 

 

No período compreendido entre 1964 a 1985, a concepção tecnicista de 

educação tornou a ideia de um plano nacional em instrumento de racionalidade 

tecnocrática, uma vez que o Ministério da Educação se subordinava ao Ministério do 

Planejamento (SAVIANI, 2007). Nesse período, pretendia-se que o Plano Nacional 

de Desenvolvimento da Nova República que, na educação do país, constasse o 

Plano de Educação para Todos, o que não foi considerado. Os planos educacionais 

foram absorvidos pelos programas estratégicos, e, assim, foram implementado os 

Planos Setoriais I, II e III com base na administração por objetivos (DRUCKER, 

1954), os quais não obtiveram sucesso por descontinuidade e não aderência entre 

os projetos. 
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Resumidamente, o Plano Setorial I previa 33 projetos e a descentralização da 

gestão do ensino. Quanto à qualidade do ensino, segundo o Ministério da Educação 

e Cultura, “o saber que a escola democrática transmitirá terá de ser um saber das 

coisas e não um saber sobre as coisas, com que se contenta a escola tradicional” 

(BRASIL, 1971, p. 15), ou seja, a escola deveria formar indivíduos produtivos. 

O Plano Setorial II manteve a doutrina de desenvolver competências técnicas, 

tornando o homem útil ao país. Nesse período, criou o Mobral, com a intenção de 

erradicar o analfabetismo em adultos, e o Projeto de Desenvolvimento Rural 

Integrado (PDRI), que propiciava acesso do ensino do primeiro grau a áreas rurais. 

O Plano Setorial III (1980-1985) contou com a transição de regime de governo militar 

ao democrático, que aboliu a profissionalização obrigatória ao final do ensino médio.  

O Plano Setorial de Educação e Cultura, no período de 1986 a 1989, fez parte 

do I Plano de Desenvolvimento da Nova República sob o governo de José Sarney, 

que formou a base para a implantação do sistema de avaliação do ensino 

fundamental. De acordo com Saviani (2007, p. 1239), “Este foi um momento de 

maturidade para a reflexão acadêmica, e certamente determinante para a qualidade 

da educação brasileira, com a ampliação da produção científica e a influência dos 

educadores na proposta da Constituição de 1988 e LDB de 1996”. 

Já o governo de 1990 a 1995 inovou ao implantar um ciclo nacional de 

estudos para a elaboração do plano de ação, mas foi interrompido por um processo 

de impeachment. O plano de ação afirmava o compromisso do Estado com a 

qualidade social da educação, sendo ela elemento central para a cidadania e 

também para atender às demandas da atualidade. No ano de 1990 teve início o 

debate sobre a formulação do Plano Decenal de Educação para Todos para os nove 

países do Terceiro Mundo na Conferência Internacional de Jontien, que foi editado 

no ano 1993. 

 

O plano assumiu as orientações doutrinárias e a metas quantitativas 
do fórum internacional, entre elas, a prioridade conferida à ampliação 
do ensino fundamental, em detrimento do ensino médio; a previsão 
de uma séria de ações para a qualidade do ensino, entre elas a 
necessidade da implantação de um amplo sistema de avaliação da 
educação básica, com a finalidade de aferir a aprendizagem dos 
alunos do ensino fundamental e de prover informações para a 
avaliação e revisão de planos e programas de qualificação 
educacional (BRASIL, 1993). 
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Nesse momento, foi instituído o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), que iniciava a avaliação externa, sendo considerado o principal índice de 

avaliação da qualidade da educação. 

O governo de 1995 a 2002 foi marcado pela Reforma do Estado que 

substituiu a administração pública burocrática pela administração gerencial, que era 

responsável pela ligação entre os diversos projetos do território nacional.  

No âmbito da educação, foi instituído o Plano Plurianual do MEC, em que a 

qualidade de educação seria o resultado da revisão curricular, eficiência de gestão 

escolar e avaliação externa de índices da escola e aluno. O governo primou, no 

primeiro mandato, pela expansão de oferta de vagas para o ensino fundamental e, 

no segundo, o ensino médio foi dividido em ensino médio de conteúdos gerais e 

ensino técnico profissionalizante, este para atender às demandas do mercado de 

mão de obra qualificada.  

A elaboração do Projeto Político Pedagógico passou a ser de 

responsabilidade da escola, fazendo parte, com o Plano Plurianual, das bases da 

qualidade de educação do país, entretanto, em 1998, o MEC assinou novo acordo 

de financiamento das escolas de ensino fundamental nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, com o Banco Mundial, denominado de Fundo de Estabelecimento da 

Escola Básica (FUNDESCOLA). Esse acordo previa a adoção do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), em que a junção dos pacotes didáticos, 

equipamento, reformas, repasse financeiro direto à escola e modelo de gestão 

eficiente seriam a base para a qualidade educacional. 

Segundo Libâneo, Oliveira e Toshci (2012, p. 186), 

 

Com a posse de Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se o processo 
de concretização da política educacional conforme diretrizes de 
agentes financeiros multilaterais, como o Banco Mundial, cujas 
orientações se fizeram presentes na reforma educacional brasileira. 

 

Nesse governo, no Plano Nacional de Educação foi apresentada  

uma continuidade do Plano Decenal de 1993, que previa a reforma da educação do 

país. 

No período de 2003 a 2006, lançou-se o programa Uma Escola do  

Tamanho do Brasil em que se pregava: “pensar a educação como uma ação 

relevante na transformação da realidade econômica e social do povo brasileiro é 
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pensar numa Escola do Tamanho do Brasil” (PROGRAMA PT, 2011 apud LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 209). 

Para tanto, esse projeto era regido pelas seguintes diretrizes: democratização 

do acesso e garantia de permanência, qualidade social da educação e, por  

último, instauração do regime de colaboração e da democratização da gestão.  

Libâneo, Oliveira e Toshci (2012, p. 188) esclarecem: 

 

O governo Lula considerou a educação como condição para a 
cidadania, e mostrou-se determinado a reverter o processo de 
municipalização predatória da escola pública, propondo novo marco 
de solidariedade entre os entes federativos para garantir a 
universalização da educação básica, na perspectiva de elevar a 
média de escolaridade dos brasileiros e resgatar a qualidade do 
ensino em todos os níveis. 

 

Em 2006, as metas do FUNDEB foram atingidas bem como a definição de 

custo/qualidade por aluno. No ano de 2017 apresentou-se o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), que priorizava o ensino superior, alfabetização, 

educação continuada e ensino profissional e tecnológico. O governo seguinte, de 

2011 a 2014, manifestou não somente vontade de manter e dar continuidade à 

política educacional de seu antecessor como também ampliá-la com a criação de 

cursos universitários no interior, ampliação da oferta de creches e pré-escolas, 

elevação dos recursos para a educação e aumento da oferta de cursos  

técnicos e valorização dos professores que foram concretizados com os programas 

PRONATEC, SISU, PROINFÂNCIA e Programa Ciência Sem Fronteiras. 

Finaliza-se, assim, a retrospectiva histórica das políticas educacionais no 

Brasil, na qual foi possível sintetizar alguns avanços e retrocessos bem como 

influências de órgãos regulamentadores internacionais que, ao oferecerem 

financiamento, exigem que programas sejam implantados para atender a demandas 

de mercado, e é nesse cenário que será abordada a gestão do conhecimento.  

 

 

2.6 GESTÃO PÚBLICA ESCOLAR: ESCOLA, UMA ORGANIZAÇÃO  

 

Somente a partir da Constituição Federal de 1988 o conceito de  

gestão escolar começou a fazer parte sociedade do século XX. O art. 206  



 44 

dispõe a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988), e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº. 9.394/96, no seu art. 

14, destaca o preceito da gestão democrática como um dos seus princípios, 

pressupondo a gestão democrática como um trabalho coletivo, participativo e 

dialógico (BRASIL, 1996).  

Sendo assim, a escola deve ser compreendida como uma instituição social, 

para tanto, deve ser administrada de acordo com suas características peculiares e 

responsabilidades. Canário (2007) descreve a escola como uma organização  

viva que constantemente se altera, modifica-se e se constrói. Nesse sentido,  

faz-se necessário pensar em uma escola plural, com múltiplos agentes. 

 

Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional 
acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das 
questões desta área. Em linhas gerais, é caracterizada pelo 
reconhecimento da importância da participação consciente e 
esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e 
planejamento de seu trabalho. O conceito de gestão está associado ao 
fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à 
participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua 
efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados 
educacionais cada vez mais efetivos e significativos (LÜCK, 2009, p. 1). 

 

Uma vez que possui importante papel na formação humana nas dimensões 

políticas, pedagógicas e sociais, a gestão escolar deve ser voltada para a 

transformação social, com ênfase na participação integrada entre professores, pais, 

comunidade e demais funcionários. 

Sendo assim, a gestão escolar pública deve ter transparência em suas ações, 

uma vez que delas se obtém o conhecimento. De acordo com Bordignon e Gracindo 

(2000, p. 147),  

 

Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola 
pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, 
tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de 
dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à comunidade 
escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e 
sonhos num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, 
transformar e ensinar. 

 

Nessa perspectiva, a gestão escolar pode ser contextualizada em três 

dimensões, de acordo com Buss (2008), que propiciam a garantia do processo 
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educacional: a primeira a gestão pedagógica em que fomentador é o gestor escolar 

o qual proporá metas para as propostas pedagógicas, seguida pela gestão de 

recursos humanos, que engloba a gestão de pessoas envolvidas direta e 

indiretamente com a escola, e, por fim, a gestão administrativa, que se preocupa 

com a administração de recursos financeiros e demais trâmites burocráticos da 

organização. Assim como a gestão do conhecimento, de acordo com Dalkir (2005) 

que a define como a coordenação de pessoas, processos, tecnologias e estrutura da 

organização, que busca a criação de valor por meio do uso do conhecimento e 

inovação, a gestão pública escolar também almeja esse objetivo, mas em um 

contexto em que se busca formar cidadãos autônomos e críticos, por meio de uma 

educação de qualidade e inclusiva. 

Portanto, o papel da gestão escolar vai além dos âmbitos administrativo e 

burocrático, ao legitimar sua função pedagógica em propiciar uma educação de 

qualidade. 

 

 

2.7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 

A Constituição de 1988 é considerada marco histórico para a educação no 

Brasil, pois pela primeira vez a educação foi considerada o centro da agenda 

pública, a última tentativa de mudança do cenário educacional no país tinha sido em 

1932 com o Manifesto dos Pioneiros. Em 1996 é aprovada a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, que estabelece as bases comuns 

para a educação básica, composta por educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio, bem como a obrigatoriedade e responsabilidade do Estado que 

deverá ampliar a oferta da educação gratuita com qualidade aos alunos e garantir 

sua permanência no período de quatro a 17 anos, bem como a todo aquele que não 

teve acesso à educação na idade própria. O artigo 21 da Constituição Federal 

(1988) trata das etapas constitutivas do desenvolvimento educacional: 

 

I. a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as 
diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos 
e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) 
anos;  
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II. Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 
(nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 
(cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais;  

III. Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos. Parágrafo 
único. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as 
quais, no entanto, são diversas quando se atenta para sujeitos 
com características que fogem à norma, como é o caso, entre 
outros (BRASIL, 1988). 

 

Com o propósito de garantir recurso financeiro para a manutenção de todas 

as etapas e modalidades da educação básica, é criado, em 2007, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Professores da Educação (FUNDEB), pela Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007).  

Assim, o aluno deve permanecer 14 anos na escola e, segundo Gramsci 

(1975), a educação deve promover o pleno desenvolvimento da pessoa, para o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Por consequência, é 

necessário se avaliar o desenvolvimento de habilidades e competência adquiridas, 

professores e estrutura escolar para que assim se possa aferir a qualidade da 

educação. 

A avaliação é o processo utilizado por professores em ambiente escolar para 

mensurar o aprendizado e eficácia dos alunos e metodologias utilizadas, sendo 

considerado instrumento de reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem. É 

essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico sobre a educação ofertada, 

dessa forma, o ato de avaliar é fundamental para a ação-reflexão-ação, uma vez que 

sua ausência impossibilita refletir sobre as relações postas no cotidiano escolar. 

Assim, Casali (2007, p. 10) define avaliação, “de modo geral, como saber situar 

cotidianamente, numa certa ordem hierárquica, o valor de algo enquanto meio 

(mediação) para a realização da vida do(s) sujeitos(s) em questão, no contexto dos 

valores culturais e, no limite, dos valores universais”. Portanto, a avaliação está no 

meio e não no fim do processo de aprendizagem. 

Segundo Hoffmann (2003), uma ação docente que prioriza a qualidade 

educacional consiste em uma prática que pensa um processo de avaliação coerente. 

Nessa direção, o docente deve considerar, no ato de avaliar, não somente a 

resposta correta, mas o aluno de forma sistêmica, considerando o desempenho, 

comprometimento e interesse deste em sala de aula. A avaliação não será 

repressora perante o aluno, e, sim, uma forma de se estimar a prática pedagógica do 

professor e a consequente aprendizagem do aluno. 
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De acordo com Hadji (2001, p. 9),  

 

[...] uma avaliação é capaz de: Compreender tanto a situação do aluno 
quanto de “medir” seu desempenho; capaz de fornecer-lhe indicações 
esclarecedoras, mais do que oprimi-lo com recriminações; capaz de 
preparar a operalização das ferramentas do êxito, mais do que se 
resignar a ser apenas um termômetro (até mesmo instrumento) do 
fracasso, não seria o mais belo auxiliar, e o primeiro meio, de uma 
pedagogia enfim eficaz? 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem possui três tipos de funções: a 

diagnóstica (analítica), formativa (controladora) e somativa (classificatória). A 

diagnóstica, ou analítica, possibilita ao professor verificar conhecimento e habilidades 

necessárias para a nova etapa de aprendizagem, bem como as dificuldades e suas 

causas. Em suma, a avaliação diagnóstica identifica a realidade de cada aluno e 

possibilita ao professor definir a ação pedagógica para levá-lo ao conhecimento 

erudito.  

A segunda forma de avaliação é a formativa, ou avaliação das aprendizagens, 

e tem o foco no ensino-aprendizagem, portanto, não tem natureza probatória e 

possui como objetivos avaliar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem, por 

meio da ação avaliativa. Segundo André (1996, p. 19),  

 

[...] a avaliação formativa compreenderá os diversos caminhos da 
formação do aluno, bem como servirá de espelho para prática 
pedagógica do professor. Avaliar formativamente é entender que 
cada aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem e, sendo 
assim, possui cargas de conhecimentos diferentes entre si. 

 

A última função da função avaliativa é denominada de somativa, ou 

classificatória, preocupa-se com o resultado do aprendizado, ou seja, o grau de 

domínio do aluno de determinados objetivos propostos, sendo realizada no final do 

processo educacional (semestre, bimestre, ano). A atenção desta avaliação é 

voltada à classificação somente do aluno e não do processo de ensino. Refletir 

sobre a prática avaliativa é questionar a educação desde sua origem, fundamentos, 

organização pedagógica e administrativa e, assim, poder propor mudanças 

conceituais, práticas e funções do docente e melhor organização de conteúdo e, 

principalmente, a partir da avaliação, conceber um diagnóstico de qualidade de 

aprendizagem do aluno e não somente a sua quantificação, uma vez que este deixa 
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de ser depósito de informações e passa a ter consciência do poder de direito de 

fazer parte do seu processo de aprendizagem. 

