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1. RESUMO 

A presente pesquisa se propôs a realizar um estudo exploratório de dois Programas 

oficiais – PIBID e Bolsa Alfabetização – e que, atualmente, estão em amplo 

processo de realização no Estado de São Paulo. Nossa intenção foi identificar quais 

os referenciais teóricos e metodológicos que os fundamentam e fazer um 

levantamento de dados de suas abrangências - número de escolas envolvidas, 

alunos atendidos, instituições participantes – no Estado de São Paulo. Cumpre 

lembrar que a Universidade Municipal de São Caetano do Sul participa tanto do 

PIBID quanto do Bolsa Alfabetização e que  ambos os Programas têm como objetivo 

central contribuir para a formação do aluno da licenciatura.  Com esse trabalho 

apontamos as ideias centrais que norteiam os dois Programas, identificando, assim, 

elementos que aprimoram a formação inicial do aluno do curso de Pedagogia. 

2. INTRODUÇÃO 

O Programa Bolsa Formação Escola Pública e Universidade, mais conhecido 

como Bolsa Alfabetização, foi idealizado a partir da problematização de algumas 

avaliações - SARESP1, INAF2, PISA3 - que ocorreram no Ensino Fundamental. Os 

resultados apontaram que uma parcela de alunos, no final do ciclo I do Ensino 

Fundamental, não sabia ler e escrever ou não conseguia concluir o ciclo II do EF, 

pois apresentava dificuldades de leitura e compreensão de texto.  Implantado pela 

Secretaria Estadual de Educação (SEE), contando com a participação da Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação (FDE), o programa Bolsa Alfabetização tem 

por objetivo garantir que alunos de Ciclo I do Ensino Fundamental desenvolvam o 

domínio da leitura e escrita até os oito anos de idade, privilegiando, a esses alunos, 

ainda na fase tenra de aprendizagem, o contato com a diversidade de gêneros 

textuais.  

Ao desenvolver essas competências, os alunos migrariam para as séries 

subsequentes sem descompassos e com desempenho potencialmente satisfatório 

em outras disciplinas. Além disso, entre os objetivos propostos pelo Programa, 

                                                           
1 O SARESP é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Desde sua criação, em 

meados da década de 90, vem avaliando, sistematicamente, o sistema de ensino paulista. 

     
2
  INAF é o Indicador de Alfabetismo Funcional que revela os níveis de alfabetismo funcional da           

população brasileira. 

           
3
 PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos aonde se faz uma avaliação do desempenho 

escolar. 
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temos a possibilidade de que as escolas públicas da rede estadual de ensino 

constituam-se em um “campi” de pesquisa para futuros docentes e uma melhor 

integração entre os saberes desenvolvidos nas instituições de ensino superior. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) oferece 

bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem 

ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o 

exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os 

futuros mestres e as salas de aula da rede pública.  

Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior 

(por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. 

Implantado a partir de uma ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio 

da Secretaria de Educação Superior - SESU, da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, o programa vem se constituindo em um dos 

mais abrangentes instrumentos de formação docente.  

Tanto o PIBID quanto o Bolsa Alfabetização visam promover a melhoria da 

qualidade da educação básica, por meio de uma articulação integrada da educação 

superior com a educação básica do sistema público de ensino. Como consequência, 

ambos os Programas intencionam elevar a qualidade das ações acadêmicas 

voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciaturas das 

instituições de educação superior. 

3. OBJETIVOS 

Com a realização da pesquisa nossos  objetivos são: 

- Identificar quais os referenciais teóricos e metodológicos dos programas Bolsa 

Alfabetização e do PIBID; 

- Compreender como as estratégias utilizadas por ambos os programas colaboram 

na formação do futuro professor, em especial, na construção do conhecimento 

prático; 

- Levantar dados da abrangência de ambos os programas - número de escolas 

envolvidas, alunos atendidos, instituições participantes – no Estado de São Paulo. 
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4. METODOLOGIA 

Para a elaboração da pesquisa, realizamos um estudo exploratório dos dois 

Programas: PIBID e Bolsa Alfabetização. A metodologia foi desenvolvida em 

duas etapas: 

1) Pesquisa bibliográfica. Levantamento e análise dos documentos publicados 

pelos órgãos oficiais tanto para o PIBID quanto para Bolsa Alfabetização.  

2) Levantamento dos dados de abrangência de ambos os Programas no Estado 

de São Paulo. 