Com a intenção de amenizar essa realidade escolar, a Lei de Diretrizes e 

Bases Educação Nacional (LDB) – nº 9.394/96 propõe uma ruptura da avaliação 

tradicional que possui enfoque estritamente classificatório para um processo 

nacional de avaliação institucional e acadêmico, com o objetivo de definir as 

prioridades de alocação de ações e recursos para a melhoria da qualidade de 

ensino. 

Dessa forma, o processo nacional de avaliação institucional e acadêmico, 

doravante denominado de Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), foi implantado em 1990 e é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP. A cada dois anos, são realizados os levantamentos 

de dados por meio de amostra probabilística representativa dos 26 Estados 

brasileiros e do Distrito Federal na proficiência das disciplinas de matemática (foco 

resolução de problemas), língua portuguesa (foco na leitura), denominada de testes 

de desempenho e questionário contextuais que são destinados a professores, diretor 

e escola e que delinearão o contexto socioeconômico da escola e contextualizarão 

os dados obtidos perante as provas. Abaixo, segue quadro de composição de cada 

questionário: 

 

Figura 8: Composição de questionários 

 
Fonte: INEP (2015, p. 23).  
 

Os objetivos são avaliar, contribuir e melhorar a qualidade, a equidade e a 

eficiência da educação básica brasileira do ensino na educação básica, por meio de 

dados estatísticos e indicadores para a formulação e monitoramento das políticas 
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públicas voltadas para a educação básica, por meio de avaliações de natureza 

diagnóstica e formativa. 

O art. 3º da portaria nº 447, de 24 de maio de 2017, estabelece como 

população alvo do SAEB 2017: 

 

I- escolas públicas localizadas em zonas urbanas e rurais que 
possuam 10 (dez) ou mais alunos matriculados em cada uma das 
etapas de 5º e 9º anos (4ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental; 

II- escolas públicas localizadas em zonas urbanas e rurais que 
possuam pelo menos dez alunos matriculados em cada uma das 
etapas de 3ª ou 4ª série do Ensino Médio, quando esta última for 
a série de conclusão do Ensino Médio; 

III- uma amostra de escolas privadas localizadas em zonas urbanas 
e rurais que possuam pelo menos 10 (dez) alunos matriculados 
em cada uma das etapas de 5º e 9º anos (4ª e 8ª séries) do 
Ensino Fundamental e de 3ª ou 4ª séries do Ensino Médio, 
quando esta última for a série de conclusão do Ensino Médio, 
distribuídas nas vinte e sete Unidades da Federação; 

IV- mediante adesão, escolas privadas localizadas em zonas 
urbanas e rurais que possuam pelo menos 10 (dez) alunos 
matriculados na 3ª série ou na 4ª série do Ensino Médio, quando 
esta última for a série de conclusão do Ensino Médio (BRASIL, 
2017). 

 

Os resultados são apresentados em escala de desempenho que representa 

as competências e habilidades adquiridas pelo aluno, dessa forma, é esperado que 

os discentes do 5º ano alcancem médias numéricas menores que os do 9º e estes, 

médias menores que os do 3º ano do ensino médio. No total, são confeccionados 21 

cadernos de testes para as disciplina de matemática e língua portuguesa, e, dessa 

maneira, se assegura que dois alunos não respondam às mesmas questões, 

conforme a Figura 9. 

 

Figura 9: Distribuição de cadernos testes por disciplina 

 
Fonte: Inep (2017, p. 10).  
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As provas do SAEB foram aplicadas de 23 de outubro a 03 de novembro 

de 2017 em escolas públicas ou particulares que se declararam no  

Censo Escolar/2017, os resultados não foram divulgados até a presente data. 

]A ampliação das escolas particulares, mesmo de forma não obrigatória na  

edição de 2017, é de grande importância uma vez que permitirá diagnóstico 

comparativo dos dados estatísticos e indicadores em relação à escola pública, 

possibilitando traçar diretrizes para a melhoria da qualidade de ensino do ensino 

médio. A seguir, é demonstrada, no Quadro 2, visão comparativa das avaliações em 

larga escala na educação básica do país, em relação à abrangência, ano, idade e 

rede participante: 

 

Quadro 2: Distribuição de avaliações em larga escala da educação básica 

 
Fonte: Inep (2017, p. 11) 

 

Todas as avaliações descritas no Quadro 2 são elaboradas, organizadas e 

traduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) com periodicidade bianual. A divulgação dos resultados é dividida em 

três etapas: divulgação preliminar para os gestores escolares via online, interposição 

de recursos e divulgação dos resultados finais ao público. Na Figura 10 é possível 

visualizar a estruturação do SAEB: 
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Figura 10: Estruturação das avaliações do SAEB 

 
Fonte: Inep (2017, p. 41) 
 

A Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) abrange, de forma 

amostral, as escolas e alunos da rede pública e privada e tem com o objetivo 

propiciar dados para estudo sobre a equidade e a eficiência dos sistemas e redes de 

ensino por meio da aplicação de questionários. Participam desta avaliação alunos 

que pertencem às etapas finais dos três últimos ciclos da educação básica: em 

áreas urbanas e rurais 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do ensino fundamental e 

3ª série do ensino médio regular. Os resultados das etapas e dependências 

administrativas avaliadas exclusivamente pela Aneb são apresentados por regiões 

geográficas e unidades da federação uma vez que são de natureza amostral. 

Já a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como 

Prova Brasil, foi criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado 

nas escolas das redes públicas dos níveis de aprendizagem em língua portuguesa e 

em matemática, fornecendo resultados, de forma censitária e bianual, envolvendo os 

alunos do 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do ensino fundamental das escolas 

públicas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos 

avaliados. A partir do questionário socioeconômico, é possível delinear o contexto 

que pode estar associado ao desempenho escolar do aluno. 

A aplicação dos testes e questionários da Aneb/Anresc ocorre em um único 

dia, com tempo de duração máxima de 2 h e 30 min., para alunos regulares, já para 

alunos que necessitam de atendimento especializado o tempo de duração máxima 

da aplicação será de 2 h 20 min. a 3 h 40 min. O Quadro 3 traz a divisão de tempo 

por bloco de questões, tempo de preenchimento do cartão resposta e questionário 

do aluno. 
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Quadro 3: Aplicação de testes e questionários Aneb/Anresc 

 
Fonte: Inep (2017, p. 45).  
 

Esta avaliação de natureza diagnóstica e formativa tem como objetivo servir 

de base de dados para diagnóstico de ações e políticas públicas para a melhoria da 

qualidade da educação básica. Com o intuito de fornecer transparência e legitimar a 

elaboração da Prova Brasil, segue a matriz de referência, que representa a 

operacionalização das guias curriculares, assim, é realizado recorte do conteúdo que 

pode ser medido pela Prova Brasil em cada disciplina e série, que consta nos 

currículos vigentes no Brasil, informando as competências e habilidades esperadas 

dos alunos. Dessa forma, para a elaboração dos itens do Saeb e da Prova Brasil, há 

junção do conteúdo e das competências utilizadas na construção do saber. Já as 

habilidades estão ligadas ao saber fazer, ou seja, derivam das competências 

conquistadas. 

A matriz de referência é elaborada em tópicos ou temas com descritores que 

indicam as habilidades a serem avaliadas em cada disciplina. De acordo com Brasil 

(2008, p. 127),  

 

O descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e 
operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que traduzem certas 
competências e habilidades. Os descritores indicam habilidades 
gerais que se esperam dos alunos e constituem a referência para 
seleção dos itens que devem compor uma prova de avaliação.  

 

Para cada disciplina, há descritores específicos para avaliar as competências e 

habilidades do aluno. Os testes de língua portuguesa da Prova Brasil requerem do 

aluno a competência da compreensão, análise e interpretação. Sendo assim, os 
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descritores enfatizam as habilidades discursivas, uma vez que são indispensáveis 

para a leitura, ao passo que as matrizes de referência da avaliação de matemática 

são organizadas com base na resolução de problemas em questões de múltipla 

escolha, que, infelizmente, permite fornecer ao professor todas as habilidades e 

competências a serem avaliadas no aprendizado de matemática. Dessa forma, os 

testes buscam apresentar resolução de problemas que seja significativa, ou seja, o 

aluno parte da utilização de um conceito já construído. 

A seguir, é apresentada uma questão da Prova Brasil da disciplina de língua 

portuguesa com explanação de qual habilidade deve ser avaliada, o que o resultado 

percentual de acertos indica e sugestões para o desenvolvimento das habilidades 

avaliadas nos descritores. Esse material foi retirado do PDE – Plano de 

Desenvolvimento da Educação: SAEB: ensino médio: matrizes de referência, tópicos 

e descritores (BRASIL, 2008). 

 No item com o tema Mafalda é requerido o descritor 5, que solicita do aluno 

habilidades linguísticas de interpretar textos que conjuguem as linguagens verbal e 

não verbal ou, ainda, textos não verbais. O aluno deve, também, demonstrar 

conhecimento de gêneros textuais variados para que possa reconhecer a função 

social dos textos. 

 

Quadro 4: Descritor e item da Prova Brasil  

Tópico II. Implicações do Suporte, Gênero 
e /ou Enunciador na Compreensão do Texto 

Descritores 3º EM 
Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 
(propaganda, quadrinhos, foto etc.) D5 

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros D12 
Fonte: Brasil (2008, p. 37). 
 

Descritor 5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 

(quadrinhos, propagandas, fotos etc.) 

 

Que habilidade se pretende avaliar? 

Almeja-se que a habilidade de reconhecer sentidos e significados em 

linguagem não verbal seja medida, especialmente quando vier associada à 

linguagem verbal. 
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Exemplo de item: 

 

 

 

A respeito da tirinha da Mafalda, é correto afirmar que ela:  

(A) Gosta do Natal pelo mesmo motivo de sua amiga. 
(B) Pensa em resposta à pergunta da amiga. 
(C) Concorda com a forma de pensar de sua amiga 
(D) E a amiga têm as mesmas opiniões. 
(E) Percebe que a amiga não compreendeu sua fala. 
 

 

Percentual de respostas às alternativas 

A B C D E 

12% 5% 10% 9% 63% 
Fonte: Brasil (2008, p. 38). 

 

O que o resultado do item indica? 

A estrutura em quadrinhos demonstra a necessidade de se ler as imagens, 

principalmente as expressões faciais da Mafalda e de sua amiga, exigindo do leitor a 

compreensão do texto a partir da combinação da leitura do material escrito e do 

material gráfico. Este item foi considerado de alto grau de dificuldade. 

 

Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver essa habilidade? 

Pode-se contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade explorando-se a 

integração de múltiplas linguagens (verbal e facial) como forma de expressão de 

ideias e sentimentos, podem se explorar materiais diversos que contenham apoio 

em recursos gráficos como revistas, gráficos, mapas, entre outros.  
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Descritor 12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros 

 

Qual habilidade se pretende avaliar? 

Esse descritor indica a habilidade de o aluno reconhecer a função social dos 

textos: informar, explicar, divertir etc. 

É possível verificar, na apresentação deste item da Prova Brasil, que a escola 

terá um importante indicador da qualidade da educação, da relação ensino 

aprendizagem, a partir da análise de acertos e erros dos itens, ao serem 

relacionados com o descritor do item. Nessa direção, a escola pode elaborar 

estratégias de ação-reflexão-ação específicas para as dificuldades de ensino 

aprendizagem, encontradas em seus alunos. Neste item, a ação inicial foi avaliação 

da disciplina de língua portuguesa, seguida da reflexão de análise dos descritores 

D5 e D12 e finalizada a segunda ação que é aprimorar a metodologia de 

compreensão de textos não verbais associados a verbais, pois somente 63% dos 

alunos acertaram o item. Nota-se que essas ações são locais e, para sua efetividade 

em nível nacional, são necessárias políticas públicas educacionais de Estado e não 

de governos, que promovam e deem garantias de subsídios para uma educação de 

qualidade.  

 Com o intuito de facilitar o trabalho pedagógico em sala de aula dos 

professores, coordenadores, gestores escolares ao planejarem ações de 

aprimoramento da aprendizagem a partir da Prova Brasil, o Ided lançou, em 

06/08/2015, em seu portal online, o repositório Plataforma Devolutivas Pedagógicas 

que aproxima o resultado da avaliação ao contexto escolar. É possível visualizar os 

itens da avaliação, com descritores comentados por especialistas, o objeto do 

conhecimento solicitado, processo cognitivo, ano, dificuldade e conteúdo, gráfico 

estatístico com a proporção de acertos empíricos e esperados, proficiência dos 

alunos, possibilidade de comparação de resultados. Outra forma de se ter acesso 

aos dados da avaliação, de forma clara e objetiva, é a plataforma QEDU que foi 

desenvolvida pela Fundação Lemann em 2012 e no compartilha de informações por 

meio das ferramentas blog, academia e redes. O blog possibilita o debate de ideias 

sobre a educação com a colaboração de parceiros e profissionais de educação. A 

academia fornece indicadores, termos e avaliações educacionais e, por fim, a redes 

disponibiliza uma síntese de dados para as redes municipal e estadual de escolas.  
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O acesso é gratuito e aberto a toda a sociedade brasileira. O QEDU trabalha 

em parceria com a Secretaria de Educação estadual com o objetivo de dar vida aos 

dados e auxiliar, de forma efetiva, as escolhas para a melhoria da qualidade da 

educação básica. 

Esses recursos são inovadores ao proporcionar a comparação dos resultados 

de uma avaliação em larga escala entre escolas e Estados, municípios e regiões. As 

informações estatísticas viabilizam a contextualização socioeconômica e formação 

docente e, assim, possibilitam o entendimento dos fatores que agem sobre a 

aprendizagem do aluno.  

A última avaliação do SAEB é a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 

de natureza censitária e incorporada ao Saeb em 2013, com o objetivo de melhor 

aferir a proficiência de alfabetização e letramento em língua portuguesa (leitura e 

escrita), com a seguinte composição: 17 itens objetivos de múltipla escolha e três 

itens de produção escrita, na avaliação de matemática serão aplicados aos 

estudantes 20 itens objetivos de múltipla escolha. Os termos alfabetização, 

letramento são definidos pelo Inep da seguinte forma: 

 

A alfabetização em língua portuguesa pode ser definida como 
apropriação do sistema de escrita, que pressupõe a compreensão do 
princípio alfabético, indispensável ao domínio da leitura e da escrita. 
O letramento, por sua vez, é definido como as práticas e os usos 
sociais da leitura e da escrita em diferentes contextos. Já a 
alfabetização em matemática é o processo de organização dos 
saberes que a criança traz de suas vivências anteriores ao ingresso 
no Ciclo de Alfabetização, de forma a levá-la a construir um corpo De 
conhecimentos matemáticos articulados, que potencializem sua 
atuação na vida cidadã (INEP, 2012). 

 

Dessa forma, a ANA é aplicada nos alunos do 3º ano do ensino fundamental 

das escolas públicas, considerado a fase final do ciclo de alfabetização, atendendo à 

demanda de atenção à alfabetização, prevista no Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (Pnaic), instituído pela portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que 

constitui compromisso dos Estados, Distrito Federal e Municípios de assegurar as 

aprendizagens básicas da apropriação da leitura e da escrita, ao final desse ciclo 

(BRASIL, 2012). Ela propõe, além de dados, a análise das condições escolares, a 

contextualização do ensino com a realidade da escola e alunos, que permitiram ou 

não o desenvolvimento dos saberes.  
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Logo, é necessário salientar que as avaliações com foco nas proficiências de 

matemática e alfabetização e letramento são realizadas em larga escala e/ou 

censitárias, desse modo, não conseguem aferir o processo de ensino-aprendizagem 

com a exatidão necessária para a revisão de métodos e práticas escolares, mas 

ainda são válidas para a orientação, formulação ou reformulação de políticas 

educacionais, que, de forma macro, podem vir a contribuir e melhorar a qualidade, a 

equidade, a universalização e a eficiência da educação básica.  

Todavia, é preciso constituir uma análise crítico-econômica sobre a 

importância das avaliações do SAEB para a formação do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – IDEB – e sua consequente importância para o Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA – na formação de capital humano. 

 

 

2.7.1 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

 

Foi criado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira 

(Inep) em 2005 e certamente é o principal indicador de qualidade da educação 

básica no Brasil, considerado um direcionador da política pública em prol da 

qualidade da educação em âmbitos nacional, estadual, municipal e escolar, pois, ao 

atingir várias esferas, o indicador permite projetar metas individuais intermediárias. 

De acordo com documentos oficiais, disponibilizados no Portal Inep, o indicador, ou 

índice IDEB, é calculado a partir de dados do Censo Escolar (aprovação escolar), 

Inep (média de desempenho nas avaliações), Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB – para os Estados e país e, por fim, a Prova Brasil para os 

municípios. 

Sintetizam-se em um único indicador dois importantes conceitos para se 

medir a qualidade da educação: o fluxo, que corresponde à taxa de aprovação dos 

alunos, e o aprendizado, que corresponde ao resultado das avaliações do SAEB: 

Prova Brasil e Aneb. A determinação desses dois conceitos interligados (fluxo e 

aprendizado) é um importante termômetro para a análise do equilíbrio do sistema 

educacional, sendo assim, caso o sistema de ensino venha apressar a aprovação do 

aluno (fluxo), isso terá impacto imediato na qualidade, tendo como resultado a 

diminuição de aprendizagem do aluno.  
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No Quadro 5 abaixo é demonstrado o cálculo do Ideb 2015 dos anos finais do 

ensino fundamental da rede pública, que é realizado por meio da multiplicação do 

índice de aprendizagem e fluxo. 

 

Quadro 5: Cálculo do índice IDEB 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 28).  
 

Para se aferir o índice, é utilizada escala de 0 a 10, tendo o Brasil a meta 

fixada pelo IDEB no Termo de Adesão ao Compromisso de todos pela Educação 

eixo do Plano Desenvolvimento Nacional (BRASIL, 2008), do Ministério da Educação 

e deve atingir média 6.0 em 2021 que corresponde ao índice de qualidade 

educacional nos anos iniciais do ensino fundamental em proficiência e rendimento 

do ensino dos países desenvolvidos que compõem a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A referência à OCDE é 

somente um parâmetro técnico na procura da qualidade de ensino, não devendo ser 

considerado critério externo às políticas públicas educacionais brasileiras, criadas 

pelo MEC. Na análise do Quadro 5 que demonstra o índice Ideb 4, 2 no Gráfico 2, a 

meta do Brasil é 4, 5, dessa forma, está abaixo do esperado.  

 

Gráfico 2: Comparativo índice esperado e realizado Ideb – 2015 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 49). 
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A Tabela 1 demonstra os índices observados e sua evolução esperada para 

atingir a média 6.0 no Termo de Adesão ao Compromisso de todos pela Educação 

eixo do Plano Desenvolvimento Nacional (PDE) no ano de 2021. Dessa forma, na 

atual projeção, baseada na evolução de 2, 5 pontos por avaliação bienal, será 

impossível para a escola pública, uma vez que, em 2021, atingirá o índice de 5, 2. 

Somente a rede privada terá êxito. 

 

Tabela 1: Meta Ideb 2021 para anos finais do ensino fundamental 

 
Fonte: Brasil (2015, p. 16). 
 

A partir desse padrão de análise, a educação brasileira conseguirá atingir o 

índice de qualidade educacional nos anos iniciais do ensino fundamental em 

proficiência e rendimento do ensino dos países desenvolvidos que compõem a 

OCDE. De acordo com dados do Inep (BRASIL, 2015), somente as seguintes redes 

conseguiram atingir a média 6.0 (seis): nos anos iniciais do ensino fundamental, as 

escolas estaduais, e as privadas, no ensino médio. Como ocorreu nos anos finais do 

ensino fundamental, somente a rede privada atingirá a meta. Atingir o índice da 

OCDE está distante para a rede pública de ensino, ao contrário da privada, que 

promove aprendizado de melhor qualidade, com qualificação continuada de 

professores e salários. Esse panorama somente terá mudança com a implantação 

de políticas de Estado que propiciem ao aluno a equidade de oportunidades, ou 

seja, acesso à cultura, alimentação adequada, cuidados médicos desde a mais tenra 

idade, para que, assim, possa ter uma formação cognitiva e estrutural que  

promova sua aprendizagem de forma significativa, e, aos educadores, possibilidades 

de reconhecimento financeiro e profissional da sua importância na formação do 

capital intelectual e humano, que constitui a força motriz do crescimento econômico 

do país. 
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Dessa forma, a reflexão e formação do pensamento crítico sobre  

processo avaliativo são essenciais para a compreensão da eficiência e eficácia do 

processo de ensino-aprendizagem, lembrando que a avaliação está no meio  

desse processo e não no fim. De mais a mais, é necessário compreender a 

motivação para a participação no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – PISA – e sua importância para a agenda das políticas públicas 

educacionais do Brasil. 

 

 

2.7.2 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA 

 

Primeiramente, é necessário compreender a fundamentação e estratégias de 

comunicação da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) para com o PISA.  

Para tanto, é mister entender o contexto histórico do surgimento da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que foi 

criada em 1947 com 16 países membros, em sua maioria europeus, de economias 

ricas e contra o comunismo soviético. De acordo com Campos (2010, p. 450),  

 

A Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE) surge a 
fim de estabelecer práticas para uma estreita cooperação nas suas 
relações econômicas com objetivo de recuperar o desenvolvimento 
econômico, aumentar seu comércio, diminuir os entraves e manter a 
estabilidade nas economias dos países signatários. 

 

Atualmente, o programa é composto por 34 nações participantes: Alemanha, 

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 

Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Letônia, Luxemburgo, México, 

Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, 

Suíça e Turquia, com o objetivo de promover fórum único para discussão, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da política econômica e social, há também a 

participação de países convidados. O Brasil não integra a OCDE, mas faz parte da 

Enchaned Engagement que se preocupa com a estratégia de envolvimento 

ampliado, da qual participam os países emergentes como Rússia, Índia, China, 

África do Sul, Indonésia. 



 61 

“O processo de adesão é complexo e pode ser demorado, pois envolve uma 

série de exames que visam avaliar a capacidade de um país para cumprir as normas 

da OCDE em muitas áreas. Isso torna difícil para acolher novos membros ao mesmo 

tempo” (OCDE, 2012). 

Mas a OCDE realiza levantamento e análise de dados nos mais diversos 

aspectos econômicos e sociais desses países que devem estar comprometidos com 

a democracia e a economia de mercado. 

A partir do término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o clima de 

estabilidade dos Estados Unidos fez com fosse considerado potência econômica e 

militar mundial, uma vez que as indústrias americanas supriam os campos de guerra 

na Europa com material bélico e não bélico, em virtude da destruição da indústria 

pela guerra. Nesse contexto próspero para a hegemonia americana, foi criada a 

OCDE. 

Não surpreende que a expansão industrial americana tenha crescido num 

valor de mais de 15% ao ano no período de 1940 a 1944 e que não mais tenha 

atingido tamanho crescimento (KENNEDY, 1989). 

Entretanto, o pós-guerra gerou preocupação nas indústrias que se 

beneficiaram com a guerra, principalmente em relação às exportações, que não 

seriam mais efetuadas para a Europa que entraria em depressão pós-guerra,  

e a diminuição progressiva dos gastos governamentais norte-americanos.  

A fim de minimizar os impactos econômicos negativos pós-guerra, foi elaborada,  

no período de 1942 a 1946, uma estratégia de defesa do livre comércio, na  

qual constavam o Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, a criação do  

Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento – BIRD, que tinham como objetivo estabelecer uma nova  

ordem mundial, benéfica às economias europeias e à ascendência  

norte-americana, sempre em consenso com o capitalismo ocidental. Para Kennedy 

(1989, p. 345),  

 

Os países que desejavam obter alguns dos recursos disponíveis para 
a reconstrução e desenvolvimento sob esse novo regime econômico 
viram-se obrigados a aceitar as exigências americanas de livre 
conversibilidade das moedas e da livre concorrência – ou afastar-se 
totalmente do sistema (como fizeram os russos, quando perceberam 
sua incompatibilidade com os controles socialistas).  
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Com o fim da guerra, que perdurou de 1947-1991, somente no campo 

ideológico entre Estados Unidos e URSS, mas promoveu embates bélicos  

com a Coreia e Vietnã, considerado a época da Paz Armada, a OCDE realinhou  

sua posição na economia global capitalista estruturada de capitalista pelo 

neoliberalismo.  

No ano de 2008, surgiu a nova crise global, denominada de Subprime,  

que teve origem com a concessão de créditos imobiliários no mercado  

norte-americano por instituições financeiras, sem contrapartida de garantias sólidas 

de pagamento da dívida, fossem hipotecas de alto risco, e, com a falência do  

Banco de investimentos Lehman Brothers, fundado em 1850, iniciou-se o efeito 

dominó de quebra de instituições financeiras mundiais. Nesse enredo, a OCDE 

estruturou-se para atuar nos campos da economia, ciência, comércio, mercado 

financeiro e tornou-se importante fonte de produção de estatísticas internacionais 

com o propósito de fundamentar decisões, elaborar políticas por meio de  

acordos de cooperação e intercâmbio com os 100 países não membros. Na 

educação, a OCDE voltou-se para a desigualdade e coesão social e criou a 

“Estratégia de Competências” (Skills Strategy) a fim de garantir a conexão entre 

todas as diretorias da organização, em especial a Diretoria de Educação. Segundo 

Charlot (2007, p. 133),  

 

Saíram da OCDE a “reforma da matemática moderna”, a ideia e a 
primária expressão de “qualidade da educação”, a ideia de 
“economia do saber”, a de “formação ao longo de toda a vida”. A 
OCDE é o centro do pensamento neoliberal no que tange à 
educação. Não é de admirar-se disso quando se sabe que foi 
explicitamente criada para promover a economia de mercado A 
OCDE é o centro do pensamento neoliberal no que tange à 
educação. Não é de admirar-se disso quando se sabe que foi 
explicitamente criada para promover a economia de mercado. 

 

Conforme destacado, há ênfase no capital humano, ou seja, formar o 

trabalhador para o processo de produção. Dessa forma, o investimento em “fator 

humano” passa a ser atrelado ao aumento de produtividade e superação de atraso 

econômico. Propõe-se, portanto, a preparação do indivíduo a uma economia que 

requer formação profissional habilitada para os desafios, inclusive da flexibilidade do 

emprego.  
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Nas atividades da Direção para a Educação, nos instrumentos de avaliação 

de desempenho, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA – 

possui destaque mundial, sendo utilizado por 63 países.  

 

O PISA tem como principal objetivo produzir, em todos os países 
envolvidos, indicadores de desempenho estudantil voltados para as 
políticas educacionais, fornecendo orientações, incentivos e 
instrumentos para melhorar a efetividade da educação, além de 
possibilitar a comparação internacional (INEP, 2015, p. 24). 

 

A avaliação é trianual e amostral, na qual participam alunos da educação 

básica com 15 anos e três meses (completos) e 16 anos e dois meses (completos) 

no início do período de aplicação, que estejam matriculados em instituições 

educacionais localizadas no país participante e que estejam cursando no mínimo a 

7ª série/ano. As áreas de conhecimento avaliadas são a cognitiva de ciências, 

leitura, matemática bem como a resolução colaborativa de problemas e letramento 

financeiro.  

Os itens que integrarão as avaliações são previamente analisados por todos 

os países participantes um ano antes de sua aplicação. Dessa forma, as avaliações 

buscaram ultrapassar os resultados que indicam apenas determinado nível de 

aquisição de conteúdos disciplinares, deslocados de sua relação com seu uso 

social, portanto, a ideia de que o estudante tenha capacidade de fazer as inferências 

que o texto exige e relacioná-lo a outras áreas do conhecimento, reforçando o 

conceito da interdisciplinaridade, enfatizado desde seus primeiros documentos 

direcionados à educação (JANTSCH; BIANCHETTI, 1995). 

Os resultados desta avaliação são de suma importância para a orientação de 

políticas educacionais de países membros e não membros. 

Os instrumentos do PISA (testes e questionários) propiciaram três principais 

tipos de resultados, de acordo com OCDE, 2016: 

• indicadores que fornecem um perfil básico de conhecimentos e habilidades 

dos estudantes;  

• indicadores derivados de questionários que mostram como tais habilidades 

são relacionadas a variáveis demográficas, sociais, econômicas e 

educacionais; 
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• indicadores de tendências que acompanham o desempenho dos 

estudantes e monitoram os sistemas educacionais ao longo do tempo. 

 

Com base nesses indicadores, é possível diagnosticar a educação do país 

participante, de acordo com seus criadores, sob a perspectiva da aprendizagem do 

aluno, evolução e contexto socioeconômico do aluno.  

Logo, foi possível verificar a influência capitalista neoliberal na criação da 

OCDE, a influência e os interesses dos países ricos em manter a hegemonia 

econômica. A OCDE, ao longo de várias crises mundiais e guerras, realinhou seus 

objetivos ao contexto histórico-econômico pertinente. Inicialmente, sob o lema de 

manter a ordem mundial, desde que mantivesse o crescimento das indústrias 

americana e europeia, até o alinhamento de suas estratégias, a política capitalista 

neoliberal, que deu destaque à educação uma vez que esta é essencial para a 

formação do capital humano, força motriz do neoliberalismo. O PISA é uma 

avaliação em larga escala, de natureza diagnóstica, que possibilita a verificação dos 

conhecimentos e necessidades para a nova etapa de aprendizagem, suas 

dificuldades e teoricamente quais foram suas causas, porém somente uma análise 

individual, sistemática e contextualizada ao cotidiano escolar poderia identificá-la 

com exatidão para que, assim, pudessem ser formuladas soluções e subsidiadas 

políticas de melhoria. De certa forma, é um avanço na mensuração do complexo 

processo de aprendizagem. Portanto, no próximo tópico, é apresentada a avaliação 

aplicada no Brasil no ano de 2015, para que, assim, se possa compreender de que 

maneira ela auxilia na formulação de dados e indicadores para a formação do capital 

humano no país. 

 

 

2.7.3 PISA 2015 no Brasil  

 

No ano de 2015 foi a primeira vez em que o Brasil participou do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA – com aplicação da avaliação 

totalmente computadorizada, com produção do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com a Diretoria de 

Educação da OCDE e participação de 23.141 estudantes, cujo perfil era composto 

pelo sexo feminino (51,5%), matriculado no ensino médio (77,7%) de uma rede de 
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ensino estadual (73,8%), localizada em área urbana (95, 4%) e no interior (76,7%), 

de 841 escolas do Brasil em 27 unidades da Federação do país. É importante 

destacar que alunos elegíveis, entretanto pertencentes a escolas indígenas, escolas 

rurais da região Norte, escolas internacionais, escolas situadas em assentamentos 

rurais, comunidades quilombolas ou unidades de conservação sustentável não 

participaram da avaliação por motivos logísticos e pelo fato de a língua de instrução 

não ser o português. Esses dados constam nos documentos oficiais do PISA 2015, 

disponíveis no site do Inep. 