3) Apresentação da análise feita. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Programa Bolsa Formação Escola Pública e Universidade, mais conhecido 

como Bolsa Alfabetização foi instituído pelo decreto n º 51.627/2007 de 1º de março 

de 2007. 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica instituído o Programa “Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade”, 
destinado a alunos dos cursos de graduação de instituições de ensino superior que, sob 
supervisão de professores universitários, atuarão nas classes e no horário de aula da rede 
estadual de ensino ou em projetos de recuperação e apoio à aprendizagem. 

Segundo o Decreto, no artigo 2º, temos os seguintes objetivos gerais: 

I. Possibilitar que as escolas públicas da rede estadual de ensino constituam-se em “campi” de 
pesquisa e desenvolvimento profissional para futuros docentes; 
II. Propiciar a integração entre os saberes desenvolvidos nas instituições de ensino superior e o 
perfil profissional necessário ao atendimento qualificado dos alunos da rede estadual de 
ensino; 
III. Permitir que os educadores da rede pública estadual, em colaboração com os 
alunos/pesquisadores das instituições de ensino superior, desenvolvam ações que contribuam 
para a melhoria da qualidade de ensino. (São Paulo, 2007) 

 

O Programa Bolsa Alfabetização atua junto com o Programa Ler e Escrever. 

Tanto o Ler e Escrever quanto o Bolsa Alfabetização buscam promover a melhoria 

do ensino em toda a rede estadual.  

O Programa Bolsa Alfabetização por meio de uma parceria com o SEE/FDE e 

Instituições de Ensino Superior (IES), prevê que alunos universitários de cursos de 

licenciatura, atuem como auxiliares dos professores regentes dos 2º Anos, os 

ajudando a realizarem a alfabetização, e assim já os acostumando com o futuro 

ambiente de trabalho nas escolas públicas de Ensino.  
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O Ler e escrever tem por objetivo: 

Apoiar o Professor Coordenador em seu papel de formador de professores dentro da escola; 

Apoiar os professores regentes na complexa ação pedagógica de garantir aprendizagem de 
leitura e escrita a todos os alunos, até o final da 2ª série do Ciclo I / EF; 

Criar condições institucionais adequadas para mudanças em sala de aula, recuperando a 
dimensão pedagógica da gestão; 

Comprometer as Universidades com o ensino público.  

Possibilitar a futuros profissionais da Educação (estudantes de cursos de Pedagogia e Letras) 
experiências e conhecimentos necessários sobre a natureza da função docente, no processo 
de alfabetização de alunos do Ciclo I / EF. (São Paulo, 2007) 

 

Participantes do Projeto do Bolsa Alfabetização: 

Professores regentes: O professor regente o que atua em sala junto com o 

aluno pesquisador. 

Aluno Pesquisador: Auxilia o trabalho do professor regente nas atividades 

desenvolvidas em sala. Ele faz uma investigação didática durante sua permanência 

no programa, que consiste em fazer registros escritos da prática docente e 

aprendizagem do aluno, ele acompanha processos como: à leitura feita pelo 

professor, à produção oral com destino à escrita, à cópia, o ditado (ressignificação 

da cópia) rotina de leitura e da escrita dos alunos. Sempre sob a supervisão tanto do 

professor regente quanto do professor da IES, ele faz constatações, reflexões e 

registros do que emergem na sala de aula .A intenção é de que, no final do projeto 

de pesquisa, o aluno pesquisador entregue um exemplar à escola de seu desígnio, 

para que seja feita uma devolutiva, e que o mesmo projeto possa ser estudado e 

discutido por todos os docentes e equipe pedagógica nas HTPCs4. 

Gestores: É composto por: Supervisores, Assistentes Técnico-Pedagógicos 

(ATP) e Diretores de Escola da Capital. Eles farão encontros mensais, visando à 

formação contínua dos professores regentes. 

Formação Pedagógica: E composta por ATP e Professores Coordenadores 

das Escolas da Capital. Eles têm encontros quinzenais com o objetivo de aperfeiçoar 

a didática de alfabetização e formação dos professores de suas escolas. 

                                                           
4
 HTPCs: Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 
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O Programa Bolsa Alfabetização oferece a todos os participantes do 

programa o uso de materiais, livros que servem de orientação para o trabalho 

desenvolvido nas salas de aula dos 2º anos do Ensino Fundamental. 