Nessa edição, a ênfase foi para a área cognitiva de ciências, seguida pelas 

áreas de leitura, matemática, resolução colaborativa de problemas e letramento 

financeiro.  

A OCDE (2016) define assim o letramento em ciência: 

 

O letramento científico requer, além do conhecimento de conceitos e 
teorias, o conhecimento sobre os procedimentos e as práticas 
comuns associadas à investigação científica. Um jovem letrado 
cientificamente está preparado para participar de discussões 
fundamentadas sobre questões relacionadas à Ciência, pois tem a 
capacidade de usar o conhecimento e a informação de maneira 
interativa. 

 

O encontro da OCDE contou com a participação dos 35 países membros e 35 

países parceiros aos quais o Brasil pertence, juntamente com Albânia, Argélia, 

Argentina, Bulgária, Catar, Cazaquistão, Cingapura, Colômbia, Costa Rica, Croácia, 

Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Hong Kong, Indonésia, Jordânia, Kosovo, 

Líbano, Lituânia, Macau, Macedônia, Malásia, Malta, Moldávia, Montenegro, Peru, 

República Dominicana, Romênia, Rússia, Tailândia, Taipei, Trinidad e Tobago, 

Tunísia, Uruguai e Vietnã. A avaliação é destinada a estudantes com idade entre 15 

anos e três meses (completos) e 16 anos e dois meses (completos) no início do 

período de aplicação, que estejam matriculados em instituições educacionais 

localizadas no país participante e que estejam cursando no mínimo a 7ª série/ano. 

A fim de divulgar seus resultados e firmar suas propostas, a OCDE promove 

reuniões internacionais nas quais os exemplos exitosos são postos em destaque por 

meio de dados comparativos e análises sobre a educação que auxiliam na decisão 

política sobre projetos e programas que colaboram na melhoria nos resultados da 

aprendizagem (OCDE, 2012). 
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PISA avalia o desempenho internacional da educação, já no Brasil o SAEB é 

utilizado como a avaliação que possui maior compatibilização e, assim, pode aferir a 

qualidade da educação brasileira em níveis internacionais. Para tanto, é a 

identificação das notas de escala do SAEB que possuem equivalência no PISA e 

vice e versa. Contudo, é importante ressaltar que essa compatibilização tem 

limitações uma vez que as avaliações não possuem a mesma escala de proficiência 

e itens comuns como as matrizes de referência, com destaque para a matriz de 

referência da língua portuguesa com ênfase na leitura, já o PISA tem enfoque na 

capacidade de leitura. O objetivo principal do PISA é produzir indicadores que 

contribuam para a discussão da qualidade da educação ministrada nos países 

participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria da educação. Sendo assim, 

a análise comparativa de dados do PISA somente será possível após inúmeras 

aplicações da avaliação no país. 

É de grande valia que o Brasil utilize parâmetros técnicos de países 

desenvolvidos na busca da excelência do ensino, mas é necessário avaliar que o 

contexto econômico e social é díspar da realidade brasileira, em relação à estrutura 

escolar, formação de docentes e atendimento a necessidades básicas (alimentação, 

moradia, saúde e permanência na escola)..   

 

 

2.7.4 Influência do Banco Mundial na Educação 

 

O Banco Mundial foi fundado em 1944, inicialmente vinculado ao Fundo 

Monetário Internacional – FMI, por meio da Conferência Monetária e Financeira das 

Nações Unidas, ou simplesmente Conferência de Bretton Woods, a qual teve o 

objetivo de estabelecer a estabilidade à economia mundial, para que, assim, se 

criasse um ambiente fértil ao crescimento no pós-guerra, e foi composta por 44 

países, entre eles, o Brasil e os EUA. O Banco Mundial desempenhava papel 

secundário, “voltado para a ajuda à reconstrução das economias destruídas pela 

guerra e para a concessão de empréstimos de longo prazo para o setor privado” 

(SOARES, 2007, p. 18).  

Sua meta principal é, quanto aos países pobres, a redução da pobreza no 

mundo em desenvolvimento, por meio de recursos financeiros e ampla base de 

conhecimentos a fim de propiciar crescimento estável e equitativo. 
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O Banco Mundial é vinculado à Organização das Nações Unidas – ONU – e 

considerado uma agência multilateral de financiamento e técnica, pertencente ao 

Conselho Econômico e Social. O grupo do Banco Mundial é composto por cinco 

agências com funções distintas, mas autônomas, na arrecadação de créditos 

financeiros no mercado mundial, segundo Silva (2002):  

• Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD, 

1944), proporciona empréstimos e assistências a países; 

• Agência Internacional de Desenvolvimento (AID, 1960), com importante 

atuação na redução da pobreza; 

• Corporação Financeira Internacional (CFI, 1956), que proporciona tanto 

empréstimos quanto participação acionária em negócios nos países em 

desenvolvimento; 

• Agência de Garantia de Investimentos Multilaterais (MIGA, 1960), que 

ajuda a estimular investimentos estrangeiros nos países em 

desenvolvimento; 

• Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos 

(IGSID, 1962), que proporciona a resolução de conflitos, mediante 

conciliação ou arbitragem. 

 

Essas agências propiciam a realização de estudos na esfera social, a fim de 

atender a medidas emergenciais, exceto o Fundo Monetário Internacional – FMI – 

que tem a importante atuação de ajudar e evitar que crises financeiras se alastrem 

mundialmente. 

Dessa forma, alguns autores afirmam que o Banco Mundial é de propriedade 

dos 181 países membros (desenvolvidos e em desenvolvimento). A atuação desse 

banco, na política educacional desses países membros, tem sido voltada a uma 

reforma educacional com o objetivo de universalização, ao condicionar a concessão 

de crédito e assistência técnica de suas agências, a orientação para implantação de 

políticas públicas, de acordo com o ideal neoliberal, reforçadas e sustentadas com a 

legitimidade científica. Conforme relatam Tommasi, Warde e Haddad (2007, p. 11),  

  

a) adequar as políticas educacionais ao movimento de esvaziamento 
das políticas de bem-estar social; b) estabelecer prioridades, cortar 
custos, racionalizar o sistema, enfim, embeber o campo educativo da  
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lógica do campo econômico e c) subjugar os estudos, diagnósticos e 
projetos educacionais a essa mesma lógica (TOMMASI; WARDE; 
HADDAD, 2007, p. 11).  

 

No período de 1968 a 1981, o Banco Mundial voltou-se à redução da pobreza 

por meio da expansão da educação para todos, mas com foco na educação 

tecnológica médio-superior, com foco na formação de capital humano na qual a 

educação escolar é destinada à maior produção e investimentos, dessa forma, os 

gastos com educação devem ser avaliados de acordo com o retorno de sua 

rentabilidade econômica, adiando, assim, os direitos universais como a cidadania, 

emancipação e autonomia.  

O marco inicial de atuação do Banco Mundial no Brasil ocorreu no ano de 

1949, quando o país recebeu seu primeiro empréstimo desse banco no valor de 75 

milhões de dólares (SOARES, 2007). E, assim, iniciaram-se as sucessivas 

negociações de empréstimos, com destaque ao período de 1949 a 1954, quando o 

Brasil recebeu 14% do valor total de empréstimos concedidos pelo banco. A seguir, 

o país passou uma década sem contrair empréstimos, por divergências políticas 

entre o governo brasileiro e o Banco Mundial. 

Já nas décadas de 1960 e 1970 o Brasil retomou as negociações com o 

banco, e o país passou ao status de maior tomador de recursos financeiros por meio 

das ações do BIRD.  

 

Os registros nos mostram que nos anos de 1966 a 1976, o Banco 
financiou para o Brasil: (9,2%) para agricultura; (32,6%) para energia; 
(33,0%) para transporte; (19,7%) para indústria; (3,0%) para água e 
esgoto; (1,6%) para educação; (0,8%) para outros (SOARES, 2007, 
p. 32). 

 

Observa-se que a educação não foi prioridade para o país nesse período pois 

recebeu somente 1,6%, ao contrário da agricultura (9,2%) e energia (32,6%), 

transportes (19,7%) e indústria (3,0%). Esse rateio de recursos é justificado pelo 

direcionamento do Banco Mundial da época com foco nos mais pobres, com ações 

de erradicação da fome, mas, ao realizar investimento financeiro na agricultura, a 

contrapartida econômica foi o incremento do comércio com geração de lucros 

(interno e externo). Já o alto investimento em energia, indústria e transporte se deu 

pelo crescimento elevado da economia, denominado de milagre econômico. A 
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seguir, a educação com foco nos projetos do ensino profissionalizante, do ensino 

agrícola e do ensino industrial de nível médio. 

A década de 1980 foi tumultuada, o banco exigia que o Brasil se adequasse à 

política de ajustes econômicos, com total recessão, a economia visava somente o 

pagamento da dívida externa, era o fim do milagre econômico no Brasil e América 

Latina que entrou em crise com a estagnação da economia, e iniciou-se a crise da 

década perdida. Como consequência, houve diminuição de empréstimos do banco 

para o Brasil.  

Nessa década, o Banco Mundial tornou-se o principal financiador da 

educação na América Latina e, assim, alterou sua política de distribuição de 

recursos. Do montante emprestado, 2,0% deveriam ser destinados a projetos de 

educação para o ensino fundamental. Outro fato que necessita ser ressaltado é que, 

nessa década, o banco já começava a adotar os princípios da ideologia neoliberal, e 

esta deveria orientar e incentivar a redução no investimento em todos os níveis de 

ensino (fundamental, médio e superior) (SILVEIRA, 2006). 

Uma nova agenda de prioridades foi estabelecida pelo Banco Mundial, na 

década de 1990, para concessão de empréstimos. Nesse momento houve ênfase na 

educação básica, que persiste até os dias atuais, pois o banco considerava que não 

caberia a escola propiciar os conhecimentos técnicos/profissionais, essa seria tarefa 

das empresas, à escola se destinaria a oferecer o conhecimento geral, ofertado na 

educação básica e que propiciaria ao individuo o pilar para sua performance no 

trabalho e sociedade. Conforme documento do banco, “El mejor lugar para impartir 

conocimientos profesionales y técnicos es el lugar de trabajo [...]” (BANCO 

MUNDIAL, 1995, p. 96).5  

Percebe-se que o conhecimento a ser ensinado ao individuo é definido a 

partir de operacionalidade. Vale destacar que a agência BIRD, que compõe o Grupo 

do Banco Mundial, associa educação e produtividade, visão esta estritamente 

econômica. Lauglo (1997) destaca que, segundo o BIRD, a ênfase deve ser dada às 

habilidades cognitivas, linguagem, ciências, matemática e, adicionalmente, 

habilidades da área de comunicação, assim, pode-se realizar um paralelo com as 

avaliações do SAEB, que são compostas por estas habilidades. O BIRD financia o 

SAEB, ao considerá-lo um importante banco de dados para elaboração dos 
                                                
5  “O melhor lugar para transmitir conhecimento profissional e técnico é o local de trabalho [...]” 

(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 96, tradução nossa). 
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indicadores de desempenho para obtenção de taxas de retorno e estabelecimento 

de critérios de investimentos. 

Em 1995, acontece no Rio de Janeiro a I Conferência Anual do Banco 

Mundial sobre o Desenvolvimento da América Latina e Caribe, que destaca a 

importância da educação básica para o desenvolvimento dos países e salienta que 

os gastos na educação devem ser transformados em resultados educacionais. 

Dessa forma, a educação passa a ser considerada prioridade nacional, não somente 

para educadores e também para economistas, empresários e organismos 

internacionais.  

A partir disso, criou-se a necessidade de se enfatizar a formação inicial do 

docente, com a implantação de programas que auxiliassem o acadêmico de curso 

de licenciatura a fim de atender às exigências qualitativas na formação de 

professores e, por conseguinte, regulamenta, no ano de 2009, o PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. 

 

 

2.8 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

A formação de professores de educação tem sido tema de vários debates 

para atender às demandas da globalização. Para tanto, é necessário realizar análise 

da necessidade de formação continuada, estudo das demandas quantitativa e 

qualitativa por professores e, finalmente, aporte jurídico para que possam ocorrer as 

mudanças necessárias para atender às necessidades da escola e professores nos 

quesitos quantitativos e qualitativos. O governo de 2007-2010, com o intuito de 

contemplar quesitos qualitativos na formação de professores, cria a portaria 

normativa n. 16, de 23 de dezembro de 2009, que regulamenta o PIBID – Programa 

de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência: 

 

[...] por finalidade o fomento a iniciação a docência de estudantes de 
educação superior, aprimorando-lhes a qualidade da formação de 
docente em curso presencial de licenciatura de graduação plena e 
contribuindo para a elevação do padrão de qualidade da educação 
básica (BRASIL, 2009).  

 

Nota-se que a preocupação é com a formação de professores na educação 

básica, uma vez que as políticas educacionais são formuladas e avaliadas de acordo 
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com padrões internacionais e direcionamento do Banco Mundial, dessa forma, o 

PIBID tem como objetivos, de acordo com o art. 3º, do decreto nº. 7.219, de 24 de 

junho de 2010,  

 

I- incentivar a formação de docentes em nível superior para a 
educação básica;  

II- contribuir para a valorização do magistério;  
III- elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura, promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica;  

IV- inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem;  

V- incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando 
seus professores como conformadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial 
para o magistério;  

VI- contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 
acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2010). 

 

Em uma análise comparativa entre o decreto que normatiza o PIBID e a 

gestão do conhecimento, conceitos interligados da espiral do conhecimento, de 

Nonaka e Takeuchi (1995), observa-se que, ao se inserir licenciados no cotidiano de 

escolas públicas sob a supervisão de um professor supervisor, cria-se um ambiente 

para o compartilhamento de informações que podem ser a base para a inovação na 

educação. O conhecimento tácito e o em explícito estarão movimento espiralizado, 

propiciado pelo contato direto e constante entre o bolsista pibidiano e o professor 

supervisor em sala de aula. 

No intuito de proporcionar aumento qualitativo na formação de novos 

professores, o programa propõe a interação entre professores atuantes em escolas 

públicas e os futuros docentes no ambiente de sala de aula, ou seja, o local ideal 

para análise, compartilhamento de informações metodológicas, verificação de 

práticas e até inovações para dificuldades de ensino-aprendizagem, para, assim, 

propiciar a criação de um novo conhecimento. 

 

As pessoas não nascem educadores, se tornam educadores, quando 
se dedicam com o outro, quando produzem sua existência 
relacionada com a existência do outro, em um processo permanente 
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de apropriação, mediação e transformação do conhecimento 
mediante um projeto existencial e coletivo de construção humana 
(FELDMANN, 2009, p. 72).  

 

Para participar do programa, a instituição de ensino superior privada ou 

pública, com e sem fins lucrativos, deve apresentar, na CAPES, projeto de iniciação 

à docência, que, uma vez aprovado, fará aquela receber uma cota de bolsas e 

recurso de custeio e capital para o desenvolvimento do projeto. 