 

O referencial teórico do  Bolsa Alfabetização 

O Programa Bolsa Alfabetização apresenta um referencial teórico pré-

estabelecido, ou seja, os alunos bolsistas, ao ingressarem no Programa, estudam 

determinados livros e autores. O programa Ler e Escrever tem um referencial teórico 

amplo e baseado no construtivismo, e conta com alguns educadores reconhecidos 

por suas obras: Emília Ferreiro Delia Lerner e Telma Weisz.  

Esta concepção busca um aprendizado construído pelas ações do sujeito em 

contato com o objeto de conhecimento, e o professor deve construir situações 

problemas para que o aluno tenha curiosidade para aprender. Sua função é a de 

observar o modo que se dá o aprendizado criando intervenções e propostas para um 

melhor aprendizado. 

Logo, posso afirmar que o Programa Bolsa Alfabetização tem como 

referencial teórico em sua proposta a concepção construtivista. 

Programa PIBID: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, executado 

no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -

 CAPES, foi instituído á partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 

2007. 

  

Art.1º Instituir, no âmbito do Ministério da Educação, da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à 
Docência - PIBID, com vistas a fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições 
federais de educação superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em curso 
presencial de licenciatura de graduação plena, para atuar na educação básica pública.(Brasil, 
2007). 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência mais conhecido 

como PIBID, surgiu com o intuito de vincular os estudantes de licenciatura às 

escolas públicas, seu futuro ambiente de trabalho. 
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Ao ser lançado, em 2007, a prioridade de atendimento do Pibid eram as áreas 

Exatas (Física, Matemática) e de Humanas (Química e Biologia) para o Ensino 

Médio, atualmente o programa já atende quase todas às licenciaturas. 

De acordo com Art.3 do Decreto Nº 7.219 de 24 de junho de 2010. São 

objetivos do PIBID: 

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

 

Divisão de Funções do PIBID 

Coordenador Institucional: É o responsável pela elaboração do projeto na 

Instituição de ensino Superior e interlocutor da Capes. 

Licenciando: É o aluno bolsista em graduação participante do projeto. 

Coordenador de área: São os docentes responsáveis pela dinâmica do 

subprojeto nas áreas de conhecimento, junto com o coordenador institucional 

garantindo à qualidade do projeto. 

Supervisores: São os professores da escola pública, que direcionam o aluno 

bolsista as áreas de conhecimento para atuar em sala. 

 

Princípios Pedagógicos 

De acordo o relatório de gestão da Capes 2009-2011 extraído da Diretoria de 

Educação Básica Presencial (DEB). 

Os princípios sobre os quais se constrói o Pibid estão de acordo com estudos de Nóvoa (2009) sobre formação e 

desenvolvimento profissional de professores e são: 

1. Formação de professores referenciada no trabalho na escola e na vivência de casos 
concretos; 
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 2. Formação de professores realizada com a combinação do conhecimento teórico e 
metodológico     dos professores das instituições de ensino superior e o conhecimento prático e 
vivencial dos professores das escolas públicas; 
3. Formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à investigação 
e à pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação na educação; formação de 
professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, realçando a responsabilidade social da 
profissão (Neves, 2012). 
(DEB 2011). 

Por não ter um referencial teórico pré-estabelecido, os princípios em que se 

baseiam o Pibid são fundamentados nos estudos de António Nóvoa e Carmem 

Moreira de Castro Neves. 

Nóvoa, seu livro “Professores: Imagens do futuro presente” (2009) defende 

que a escola pública deveria convidar os alunos da licenciatura para vivenciar e 

conhecer as rotinas que ocorrem dentro da sala de aula e do ambiente escolar. Com 

isso poderia contribuir para a melhoria do ensino dos alunos e também à formação 

contínua dos professores, uma vez que quando se tem um aluno de licenciatura 

dentro da sala de aula, ele observa as práticas do professor regente e, ao mesmo 

tempo, fica informando das inovações didáticas e metodológicas. 

Para Neves - diretora de formação de professores da educação básica na 

CAPES e uma das autoras citadas na construção do PIBID a escola básica e pública 

é como um campo de produção e apropriação de conhecimento tanto do aluno 

bolsista quanto dos professores e coordenadores regentes, é o lugar aonde se pode 

ver e vivenciar situações concretas, um local ideal para unir teoria e prática entre as 

IES e escolas públicas. O que acaba se tornando um processo de formação 

continua a todos os envolvidos.  

Abrangência dos Programas: 

Dados do programa mostram a quantidade de bolsas e sua abrangência em 2010. 