O PIBID possui uma vertente voltada à inclusão, denominada PIBD 

Diversidade, a qual é destinada ao aperfeiçoamento da formação inicial a 

professores em exercício nas escolas indígenas e do campo (quilombolas, 

extrativistas e ribeirinhas). Os art. 2º e 3º do decreto nº 7.219, de 24 de junho de 

2010, descrevem o objetivo do programa: 

 

I-  o incentivo à formação de docentes em nível superior; 
II-  a contribuição para a valorização do magistério indígena e do 

campo; 
III-  a integração entre educação superior e educação básica; 
IV-  o desenvolvimento de metodologias específicas para a 

diversidade sociocultural e linguística, na perspectiva do diálogo 
intercultural; 

V-  o desenvolvimento de um processo formativo que leve em 
consideração as diferenças culturais, a interculturalidade do país 
e suas implicações para o trabalho pedagógico (BRASIL, 2010). 

 

A seguir, planilha com número de IES e projetos participantes do PIBID 2014, 

de acordo com a Capes. 

 

Tabela 2: Número de IES e projetos participantes do PIBID em 2014, por edital e região 

Região IES Projetos 
PIBID 

Projetos PIBID 
Diversidade Total de Projetos 

Centro Oeste 21 21 5 26 
Nordeste 56 56 10 66 
Norte 27 27 5 32 
Sudeste 114 114 3 117 
Sul 66 66 6 72 
Total 284 284 29 313 
Fonte: Capes (2014 p. 47). 
 

Observa-se que há ligação direta entre o número de projetos e IES 

participantes com o desenvolvimento econômico da região, sendo a Sudeste a 

primeira colocada, seguida das regiões Sul e Nordeste.  
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Para sua efetiva operacionalização, o programa é composto de vários cargos, 

descritos no art. 2, do decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010: 

 

I- bolsista estudante de licenciatura: o aluno regularmente 
matriculado em curso de licenciatura que integra o projeto 
institucional da instituição de educação superior, com dedicação 
de carga horária mínima de trinta horas mensais ao PIBID; 

II- coordenador institucional: o professor de instituição de educação 
superior responsável perante a CAPES por garantir e 
acompanhar o planejamento, a organização e a execução das 
atividades de iniciação à docência previstas no projeto de sua 
instituição, zelando por sua unidade e qualidade; 

III-  coordenador de área: o professor da instituição de educação 
superior responsável pelas seguintes atividades: 

a)  planejamento, organização e execução das atividades de 
iniciação à docência em sua área de atuação acadêmica; 

b)  acompanhamento, orientação e avaliação dos bolsistas 
estudantes de licenciatura;  

c)  articulação e diálogo com as escolas públicas nas quais os 
bolsistas exerçam suas atividades; 

IV-  professor supervisor: o docente da escola de educação básica 
das redes públicas de ensino que integra o projeto institucional, 
responsável por acompanhar e supervisionar as atividades dos 
bolsistas de iniciação à docência;  

V - projeto institucional: projeto a ser submetido à CAPES pela 
instituição de educação superior interessada em participar do 
PIBID, que contenha, no mínimo, os objetivos e metas a serem 
alcançados, as estratégias de desenvolvimento, os referenciais 
para seleção de participantes, acompanhamento e avaliação das 
atividades (BRASIL, 2010). 

 

O programa inova ao proporcionar a integração da escola com a instituição de 

ensino superior, uma vez que o bolsista pibidiano atuante na escola tem o apoio da 

supervisão, coordenação de área, coordenação de gestão e coordenação de 

institucional da IES, esse apoio é essencial para o desenvolvimento de pesquisa e 

educação.  

Como incentivo ao programa, a Capes disponibiliza bolsas, conforme o art. 4, 

do decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010, o PIBID cumprirá seus objetivos 

mediante a concessão de bolsa de iniciação à docência a alunos de cursos de 

licenciatura que exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de educação 

básica, bem como aos professores responsáveis pela coordenação e supervisão 

dessas atividades. A seguir, a tabela da distribuição de bolsas. 
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Tabela 3: Número total de bolsas aprovadas para os projetos PIBID em 2014 por nível de 
participação  

Tipo de Bolsa PIBID PIBID Diversidade Total 
Iniciação à Docência 70.192 2.653 72.845 
Supervisão 11.354 363 11.717 
Coordenação de Área 4.790 134 4.924 
Coordenação de Área de Gestão 440 15 455 
Coordenação Institucional 284 29 313 
Total 87.060 3.194 90.254 
Fonte: Capes (2014 p. 56). 
 

Nessa perspectiva, é possível observar que há a proporção de seis alunos 

bolsistas do programa para cada professor supervisor dentro da escola e de 14 

alunos bolsistas para cada coordenador de área da instituição de ensino 

responsável pelo projeto. A relação de bolsista por supervisor é considerada  

elevada uma vez que os participantes devem adicionar as atividades do projeto 

(planejar, acompanhar e avaliar) à sua rotina escolar ou acadêmica, podendo ocorrer 

possível comprometimento qualitativo do projeto, pois, de acordo com Romanowski 

(2007, p. 133),  

 

A articulação entre os saberes pedagógicos e os específicos é um 
dos primeiros passos, mas não suficiente. A transposição para 
situações exemplares da prática, a inclusão nas reflexões, a relação 
com os problemas da prática também são desejáveis. E, 
principalmente, a análise crítica da prática, considerando esses 
fundamentos pedagógicos; isso contribuirá para que o professor 
possa realizar uma prática conveniente. 

 

O programa, a princípio, proporciona, ao aluno de licenciatura, uma 

oportunidade de realizar a reflexão crítica sobre suas responsabilidades de futuro 

professor e de, principalmente, entrar em contato com a realidade, dificuldades e 

desafios da sala de aula, com acompanhamento de professor atuante, e, ao 

professor da escola, a oportunidade de retomar a pesquisa acadêmica, contribuindo 

para inovações do ensino e aprendizado, uma vez que entrará em contato direto 

com o professor supervisor da instituição, que realizará a ponte entre a escola e a 

IES. 

A emenda constitucional nº 59/2009 instituiu o Plano Nacional de Educação, 

Lei nº 13.005, de 25 de junho 2014, como exigência constitucional com periodicidade 

decenal, dessa forma, os planos plurianuais devem considerá-lo referência (BRASIL, 

2014). Esse plano também apresenta se como uma referência para as políticas 
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educacionais estaduais, distrital, municipais até 2024, com previsão de repasse 

financeiro sobre percentual do Produto Interno Bruto (PIB) e com destaque à 

unificação integrada e colaborativa nas três esferas políticas, com adoção de 

padrões nacionais e normas de cooperação que propiciarão resultados efetivos e 

recursos otimizados.  

Conforme o art. 8, da Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014,  

 

Art. 8o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os 
planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas 
e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado 
da publicação desta Lei. 
§ 1o Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de 
educação estratégias que:  
I-  assegurem a articulação das políticas educacionais com as 

demais políticas sociais, particularmente as culturais; 
II-  considerem as necessidades específicas das populações do 

campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas 
a equidade educacional e a diversidade cultural; 

III-  garantam o atendimento das necessidades específicas na 
educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis, etapas e modalidades; 

IV- promovam a articulação interfederativa na implementação das 
políticas educacionais (BRASIL, 2014). 

 

Por meio do Sistema Nacional da Educação (SNE), pretende-se superar 

desigualdades históricas no campo da educação, ao se garantir, a todos, o direito de 

acesso, permanência e qualidade à educação. A identidade nacional será formada 

com uma base nacional comum para os currículos da educação básica e da 

superior, financiamento adequado, padrões para as instituições educativas, gestão 

democrática, formação e valorização dos profissionais, com carreiras elaboradas a 

partir de parâmetros nacionais, processo de avaliação institucional e de 

aprendizagem. 

A Lei nº 13.005/2014 que trata do Plano Nacional de Educação 2014 a 2024 é 

composta por 14 artigos e 20 metas com definição de estratégias, diretrizes que 

ampliam o direito social à educação, como dever do Estado, e a garantia do padrão 

de qualidade escolar. Com destaque para a meta 7, que trata da melhoria da 

educação básica por meio do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as 

seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5, 5 nos anos finais do ensino fundamental; 5, 2 no ensino médio. No 
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PISA, para o ano de 2015, a meta é de 438 pontos, em 2018, de 455 pontos, e 

finaliza com o ano de 2021, com 473 pontos.  

A meta 7 apresenta, como principais estratégias para se atingir os indicadores 

IDEB e PISA, a melhoria contínua da qualidade educacional; aprimoramento da 

gestão democrática; equidade de aprendizagem; atendimento e integridade à saúde 

do docente, por meio de fornecimento dos equipamentos e recursos tecnológicos 

para as salas de aulas e departamento administrativo da escola; apoio financeiro e 

técnico à gestão escolar; promoção da conexão dos programas de educação 

nacional e local com as áreas de saúde, trabalho, emprego, assistência social; 

combate à violência escolar; esporte e cultura; e, com destaque, a definição e 

implementação de dinâmicas curriculares que favoreçam aprendizagens 

significativas; por fim a instituição de políticas de estímulo à escola que atingirem o 

índice de desempenho estabelecido pelo IDEB. Fomentar a educação básica no 

País esbarra no desafio de combater a desigualdade social e garantir o direito à 

educação.  

A meta 16 trata da promoção e consolidação da Política Nacional de 

Formação de Professores pelos programas PIBID, Prodocência e OBEDUC. O 

Ministério da Educação relata que, “para que se tenha uma educação de qualidade e 

se atenda plenamente o direito à educação de cada estudante é importante que o 

profissional responsável pela promoção da aprendizagem tenha formação 

adequada” (BRASIL, 2009). Quanto mais sustentável a carreira de docente, com 

decisões integradas em relação à sua formação, melhores serão as perspectivas da 

equidade educacional. O Plano de Educação Nacional é essencial para a construção 

do Sistema Nacional de Educação (SNE), dessa forma, conforme a Conferência 

Nacional da Educação (CONAE, 2010), a construção de plano de educação como 

Políticas de Estado são processos fundamentais à melhoria da educação nacional. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação e Cultura lançou a Política Nacional 

de Formação de Professores, constituída pela dimensão da formação inicial e 

formação continuada. Estas dimensões não são lineares ou sequenciais, formando 

um conjunto com o objetivo de propiciar resultados educacionais sustentáveis e 

contínuos. 
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Figura 11: Dimensão da Política de Formação de Professores  

 
Fonte: Brasil (2007, p. 41).  
 

A formação inicial inova ao modernizar o PIBID (2007-2017) com a 

implantação da Residência Pedagógica. Segundo a Capes (2018), a formação do 

estudante do curso de graduação terá estágio supervisionado com avaliação 

periódica, com ingresso a partir do terceiro ano da licenciatura, ao longo do curso, na 

escola de educação básica. Os objetivos principais são a melhoria da qualidade da 

formação inicial e melhor avaliação dos futuros professores, uma vez que o Censo 

da Educação 2016 demonstrou que, dos 2,1 milhões de professores da educação 

básica, 480 mil possuem somente o ensino médio, 95 mil, formação acadêmica, sem 

curso de licenciatura (INEP, 2017). 

Nesse cenário caótico, o programa tem o intuito de melhorar a qualidade do 

professor por meio da parceria com instituições formadoras e convênios com redes 

públicas de ensino. O programa é constituído por acadêmicos bolsistas, ou não, de 

graduação, coordenação pedagógica nas universidades, supervisores de escolas 

públicas e supervisor de rede que será responsável pela articulação entre os 

demais. A oferta inicial foi de 80 mil vagas. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

A metodologia consiste em fazer o estudo de uma pesquisa, baseado em 

procedimentos estabelecidos. Segundo Cruz (2010, p. 11), “a metodologia é 

apresentada como estudo dos métodos ou da forma ou dos instrumentos usados 

para a realização de uma pesquisa científica”. Sendo assim, nesta seção é 

concebida a pesquisa com intuito de demonstrar a estrutura de investigação e a 

forma com que foram obtidas as respostas para as perguntas da pesquisa. 

O desenvolvimento de uma pesquisa é realizado por meio de vários 

procedimentos de caráter operacional técnico que propiciarão, ao pesquisador, um 

resultado do estudo. 

Nesse contexto, Demo (1992) descreve o método como um estudo dos 

caminhos, ou seja, os instrumentos que serão utilizados para se fazer ciência. No 

entanto, para esse autor, em uma pesquisa científica, não são utilizados apenas os 

métodos e técnicas. É necessário que se discuta a problematização, entretanto, por 

mais que seja necessária a discussão do problema, não se pode diminuir a 

relevância do método para uma pesquisa, pois, ainda que seja algo instrumental, é 

indispensável, visto que ajuda a desvendar novos horizontes, e a falta de um 

procedimento metodológico, para o autor, pode levar à mediocridade fatal.  

Para Triviños (2006), por mais que seja utilizada qualquer técnica, é 

necessário que haja bom referencial teórico, para que existam força e valor e, 

consequentemente, chegue-se ao resultado e naturalmente não se fuja do que se 

pretende que seja estudado.  

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

A pesquisa é de natureza qualitativa, e, segundo Prodanov e Freitas (2013,  

p. 70), a pesquisa de dados qualitativos “[...] considera que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. 
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Nas considerações de Polit, Becker e Hungler (2004, p. 201),  

 

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento 
positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da 
lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro 
lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 
holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a 
totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno.  

 

O desenvolvimento de uma pesquisa, para que seja baseado em uma análise 

qualitativa, depende de alguns fatores, tais como “[...] a natureza dos dados 

coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos 

teóricos que nortearam a investigação” GODOY (2005, p. 87).  Sendo assim, esse 

processo pode ser definido como uma sequência de atividades, a qual envolve “a 

redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação 

do relatório” (GIL, 2002, p. 185). 

Godoy (2005, p. 81) destaca alguns pontos fundamentais para haver uma 

“boa” pesquisa qualitativa:  

 

[...] credibilidade, no sentido de validade interna, ou seja, 
apresentar resultados dignos de confiança; transferibilidade, 
não se tratando de generalização, mas no sentido de realizar 
uma descrição densa do fenômeno que permita ao leitor 
imaginar o estudo em outro contexto; confiança em relação ao 
processo desenvolvido pelo pesquisador; confirmabilidade (ou 
confiabilidade) dos resultados, que envolve avaliar se os 
resultados estão coerentes com os dados coletados; explicitação 
cuidadosa da metodologia, detalhando minuciosamente como a 
pesquisa foi realizada; e, por fim, relevância das questões de 
pesquisa, em relação a estudos anteriores.  