 

 

 

 

Abrangência Bolsa Alfabetização 

www.lereescrever.fde.sp.gov.br 

Tipo de Bolsa Total 

Alunos pesquisadores 2099 

Convênio com IES(Instituição de Ensino Superior) 88 

Professor Orientador 98 

Coordenação Institucional(Interlocutor -IES) 88 

Classes atendidas  2099 

Unidades Escolares 976 

 

http://www.lereescrever.fde.sp.gov.br/
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A CAPES ao fazer um levantamento e o PIBID na atualidade mostrou que o Programa está 

vinculado à 195 (IES) que desenvolveram 288 projetos próprios em aproximadamente  4 mil escolas 

públicas. Atualmente o programa disponibilizou: 

Tipo de Bolsa Total Tipo de Bolsa Total 

Iniciação à Docência 40.092 Coordenação de Área de Gestão 266 

Supervisão 6177 IES (Instituições de ensino Superior) 195 

Coordenação de Área 2.498 Escolas Atendidas 4.000 

Coordenação Institucional 288 Total de Bolsas Concedidas 49.321 

Figura 6 Abrangência PIBID 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid 

 

6. RESULTADOS 

Ao analisar os textos/documentos do Programa Bolsa Alfabetização, pude 

constatar que o seu referencial baseia-se no construtivismo. Esse programa defende 

a ideia de que ensinar não é transferir conhecimento. Além disso, o professor, ao 

assumir o seu papel de mediador, deveria criar condições para que o aluno construa 

o seu conhecimento. Para que isso aconteça, o professor necessitaria considerar 

alguns aspectos. São eles: estruturar atividades diversificadas, estar disponível ao 

diálogo, ter domínio do conteúdo que está sendo ensinado e refletir sobre o trabalho 

realizado coletivamente.  

Já o Programa PIBID não apresenta um referencial teórico explícito. A partir da 

leitura e análise dos materiais selecionados, pude perceber alguns princípios: a 

importância da formação docente a partir de casos concretos que ocorrem na 

escola, à junção do conhecimento teórico e prático, formação docente pautada no 

trabalho coletivo e, principalmente, a formação docente atenta às múltiplas facetas 

do cotidiano escolar.  

Com relação às estratégias formativas, os participantes do Programa Bolsa 

Alfabetização além de seguir um determinado referencial teórico (construtivismo), 

realizam tarefas preestabelecidas (pesquisa investigativa). Já as IES que participam 

do Programa PIBID têm autonomia em criar seu próprio projeto a partir de 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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referenciais que consideram como mais adequados à formação de seus alunos. O 

que elas precisam é levar em consideração os princípios defendidos no Programa.  

Tanto os participantes do Programa Bolsa quanto do PIBID precisam escrever 

relatórios sobre as atividades realizadas. Para finalizar, lembro também que em 

ambos os programas há uma preocupação em fazer a junção das ações que 

ocorrem na universidade com as escolares.  

O quadro a seguir sintetiza as ideias expressas anteriormente: 

PIBID Bolsa Alfabetização 

Bolsa incentivo a todos os participantes do projeto; Bolsa incentivo ao aluno pesquisador; 

A Instituição de Ensino elabora o seu projeto; 
O projeto é elaborado a partir de pressupostos pré-

estabelecidos; 

Reunião com IES, alunos e supervisores; Reunião com os alunos pesquisadores nas IES; 

Elaboração de relatórios mensais (IES); Elaboração de relatórios mensais, semestrais e anuais (IES); 

Elaboração de relatórios (alunos participantes do 

PIBID). 

Elaboração de pesquisa – investigação didática (alunos 

pesquisadores). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho realizei um estudo exploratório de dois Programas oficiais – 

PIBID e Bolsa Alfabetização – e que, atualmente, estão em amplo processo de 

realização no Estado de São Paulo. A partir do que foi analisado pude identificar os 

referenciais teóricos e metodológicos que os fundamentam.  

Ambos os Programas têm como objetivo central contribuir para a formação do 

aluno da licenciatura.  Independente dos referenciais defendidos pelos programas, 

também pude perceber que tanto o Bolsa quanto o PIBID defendem a importância 

do diálogo da universidade com a escola pública. Para o aluno de licenciatura esses 

programas, além de disponibilizarem Bolsas de Incentivo, os ajudam a terem uma 

intensa instrução e a desenvolver seu início de formação profissional. 

Diante dos argumentos expostos, podemos perceber que ambos os 

programas, através de seus fundamentos, visam incentivar que os futuros docentes 

apreciem estas experiências a ponto de permanecer na rede pública. 
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