 

Dessa forma, na pesquisa qualitativa, a interpretação dos resultados se 

iniciou com uma totalidade de especulação, cuja base é a percepção de um 

fenômeno em determinado contexto. Essas interpretações aconteceram por meio de 

retratos e descrições, narrativas, declarações de pessoas, acompanhamentos de 

documentos, fragmentos de entrevistas etc. Sendo assim, a pesquisa é fator 

primordial na pesquisa qualitativa, para que, assim, se possa obter base teórica para 

análise de dados e resultados que se pretendem alcançar. 
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3.2 RECORTE E ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

O trabalho foi elaborado com pesquisa descritiva e recorte transversal com 

perspectiva longitudinal. As pesquisas descritivas, por sua vez, têm por objetivo 

descrever criteriosamente os fatos e fenômenos de determinada realidade, de forma 

a se obter informações a respeito daquilo que já se definiu como problema a ser 

investigado (TRIVIÑOS, 2006). Quanto ao recorte temporal, Richardson (1999) 

defende que este, com perspectiva longitudinal, foca em um ponto no tempo, mas 

inclui noção de mudança ao longo de um período. Dessa forma, a pesquisa teve 

foco no Projeto PIBID Interdisciplinar (2017), da Universidade Estadual de 

Maringá/PR, e em sua contribuição à gestão escolar pública ao utilizar a gestão do 

conhecimento como estratégia. 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS  

 

Em relação aos procedimentos de coleta, foi adotada a pesquisa de campo e 

da análise documental. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 173), “a característica 

da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. 

Já, segundo Gonsalves (2001, p.67), 

 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a 
informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do 
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador 
precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um 
conjunto de informações a serem documentadas [...]. 

 

A coleta de dados foi realizada com revisão bibliográfica e análise documental 

em publicações acadêmicas, livros, documentos oficiais do Ministério da Educação e 

Cultura – MEC – e demais órgãos oficiais de educação do país, bem como em 

demais materiais científicos que abordam assuntos relacionados à gestão do 

conhecimento, gestão escolar, políticas públicas educacionais, Banco Mundial, 

PIBID e métricas da qualidade da educação, para que, assim, se possa ter um 

panorama da educação básica do país. Dessa forma, a revisão bibliográfica da 

literatura desta pesquisa foi iniciada com leitura e reflexão sobre as políticas públicas 
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educacionais em um contexto histórico, que servirá de base para a compreensão de 

que forma e por que são elaboradas as políticas educacionais no Brasil.  

Nesse contexto, foi possível realizar a análise crítica sobre de que forma o 

Banco Mundial, hoje considerado o principal organismo internacional de 

financiamento para a educação na América Latina, tem influenciado os dirigentes do 

país na elaboração de políticas educacionais como a descentralização da gestão 

nos aspectos administrativos e financeiros, que responsabiliza a escola pelo 

rendimento dos alunos, e a centralização das avaliações dos sistemas escolares que 

fixou padrões de desempenho para alunos e escola.  

Já o estudo sobre a gestão do conhecimento proporcionou uma perspectiva a 

respeito de que forma a espiral do conhecimento pode ser utilizada como ferramenta 

para a gestão escolar pública. Esta também foi tema da pesquisa, uma vez que é 

necessário compreender a escola como uma organização empresarial que possui 

hierarquias, objetivos, metas, missão e visão. 

A fim de corroborar a literatura, foi utilizada a técnica de observação 

participante que, de acordo com Lüdke e André (1986), tem como vantagem 

proporcionar o contato pessoal do pesquisador com o objeto da investigação em 

suas experiências diárias. 

Dessa forma, foram observadas, no período de 01/11/17 a 11/12/17, três 

reuniões com duração de 4 h cada, realizadas com a coordenadora, supervisora e 

pibidianos no Bloco 22 da UEM e com a participação do II Encontro de PIBIDs 

Interdisciplinares do Paraná, realizado em 29/09/17, na cidade de Curitiba, no qual 

foi possível observar de que maneira a interdisciplinaridade é inserida nas escolas 

participantes desta cidade. Isso proporcionou contato direto com o objeto de 

investigação, ao permitir a observação de falas, gestos, depoimentos, 

comportamentos dos envolvidos no projeto, o que não seria possível somente com a 

aplicação de entrevista. 

Na última fase da coleta de dados foi realizada entrevista semiestruturada com 

roteiro de perguntas abertas com a coordenadora do PIBID/UEM, duas supervisoras 

e dois acadêmicos de licenciatura pibidianos, com o intuito de buscar informações 

sobre opiniões, inspirações, ansiedades e percepções sobre o programa.De acordo 

com Triviños (2006, p. 152), a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 
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sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 2006, p. 152) além de manter a presença consciente 

e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações.  

Dessa forma, utilizou-se a técnica da construção dos mapas conceituais de 

Novak e Gowin (1996) que representam, de forma gráfica, determinado conjunto de 

conceitos, construídos de tal forma que as relações entre eles sejam evidentes. 

Assim, foi possível consolidar a construção do conhecimento acerca do olhar da 

gestão do conhecimento no Programa Institucional de Bolsa à Iniciação Científica. 

Para dar conta da análise dos dados coletados, far-se-á uso da metodologia 

de análise de conteúdo. Para Bardin (2004), a análise do conteúdo consiste num 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter 

indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos 

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

Dessa forma, verifica-se que o método de análise de conteúdo, em alguns 

casos, pode servir como instrumento de estudo com maior profundidade e que seja 

algo mais complexo, como é, por exemplo, o método dialético, que possibilita uma 

análise de conteúdo de forma mais profunda (TRIVIÑOS, 2006). 

Segundo Bardin (2004, p. 89), a análise de conteúdo apresenta as seguintes 

etapas no seu processamento: 

 

1)  pré-análise: nesta etapa, o pesquisador realizará a “escolha dos 
documentos a serem submetidos à análise, a formulação das 
hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que 
fundamentem a interpretação final”;  

2)  descrição analítica: o material é submetido a um estudo 
aprofundado, orientado pelas hipóteses e pelo referencial teórico. 
Procedimentos como a codificação, a categorização e a 
classificação são básicos nesta fase. Buscam-se sínteses 
coincidentes e divergentes de ideias;  

3)  interpretação referencial: a reflexão, a intuição com 
embasamento nos materiais empíricos estabelecem relações, 
aprofundando as conexões das ideias. Nessa fase, o pesquisador 
aprofunda sua análise e chega a resultados mais concretos da 
pesquisa. 

 

Assim, a análise de conteúdo é relevante para se responder à 

problematização deste estudo. Desta forma para Bardin (2006), o cuidado com a 

descrição e execução de cada uma das fases da análise, por mais que se 
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mantenham a flexibilidade e a criatividade, caracteriza-se como forma de gerar 

confiabilidade e validade. 

Como a análise de conteúdo constitui uma técnica que trabalha os dados 

coletados, objetivando a identificação do que está sendo dito a respeito de 

determinado tema (VERGARA, 2005), há a necessidade da decodificação do que 

está sendo comunicado. “Para a decodificação dos documentos, o pesquisador pode 

utilizar vários procedimentos, procurando identificar o mais apropriado para o 

material a ser analisado, como análise léxica, análise de categorias, análise da 

enunciação, análise de conotações”. (CHIZZOTTI, 2006, p. 98). Diante do exposto, 

enfatiza-se que a argumentação é que traz consistência para a análise de conteúdo. 

Para tal, foram sistematizadas as categorias de análise da entrevista 

semiestruturada, realizada com os integrantes do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência dos cursos de licenciatura de música e arte cênica, 

conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 6: Categorias de análise de conteúdo da entrevista semiestruturada 

Categorias 
Dificuldades  
Interdisciplinaridade 
Interação 
Importância  
Significado da Experiência 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

A elaboração do quadro 6 é essencial para a análise de conteúdo do material 

coletado, pois propicia a compreensão da construção de significado dos 

entrevistados, uma vez que delimita e  evidencia os tópicos  a serem  investigados, 

perante o discurso dos entrevistados acerca de suas experiências como bolsistas, 

supervisoras e coordenação do programa.  Sendo assim, a análise de conteúdo 

permite o entendimento das representações que o entrevistado apresenta em 

relação a seu cotidiano e a interpretação que o mesmo faz dos significados a sua 

volta. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para apresentação dos resultados, este capítulo foi estruturado em tópicos 

conforme as etapas descritas na metodologia. 

 

 

4.1 ENTREVISTA COM INTEGRANTES DO PIBID INTERDISCIPLINAR DE ARTE 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

 

Nas entrevistas individuais com supervisoras e acadêmicos dos cursos de 

Licenciatura em Música e Arte Cênicas que compõem o PIBID Interdisciplinar de 

Arte, as respostas obtidas se complementam, não ocorrendo divergências nos 

desafios e possibilidades vivenciadas a partir das atividades de formação e inserção 

em sala de aula dos alunos bolsistas. As primeiras perguntas reúnem informações 

sobre a experiência de participar do programa como “Relate como foi sua 

experiência com os pibidianos”. A supervisora A de música informou: 

 

Tive experiências com pibidianos que precisavam um pouco mais de 
atenção de minha parte, intermediando, algumas vezes, conflitos 
entre os próprios colegas de atuação, ou intermediando o trabalho 
em sala de aula para que tivéssemos resultados melhores 
(SUPERVISORA A). 

 

Relato semelhante foi pontuado pela supervisora B: “Os/as acadêmicos/as, 

salvo alguns, chegam tímidos/as, inseguros/as, com conteúdo acadêmico mas sem 

saber como transmitir. Aos poucos vão adquirindo segurança porque são 

preparados/as para isso”. De acordo com Feldmann (2009, p. 7) “as pessoas não 

nascem educadores, se tornam educadores, quando produzem sua existência 

relacionada com a existência do outro”.  

Acrescentando-se à pergunta anterior, foi questionado: “Na sua  

opinião, quais as principais dificuldades encontradas pelos pibidianos na 

iniciação à docência?” Ambas as supervisoras relataram dificuldades no domínio 

da regência:  
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Acredito que uma das dificuldades é chegar na escola e não ter tido 
a oportunidade de observar o cotidiano escolar e ter que atuar 
sozinho, como acontece com muitos estagiários. No pibid, eles têm a 
oportunidade de observar a atuar junto com colegas. 
Especificamente no nosso projeto, eles sempre tinham que atuar 
com os colegas que já tinham tido alguma experiência na escola, o 
que os deixava mais seguros nesse momento de iniciação. Ademais, 
acredito que as dificuldades são as mesmas que passamos ao iniciar 
a profissão de docente: falta de domínio dos conteúdos a serem 
aplicados, já que nem tudo o que está na grade curricular das 
escolas é visto na universidade, aprendizado da regência e controle 
de turma e insegurança ao estar frente à um grupo de alunos 
(SUPERVISORA A). 

 

Segurança em si próprios/as para a regência. Segurança se adquire 
praticando, estando em sala de aula para conquistar domínio de 
turma e aplicar os conteúdos preparados (SUPERVISORA B). 

 

Observa-se que os relatos corroboram com o objetivo do programa, que é  

 

[...] proporcionar aos licenciandos o convívio com o cotidiano de 
escolas da rede pública de educação, oportunizando a criação e 
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar com a busca da 
superação dos problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem (BRASIL, 2010).  

 

A vivência com o cotidiano escolar propicia a superação de visões ingênuas 

acerca da escola, do conhecimento e da própria docência, ampliando os espaços e 

possibilitando aos acadêmicos compreenderem as realidades educacionais, 

desfigurando o abstrato em realidade, sem utopia. 

Na questão “Como foi a receptividade dos alunos com o programa e 

relação com os pibidianos?” as duas supervisoras pontuaram, de forma positiva, a 

receptividade dos alunos a novas propostas de ensino e aprendizagem.  

 

Os estudantes sempre gostam de novidades. Eles sempre 
receberam bem os pibidianos e sempre gostaram das propostas 
desenvolvidas na escola, já que buscamos sempre propostas 
pedagógicas diferentes. (SUPERVISORA B). 

 

Já os bolsistas relataram resistência dos alunos a novas propostas, 

principalmente na arte cênicas, contornada, conforme relato do bolsista B, ao 

explanar, de forma clara, o porquê de tal atividade. 
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A interdisciplinaridade em sala de aula foi questionada aos bolsistas que 

relataram a dificuldade na conciliação do tema proposto pela coordenação nas duas 

áreas de conhecimento: “Fale sobre a experiência ou relate um caso de como foi 

trabalhar com a interdisciplinaridade em sala de aula”. 

 

Ao meu ver não é tão fácil a interdisciplinaridade pois ambas as 
áreas são riquíssimas em conhecimentos que merecem serem 
aprofundados, mas não é impossível pois a música e a arte cênicas 
em vários aspectos caminham juntos. Durante as inserções percebi 
que nem todos os conteúdos conseguíamos “lincar” e fazer uma 
fluência como se fosse só um, pois em alguns momentos talvez por 
falta de inexperiência foi necessário explicar algo específico de 
música ou arte cênicas de uma forma que a aula não ficasse 
extremamente separada em blocos, mas que terminassem com um 
objetivo em comum (BOLSISTA MÚSICA A). 

 

O que acho mais válido ressaltar a respeito da interdisciplinaridade é 
o modo como eu e minha parceira trabalhamos o conteúdo, agíamos 
de forma muito respeitosa com o conhecimento do outro e além de 
ter algo para ensinar estávamos aprendendo um com o outro, a troca 
acontecia entre nós professores do PIBID antes de trocarmos com os 
alunos e alunas. Acredito que a interdisciplinaridade só pode ocorrer 
se houver essa disponibilidade de troca entre os docentes envolvidos 
(BOLSISTA ARTE CÊNICA B). 

 

Nesses relatos, nota-se a grandiosidade do programa para a formação 

docente desses bolsistas que, ao entrar em contato com a interdisciplinaridade entre 

os cursos de Artes Cênicas e Música, perceberam a fluência entre áreas 

aparentemente distintas, sendo que 

 

a interdisciplinaridade fica mais clara quando se considera o fato 
trivial de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente 
como os outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de 
confirmação, de complementação, de negação, de ampliação, [...] 
(BRASIL, 2008). 

 

Dessa forma, a interdisciplinaridade tem como objetivo apresentar diferentes 

possibilidades de olhar um mesmo fato. Participei de três encontros desse grupo 

sendo que, no primeiro, vivenciei de como é trabalhada a interdisciplinaridade nos 

cursos de Artes Cênicas e Música. Nesse dia, os integrantes (eu, bolsistas, 

supervisores e coordenadora) do encontro foram desafiados a aprender o 

malabarismo sob a coordenação do bolsista de artes cênicas, desde a produção das 

bolinhas com bexiga e palhaço até os movimentos de jogar e pegar com três 
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bolinhas. Ao final, questionei aos integrantes como esse aprendizado poderia ser 

trabalhado na sala de aula.  A bolsista de música relatou que precisaria refletir, mas 

que inicialmente poderiam ser trabalhados o ritmo e sequência numeral, uma vez 

que, cada vez que a bolinha é lançada ao alto, devem se contar os tempos de lançar 

e pegar, para que, assim, se consiga fazer o movimento de malabarismo. Já o 

bolsista de Artes Cênicas relatou que poderia ser trabalhado o contato visual em 

alunos com dificuldade de concentração, pois estes necessitam estar com o olhar 

fixo na bolinha. Veja-se que, com uma única dinâmica, é possível aprender ritmo, 

matemática e trabalhar a concentração de forma descontraída e divertida.  Dessa 

forma, na interdisciplinaridade ocorre a globalização do conhecimento, em que não 

há fronteiras entre as disciplinas bem como há separação entre os que ensinam e os 

que aprendem. 

Por outro lado, as supervisoras relatam que a transposição dessa dificuldade 

proporcionou, aos alunos do ensino básico das escolas assistidas,  

 

o contato com diferentes propostas pedagógicas, já que os 
estudantes estão buscando formas diferentes de aplicar os 
conteúdos. Há sempre uma “renovação”, já que aprendo novas 
práticas, transformo as que já faço e pesquiso outros autores e 
outras metodologias para discutir os planejamentos com os 
pibidianos (SUPERVISORA A).  

 

Tal cenário permite a inovação nas práticas docentes, consolidadas ao 

apresentarem uma visão dialética da docência pela perspectiva da construção do 

conhecimento, ou seja, práticas que contêm o “germe da ruptura”. Conforme relato, 

 

Ter o Pibid em minhas aulas me proporcionou novas metodologias 
em conteúdos já¡ aplicados por mim. Também entrei em contato com 
bibliografias que ainda não as utilizava. Integrar conteúdos em 
diferentes linguagens de forma mais clara e prazerosa para os/as 
educandos/as (SUPERVISORA B). 

 

Na questão “Qual a importância da supervisora e coordenadora do 

programa para a execução do seu projeto?”, os bolsistas relataram que o 

acompanhamento foi essencial no suporte teórico e de experiências, o que 

proporcionou segurança na regência. Referente relação do relacionamento entre 

coordenação do programa e supervisoras foi relatado quando se considerou esse 

relacionamento uma relação de carinho, profissionalismo, dedicação e humanizada. 
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Os encontros entre bolsistas, supervisoras e coordenação eram semanais, com 

duração de 4 h. Nesses encontros, foi observada a criação de espaço híbrido ou 

terceiro espaço, definido assim por Zeichner (2010, p. 486):  

 

 espaços híbridos  são locais que reúnem professores de Educação 
Básica, Ensino Superior de forma menos hierárquica com 
conhecimento prático profissional e acadêmico em novas formas 
para aprimorar a aprendizagem dos futuros professoras, com vista a 
criação de novas oportunidades de aprendizagem”. 

 

Na aplicação das dinâmicas vivenciadas não havia hierarquia 

institucionalizada, eram realizadas sem prévia autorização ou aprovação das 

supervisoras e coordenadora. Fato este que contribuiu para a retomada do professor 

pesquisador das supervisoras ao entrar com novas práticas de ensino e aos 

bolsistas.  

O tema gestão escolar foi abordado na questão “Na sua visão como o PIBID 

auxiliou na Gestão Escolar?” A supervisora B relata:  

 

O Pibid esteve presente sempre que solicitado pela escola em 
eventos extra classe, como a semana de integração, oferecendo 
oficinas e apresentações artísticas para todo o corpo discente, 
docente e comunidade escolar. Trouxe oficineiros de outros estados, 
mostrando a cultura de outras regiões. Isso colocou nossa escola em 
destaque perante as outras escolas de Maringá e dentro da UEM. 
Quando a escola se destaca é sinônimo de enaltecimento para todos 
que nela atuam. 

 

Segundo Dalkir (2005), há duas categorias de estratégias do conhecimento: 

codificação e partilha interativa interpessoal do saber.  

 De acordo com o relato, o PIBID proporcionou a partilha de práticas 

inovadoras e a integração dos agentes internos e externos da escola ao ofertar à 

comunidade escolar oficinas e apresentações artísticas. Mas não assegurou a 

capacidade de aprendizagem organizacional escolar uma vez que a captura do 

conhecimento criado não foi institucionalizada em repositórios, que permitiriam o 

armazenamento e captura de informações, de forma explícita, bem como acesso a 

fórum de debates e feedback de atividades em todos os níveis hierárquicos da 

escola (administração, professores e alunos), estimulando, dessa forma, a reflexão 

das atividades escolares. Sendo assim, após a retirada do programa, não há 

garantias de que a escola mantenha a cultura de análise de suas práticas, a partir da 
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problematização e investigação que contribuem nos quesitos qualitativos da 

educação. 

Ao serem perguntados: “Qual a reflexão que você faz do PIBID?”, todos os 

entrevistados concordaram sobre a importância do programa para a formação com 

qualidade dos novos professores: 

 

A tríade pibidiano-supervisor-coordenador permite que esse 
estudante seja assistido no início de sua vida profissional e vivencie 
a realidade escolar de forma mais intensa. Penso que, diferente de 
um estágio, o PIBID (mais especificamente o interdisciplinar de Artes 
Cenicas e Música, que é o que tenho conhecimento), permite que os 
estudantes façam uma imersão na escola, vivenciando diferentes 
situações, o que, a meu ver, faz com que saiam da graduação com 
mais segurança sobre os rumos que tomar em sua profissão 
(SUPERVISORA A). 

 

Na consideração do bolsista de arte cênica B: 

 

O PIBID que participei, me proporcionou um grande avança quanto a 
minha formação de professor, pois o programa estimulava a reflexão 
sobre a prática docente enquanto se fazia. Ainda mais pelo fato das 
professoras das turmas estarem envolvidas nas reunião, sendo que 
com isso, poderíamos entender um pouco mais sobre as turmas e 
sobre os processos que ocorrem. Para mim, esse é um grande ponto 
positivo do PIBID, pois diferencia-se do estagio obrigatório o qual os 
acadêmicos são empurrados sem uma preparação a respeito da 
turma. 

 

Observa-se que os bolsistas vivenciaram intensamente seu processo de 

formação inicial à docência no programa, ao entrarem em contato com os saberes 

do cotidiano, partilhados pelas supervisoras, com suporte formador/problematizador.  

Conforme Libâneo (2010), é no ambiente escolar que o docente enfrenta, 

resolve, elabora, modifica, cria e recria estratégias e procedimentos, suscitando 

mudanças pessoais e profissionais. 

Assim, ao ser pedido aos bolsistas, “Sintetize em uma frase a experiência 

de ser pibidiano”. As respostas foram: 

 

O ser professor vai muito além de uma sala de aula (BOLSISTA 
MÚSICA A). 

 

Me deu a paixão pelo ensino-aprendizagem (BOLSISTA ARTE 
CÊNICA B). 
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Experiências, transformação e aprendizado, são palavras que me 
remete ao que vivi nesse projeto (SUPERVISORA A). 

 

É gratificante poder fazer parte da formação de professores/as que 
serão inseridos com qualidade de trabalho na educação 
(SUPERVISORA B). 

 

O programa concede aos bolsistas, supervisoras e coordenadora o status de 

protagonistas na busca da valorização da docência e na formação dos futuros 

docentes reflexivos, críticos e investigativos. 

É notório, nos relatos, que a interação face a face, nas reuniões semanais e 

cotidiano escolar, propiciou criatividade e diálogo entre alunos, bolsistas, supervisora 

e coordenadora, fator essencial para se criar a confiança, comprometimento para o 

Learning by doing que o programa propiciou aos bolsistas dos cursos de licenciatura 

de Música e Arte Cênicas.  

 

 

4.2 MAPA CONCEITUAL 

 

O mapa conceitual é um recurso metodológico, criado por Novak em 1970, 

baseado na teoria da Aprendizagem Significativa, de Ausubel, Novak e Hanesian 

(1978) e é o processo por meio do qual uma nova informação se relaciona de 

maneira não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva. Considerado uma 

estratégia pedagógica construtivista que propicia integrar, relacionar informações e 

principalmente atribuir significado coma apropriação de conceitos ao tema 

pesquisado. Segundo Novak e Gowin (1996, p. 31),  

 

Os mapas conceituais têm por objetivo representar relações 
significativas entre conceitos na forma de proposições. Uma 
proposição consiste em dois ou mais termos conceituais ligados por 
palavras de modo a formar uma unidade semântica expressando os 
conceitos dos significados que a compõem. 

 

Dessa forma, a partir da análise de conteúdo, foi elaborado o mapa conceitual 

do Programa Institucional de Bolsa à Iniciação à Docência. Foram construídas três 

categorias para o processo de análise, a primeira abordou conteúdos pré-

conceituais, a segunda, os conteúdos diretamente relacionados ao conceito, e, por 
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fim, a conexão do conceito em estudo dentro do campo dos saberes das áreas de 

Políticas Públicas, PIBID, Gestão do Conhecimento e Gestão Escolar. 
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Figura 12: Mapa Conceitual: Olhar da Gestão do Conhecimento no PIBID  
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4.3 DISCUSSÃO FINAL  

 

Em relação ao conjunto de respostas dos entrevistados participantes do 

PIBID, foi observado que o programa tem alcançado seu objetivo de propiciar, 

aos acadêmicos dos cursos de licenciatura, o contato com o cotidiano da sala 

de aula, com o auxílio de uma professora supervisora, orientada pela 

coordenação acadêmica. O contato direto dos acadêmicos e supervisora 

contribuiu para a socialização dos saberes cotidianos da realidade escolar, 

como destacado nas entrevistas: a dificuldade de domínio, elaboração de 

conteúdo, timidez diante dos alunos. Por sua vez, o contato das supervisoras 

com a coordenação e acadêmicos possibilita o retorno destes profissionais ao 

meio acadêmico, o que, conforme relatados, é benéfico à aprendizagem de 

novas metodologias de ensino e bibliografias que oportunizam a retomada do 

professor ao que está sendo feito em pesquisas.  

  De acordo com relatos dos entrevistados, a rotina escolar teve 

mudanças com a presença dos pibidianos, que possibilitaram a apresentação 

de oficinas abertas a toda comunidade escolar. Trazendo a sociedade para 

dentro da escola, é possível visualizar, no futuro, uma escola social e de 

qualidade, preocupada com o meio no qual está inserida e que não seja 

somente um “depósito de crianças”.  

No levantamento histórico das políticas públicas no Brasil, foi possível 

verificar que as mesmas são idealizadas para atender a determinada demanda 

política, não tendo estratégia de longo prazo. Assim, a cada troca de governo, 

elas sofrem alterações e/ou extinções, como atestam os Planos Nacionais de 

Educação das décadas de 1930, 1940, 1960 e 1990 que não tiveram todas as 

propostas executadas de educação para todos. 

A partir da década de 1990, o Banco Mundial tornou-se o principal 

financiador da educação na América Latina com ênfase na educação básica e 

foco na formação de capital humano. O conhecimento a ser fomentado passa a 

ser definido a partir da operacionalidade tecnicista para o mercado de trabalho. 

Dessa forma, os gastos com a educação precisavam ser transformados em 

resultados educacionais, tornando-se preocupação de economistas, 

administradores e organismos internacionais, sem consideração reforçada da 

parte pedagógico-formativa.  
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Em concordância com as avaliações internacionais, as disciplinas de 

português, matemática e ciências passam a constar nas avaliações de 

desempenho nacional, uma vez que se entende que elas fornecem todo o 

arcabouço necessário para a performance do indivíduo no trabalho e na 

sociedade.  

Assim, a problemática deste trabalho foi sobre como a gestão do 

conhecimento pode contribuir para a gestão escolar pública, em especial o 

PIBID. Para atingir este objetivo, foi necessária a consecução de três objetivos 

específicos, que, juntos, permitiram a compreensão e resolução da 

problemática. 

O primeiro objetivo foi conhecer o PIBID e as politicas públicas que o 

sustentam, assim, foi realizado um estudo dos aspectos teóricos do ciclo de 

políticas públicas: identificação do problema, formação de agenda, formulação 

das alternativas, tomada de decisão, implementação e avaliação. A seguir, foi 

realizado um breve levantamento histórico das políticas públicas educacionais 

no Brasil, iniciando-se com o Manifesto dos Pioneiros da Educação (1931), 

passando-se pelo Plano Nacional de Educação de 1962, Plano Setorial I, II, III 

e Plano Nacional de Educação, finalizando-se com estudo aprofundado sobre o 

PIBID, sua origem, objetivo e legislação. A hipótese foi validada, ao se 

constatar que o PIBID é uma Politica Educacional de Estado, que, até o 

presente momento, vem suprir a demanda de governo por aumento qualitativo 

na formação de professores da educação básica, fator este primordial para 

atingir a meta do IDEB, de acordo com a Meta 7 do PNE de 2014 a 2024.  

O segundo objetivo foi analisar de que maneira as agências 

internacionais, como o Banco Mundial, vêm influenciando a formulação das 

políticas educacionais no Brasil, para tanto, foi necessário realizar 

levantamento histórico do Banco Mundial desde sua fundação em 1944, que 

previa estabelecer a estabilidade da economia mundial pós-guerra até a 

década de 1990, até quando se tornou o principal financiador da educação na 

América Latina, fator este com forte influência na Política Nacional de 

Avaliação da Educação (SAEB), que tem como foco a proficiência de 

matemática, português e ciências. Como resultado, as avaliações que 

compõem o SAEB (ANA, ANRESC/Prova Brasil e ANA) formam o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O indicador do IDEB é utilizado 
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como fator comparativo de desenvolvimento da educação do Brasil com o dos 

países desenvolvidos por meio do Indicador da Avaliação Internacional PISA. 

Dessa forma, a segunda hipótese foi validada ao se comprovar historicamente 

que o Banco Mundial tem influenciado diretamente a formulação de políticas 

educacionais no Brasil, com o intuito na formação de capital humano tecnicista 

para o mercado de trabalho por meio do financiamento da educação. 

O terceiro objetivo buscou relacionar a gestão do conhecimento com o 

PIBID, para tanto, foi realizada pesquisa sobre a Teoria da Gestão do 

Conhecimento por meio de autores como Nonaka e Takeuchi (1995 e 1997), 

Polany (1996) e Dalkir (2005), com ênfase no compartilhamento e captura de 

saberes e seu impacto na gestão escolar. O compartilhamento, ou 

socialização, permite que o conhecimento tácito seja propagado dentro da 

organização, já a captura, realizada por meio de repositórios institucionais, é 

essencial para que a socialização seja transformada em conhecimento explícito 

e, assim, possa permitir pesquisa, fóruns de debates por comunidades internas 

ou externas à organização. Dessa forma, o conhecimento será difundido e 

preservado para as gerações futuras, que poderão aprimorá-lo. Constatou-se 

que o PIBID apenas compartilha o conhecimento tácito entre professores 

supervisores, pibidianos bolsistas e coordenação. Não há repositório 

institucional para retenção dos trabalhos realizados (artigos, diários de bordo, 

oficinas, dinâmicas), conforme foi constatado pelas entrevistas, observações de 

reuniões com os participantes do programa e pesquisa em sites oficiais do 

MEC. Os trabalhos realizados pelos acadêmicos tiveram impacto positivo na 

gestão escolar, dando maior visibilidade às atividades escolares, aproximação 

da comunidade ao ambiente escolar e contato com novas metodologias de 

ensino e aprendizagem no curso de Arte. 

É necessário pontuar que a coordenadora do PIBID do estudo de campo 

não forneceu o material produzido em sua gestão, que consta somente em 

hardware pessoal, bem como não respondeu à entrevista, sendo assim, este 

trabalho não apresenta a reflexão da coordenação do programa, uma vez que 

ela mudou de instituição em outro Estado do país e o processo de coleta foi 

interrompido. Essa hipótese foi parcialmente invalidada pela falta de 

informações sobre os trabalhos e reflexão da coordenação, no entanto foi 

possível verificar que a gestão do conhecimento tem condições de auxiliar na 
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gestão do programa PIBID, ao propiciar estratégias para a construção e 

reconstrução dos saberes docentes. 

Com relação à preocupação do Estado com a qualidade da educação, 

esta se faz presente no Plano Nacional de Educação (PNE), referente ao 

período de 2014-2024. Ou seja, o PNE representa uma referência sobre a 

Política Educacional até 2024, constituído de 20 metas e 170 estratégias, 

conforme descrito no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Metas do PNE 2014-2024 

Meta
Meta 1 Educação Infantil
Meta 2 e 5 Ensino Fundamental
Meta 3 Ensino Médio
Meta 4 Educação Especial
Meta 6 Organização do espaço-tempo da educação básica
Meta 7 Avaliação da educação básica
Meta 8,9,10 Educação de Jovens e Adultos
Meta 11 Educação Profissional
Meta 12,13,14 Educação Superior
Meta 15,16,17 e 18 Para o magistério e servidores da educação básica
Meta 19 Para diretores de escolas
Meta 20 Para o investimento em educação

Setores

 
Fonte: Brasil (2008, p. 104) – adaptado pela autora (2018).  
 

Os indicadores de desempenho da educação básica são retratados na 

Meta 7 do PNE 2014 a 2024, a saber: 

 

[...] fomentar a qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades. Para atingir estes índices é proposto no 
PNE 2014 a 2024 nas Metas 1, 2, 3, 4, 5 que relatam sobre a 
universalização da educação infantil na pré escola de 4 a 5 
anos, a população de 6 a 17 anos, com a alfabetização até o 3º 
ano do ensino fundamental e fornecer educação integral no 
mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender e pelo 
menos, 25% alunos da educação básica. Já as Metas 16, 17, 
18 retratam a preocupação do Estado com a formação docente 
prevendo Plano de Carreira, pós-graduação, 50% (cinquenta 
por cento) dos professores da educação básica, até o último 
ano de vigência deste PNE e valorização do magistério. Por fim 
A meta 20 fornece o aporte financeiro para a implantação das 
metas com ampliação do investimento público em educação 
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete 
por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do País no 5º 
(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente 
a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio (BRASIL, 
2008, p. 45). 
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As Metas 16, 17 e 18 confirmam a preocupação do Estado com a 

formação docente, conforme relato do acadêmico participante do PIBID que 

ratifica que o programa viabilizou uma valorização do acadêmico de 

licenciatura, bem como do professor atuante no ensino, aproximando teoria e 

prática.  

Sendo assim, o PNE 2014 a 2024, traz avanços com relação à 

democratização dos ensinos básico e superior, mas é preciso destacar que 

algumas metas requerem muito mais empenho, com investimentos 

sistemáticos para sua concretização.  A formação humana e a do trabalhador 

não devem ser vistas com interesses práticos e imediatistas, pois o resultado 

disso seria o aumento cada vez maior das diferenças sociais. No entanto, é 

necessário ir além da expansão quantitativa de cursos técnicos, abreviados 

para atender ao mercado e aos indicadores internacionais. 

  Em destaque, a valorização do magistério, que deve ser embasada no 

tripé carreira, salário, formação inicial e continuada. O Censo da Educação 

(2016) demonstra que, dos 2.196.397 professores da educação básica do país, 

mais de 480 mil só possuem ensino médio e mais de 6 mil, apenas o ensino 

fundamental. Dos 95 mil professores com formação superior, apenas 1.606.889 

possuem formação em licenciatura (INEP, 2017).  

Dentro desse cenário caótico, surgiu o PIBID como Política Nacional de 

Formação de Professores, destinado a acadêmicos da primeira metade do 

curso,  que buscou valorizar, principalmente, a qualidade da formação inicial do 

acadêmico de curso de licenciatura e a formação continuada do professor 

supervisor, ao propiciar o retorno à universidade.  

O Programa de Residência Pedagógica, lançado em janeiro de 2018 e 

anunciado como a evolução do PIBID, quase provocou sua extinção, mas o 

governo recuou após movimentos acadêmicos na mídia, inclusive com abaixo-

assinados.  

De acordo com Brasil (2018, p. 1), a residência pedagógica possui os 

seguintes objetivos: 

 

1. 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 
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profissional docente, utilizando coleta de dados e 
diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre 
outras didáticas e metodologias; 

2. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos 
cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da 
residência pedagógica; 

3. Fortalecer, ampliar e 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; 

4. 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) (BRASIL, 2018, p. 1). 

 

A residência pedagógica surgiu da necessidade de aperfeiçoamento do 

estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, visando inserir o 

acadêmico na escola de educação básica a partir da segunda metade do seu 

curso para acadêmicos a partir do 5º período, com acompanhamento de 

coordenador institucional, docente orientador e preceptor.  

 Sendo assim, a partir deste ano de 2018, a Política de Nacional de 

Formação de Professores disponibilizará dois programas em momentos 

distintos do curso de licenciatura para a formação inicial e que visam à 

socialização de saberes.  Apesar de sua importância, o PIBID corre risco de ser 

extinto em razão da mudança de política educacional, será uma grande perda 

para a formação inicial docente e para a formação de cidadãos críticos e 

autônomos. Até o momento, não há investimento governamental na criação de 

repositórios institucionais para a captura e armazenamento desses saberes, o 

que poderia ser organizado por meio da gestão do conhecimento, que 

propiciaria a criação de banco de dados da escola sobre as ações de formação 

e ensino para futuras consultas, estudos e análises bem como a elaboração de 

indicadores de desempenho PIBID, que comprovariam, de forma quantitativa, a 

sua importância para a qualidade da educação na gestão escolar pública.  
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5 CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

Tendo-se em vista os resultados apresentados neste estudo, chega-se à 

conclusão de que são inúmeros os desafios qualitativos na educação básica. É 

necessário o investimento sistemático na estrutura das escolas, tanto física 

como organizacionalmente, na formação inicial e continuada dos professores e 

na adequação de salários e ações para a concretização das políticas públicas.  

Objetivando uma análise final dos resultados obtidos por este estudo, foi 

elaborado o mapa conceitual sobre o olhar da gestão do conhecimento quanto 

ao PIBID, o qual propiciou uma visão holística de todos os fatores diretos ou 

não, que auxiliam na sua resolução. Sendo assim, conclui-se que a gestão do 

conhecimento contribui para a gestão escolar pública, em especial, o PIBID, ao 

proporcionar estratégias de criação, geração, codificação, armazenamento e 

captura de saberes, seja por meio de oficinas, artigos, reuniões semanais, 

debates bem como banco de dados e repositórios. 

A pesquisa demonstrou limitações parciais para o estudo de campo, pois 

a coordenadora do PIBID não forneceu o material produzido e sua reflexão 

sobre o programa em sua gestão.  

Desse modo, considera-se que o objetivo proposto, que era estudar o 

PIBID sob a perspectiva da gestão do conhecimento estudo, foi atingido, no 

entanto é necessário investimento governamental na construção de repositório 

para o programa, de maneira semelhante ao site do Portal do Professor que 

promove a captura, organização, criação e recuperação de conhecimento.  

Este trabalho possibilita novas pesquisas e estudos no campo das 

políticas públicas educacionais, voltadas à formação inicial da docência como a 

residência pedagógica, implantada no governo de 2018, oportunizando sua 

comparação ao PIBID, sendo, assim, possível avaliar a qualidade da formação 

docente de ambos e sua contribuição para a qualidade da educação básica no 

país. 
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APÊNDICE A OFÍCIO PARA O ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE 

PESQUISA A COORDENAÇÃO DO CEP  

 

 

Maringá, 17 de novembro de 2017.  

 

 

Ilma Sr.ª 
Prof.ª Dr.ª Nilce Marzolla Ideriha 
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UniCesumar) 
UNICESUMAR – Centro Universitário Cesumar 
 

Senhora Coordenadora,  

 

Encaminhamos a V. Sa. o projeto de pesquisa intitulado “O OLHAR DA 
GESTÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA” sobre a minha responsabilidade, 
solicitando deste comitê a apreciação ética do mesmo. Aproveito para  
informá-lo que os conteúdos descritos no corpo do projeto podem ser 
utilizados no processo de avaliação do mesmo, e que: 
 

(a) Estou ciente das minhas responsabilidades frente à pesquisa, 
conforme a resolução 466/12 CNS-MS e, que a partir da submissão 
do projeto ao CEP, será estabelecido diálogo formal entre o CEP e o 
pesquisador; 

(b) Declaro que a coleta dos dados não foi iniciada, aguardando o 
parecer deste CEP para iniciar a pesquisa 

(c) Estou ciente que devo acompanhar a tramitação do meu protocolo de 
pesquisa, por minha própria conta, junto à Plataforma Brasil; 

(d) Estou ciente de que as avaliações, possivelmente, desfavoráveis 
deverão ser, por mim, retomadas para correções e alterações; 

(e) Estou ciente de que os relatores, a coordenação do CEP e 
eventualmente a CONEP, terão acesso a este protocolo e que este 
acesso será utilizado exclusivamente para a avaliação ética.  

 

Sem mais para o momento, agradecemos. 

 

Atentamente,  

Lilian Gonçalves 
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APÊNDICE B TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 

O OLHAR DA GESTÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  

 

 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador(es) Regiane 
Machuc (orientadora) e Lilian Gonçalves (orientanda), em relação a minha 
participação) no projeto de pesquisa intitulado “O OLHAR DA GESTÃO DO 
CONHECIMENTO SOBRE O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA”. A pesquisa tem o intuito de responder à seguinte 
problemática: Como a gestão do conhecimento contribui para a gestão escolar 
pública, em especial, no caso do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à 
Docência – PIBID? Os dados serão coletados com entrevista semi estruturada 
para posterior análise de conteúdo. A forma de busca dos dados; os 
desconfortos e os riscos a que os sujeitos estarão submetidos de forma clara, 
simples, inteligível; descrever métodos alternativos de coleta-caso haja-; 
descrever as formas de assistência aos sujeitos – caso necessite; informar com 
clareza sobre a inclusão dos sujeitos em grupo controle ou placebo; se a 
pesquisa incorrer em riscos previsíveis indicar as formas de indenização e as 
medidas de reparo do dano eventual; dar garantias de que as eventuais 
despesas decorrentes da participação na pesquisa serão ressarcidas 
integralmente; esclarecer que uma cópia do TCLE ficará com o sujeito e uma 
cópia com o pesquisador. Estou ciente e autorizo a realização dos 
procedimentos acima citados e a utilização dos dados originados destes 
procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas 
brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações 
relacionadas à minha privacidade bem como garantido meu direito de receber 
resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos 
procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se 
cumpra a legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito inesperado que 
possa prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, poderei entrar em 
contato com o pesquisador responsável e/ou com demais pesquisadores. É 
possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e deixar de participar do 
estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, 
concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a 
qualquer tipo de pressão ou coação. 
 

 

Eu,   , (responsável pelo 

menor,  

se for o caso) após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas  



 112 

dúvidas referentes a este estudo com a Lilian 

Gonçalves 

 

CONCORDO VOLUNTARIAMENTE,  

 participe do mesmo. 

Eu,  Lilian Gonçalves declaro que forneci todas 

as 

informações referentes ao estudo ao sujeito da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos 

endereços abaixo relacionados: 

 

 

Nome: Regiane Macuch 

Endereço: Unicesumar 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: PR 

Fones: 44-3027-6360 e-mail: rmacuch@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Nome: Lilian Gonçalves 

Endereço: Unicesumar 

Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá  UF: PR 

Fones: 44-3027-6360 e-mail: liliangc250@hotmail.com 
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APÊNDICE C DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO LOCAL 

 

 

Maringá 17 de novembro de 2017. 

 

Ilma Sr.ª 
Prof.ª Dr.ª Nilce Marzolla Ideriha 
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UniCesumar) 
UNICESUMAR – Centro Universitário Cesumar  
 

 

Prezada Coordenadora,  

 

 

Eu, ................................................................................................................. 
declaro, a fim de viabilizar a execução do projeto de pesquisa intitulado O 
OLHAR DA GESTÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, sob a 
responsabilidade da pesquisadora Lilian Gonçalves que a Universidade 
Estadual de Maringá/PR, conforme Resolução CNS/MS 466/12, assume a 
responsabilidade de fazer cumprir os Termos da Resolução nº 466/12, do 
Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e demais resoluções 
complementares à mesma, viabilizando a produção de dados da pesquisa 
citada, para que se cumpram os objetivos do projeto apresentado. 
 
Esperamos, outrossim, que os resultados produzido possam ser informados a 
esta instituição por meio de Relatório anual enviado ao CEP ou por outros 
meios de praxe  
 

 

De acordo e ciente,  

 

 

Assinatura do responsável 
 

 

Nome completo, por extenso, CPF ou CR. 
 

Carimbo ou marca d’água do Diretor ou responsável pela Instituição (escola, 
clínica, indústria, hospital e demais) 
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ANEXO A ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM 

PIBIDIANOS 

 

 

1. Qual o seu curso e qual o ano que encontra-se? 

 

2.  Para quais turmas você ministrou aula, quantidade de alunos, faixa etário e 
nome do colégio e a quanto tempo participa do programa. 

 

3. Relate as principais dificuldades encontradas a sua iniciação da docência e 
como foram superadas. 

 

4.  De que forma o PIBID o auxiliou na sua formação para a docência? 

 

5.  Fale sobre a experiência ou relate um caso, de como foi trabalhar com a 
interdisciplinaridade em sala de aula. 

 

6.  Qual a importância da supervisora e coordenadora do programa para a 
execução do seu projeto.  

 

7.  Qual a reflexão que você faz do PIBID. 

 

8.  Sintetize em uma frase a experiência de ser pibidiano. 

 

9.  Qual a sua opinião sobre o fim do programa. 
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ANEXO B ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

SUPERVISORA 

 

 

1. Qual a sua formação e a quanto tempo ministra aula? E Porque aceitou 
participar do programa?  

 

2.  Relate como foi sua experiência com os pibidianos.  

 

3.  Na sua opinião, quais as principais dificuldades encontradas pelos 
pibidianos na iniciação a docência.  

 

4.  Como foi a receptividade dos alunos com o programa e relação com os 
pibidianos.  

 

5.  Relate com o foi sua relação com a coordenação do programa.  

 

6.  Há quanto tempo participa do PIBID.  

 

7.  Discorra sobre como o PIBID o ajudou o não no seu desempenho em sala 
de aula.  

 

8.  Qual a sua opinião sobre o fim do programa.  

 

9.  Na sua visão como o PIBID auxiliou na Gestão Escolar.  

 

10. Sintetize em uma frase sua experiência com o PIBID. 

 

11. Qual a reflexão que você faz do PIBID. 
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ANEXO C ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

COORDENADORA 

 

 

1. Qual a sua formação academia, a quanto tempo ministra aula e participa do 
PIBID? E porque aceitou participar do programa? 

 

2. Na sua opinião quais as principais dificuldades encontradas pelos pibianos 
na iniciação a docência. 

 

3.  O PIBID proporcionou as supervisoras o retorno a pesquisa cientifica? De 
que forma? 

 

4.  No decorrer dos anos como Coordenadora do Programa, o que você tem 
observado nos pibidianos (ingressantes e antigos). 

 

5.  O que motiva os acadêmicos a participar do programa? 

 

6.  Como o PIBID proporciona o acadêmico de curso de licenciatura o contato 
com a docência? 

 

7.  Fale sobre os encontros semanais, qual seu objetivo, duração, 
obrigatoriedade, tema e relatórios de atividades. 

 

8.  Fale sobre as escolas que participam do programa. Ocorreu continuidade 
do projeto ao longo dos anos, ou cada ano era proposto novo projeto? 

 

9. O PIBID auxiliou na Gestão Escolar?  

 

10. Qual a sua opinião sobre o fim do programa? 

 

11. Qual a reflexão que você faz do PIBID. 

 


