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RESUMO 

A pesquisa apresentada neste trabalho busca investigar quais foram as contribuições 

profissionais e acadêmicas que o Programa Institucional de bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) proporcionou para a formação inicial dos discentes do curso de 

Licenciatura em Computação da Universidade de Pernambuco (UPE) campus 

Garanhuns. A pesquisa adotou uma natureza exploratória e descritiva que usou como 

meios para alcançar seus objetivos a análise documental de relatórios e um 

instrumento de coleta de informações na forma de questionário semiestruturado. 

Teve como principais sujeitos envolvidos os bolsistas e os coordenadores do PIBID 

de Computação, que atuaram ao longo dos quatro anos de vigência do programa na 

UPE. Os resultados obtidos ressaltam como o PIBID pode influenciar e causar 

impactos positivos na formação inicial dos seus bolsistas, como também tem a 

capacidade de agregar visibilidade ao curso de Licenciatura em Computação e ao seu 

graduando. Nesse aspecto, esta pesquisa evidencia diversas contribuições do PIBID 

sob a ótica dos próprios bolsistas e coordenadores que participaram do programa, 

assim como os desafios que surgiram e possíveis soluções que foram propostas para 

o programa.     

Palavras-chave: PIBID, Licenciatura em Computação, formação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The research presented in this paper seeks to investigate the professional and 

academic contributions that the Institutional Program of Initiation to Teaching 

(PIBID) provided for the initial training of undergraduate students of the Licentiate 

Degree in Computer Science at the University of Pernambuco (UPE) Campus 

Garanhuns. The research adopted an exploratory and descriptive nature that used as 

means to achieve its objectives the documental analysis of reports and an instrument 

of information collection in the form of semi-structured questionnaire. The main 

subjects involved were the scholarship holders and coordinators of PIBID of 

Computing, who acted during the four years of the UPE program. The results 

obtained highlight how the PIBID can influence and cause positive impacts in the 

initial training of its fellows, but also has the capacity to add visibility to the course of 

Licenciatura in Computing and and its graduate. In this regard, this research 

evidences several contributions from the PIBID from the perspective of the fellows 

and coordinators who participated in the program, as well as the challenges that 

arose and the solutions that were proposed for the program. 

Keywords: PIBID, Degree in Computing, initial training. 
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1.     Introdução 

É fato que o mundo está constantemente mudando e, assim como ele, a 

educação segue no mesmo ritmo. Algo que evidencia isso é a necessidade dos cursos 

de graduação, com ênfase nas licenciaturas, terem que mudar sua metodologia de 

ensino ou adaptá-la ao longo dos anos. Pois é crucial estar devidamente preparado e 

atualizado para enfrentar as diversas realidades às quais estamos inseridos perante a 

sociedade. 

Uma dessas realidades se trata justamente do cenário da Computação, tanto 

nos cursos de graduação como nos cursos técnicos e no ensino básico, onde segundo 

o Ministério da Educação (2018), a Computação ainda não foi inserida oficialmente 

como componente curricular comum nas escolas no Brasil, mas este já é um ponto 

que entrou em debate na sede do Conselho Nacional de Educação. 

Ainda de acordo com o Ministério da Educação (2018), o conselheiro Ivan 

Siqueira afirma, “Estamos discutindo quais os formatos possíveis para atender as 

diferentes realidades brasileiras, para assim construir uma base de Computação que 

forme os nossos alunos”. Tal afirmação demonstra o interesse em inserir a 

Computação nas escolas brasileiras da forma que seja mais adequada.    

Entretanto, há outros meios que possibilitam a inserção da Computação na 

educação básica, sendo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) um desses meios, o qual se trata de um programa que visa preparar 

estudantes de instituições de educação superior para atuar na educação básica 

pública no Brasil. 

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior 

(CAPES) (2008), o PIBID tem como objetivos:  

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

● Contribuir para a valorização do magistério; 

● Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

● Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
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metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem; 

● Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério; e 

● Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. 

Observando os objetivos do PIBID fica claro como ele é centrado no 

licenciando e na construção de sua formação docente através das experiências que 

ele irá adquirir por meio do programa. 

Dessa forma, pode-se interpretar que o PIBID funciona como uma ponte entre 

a universidade e a educação pública, pois ele realiza a conexão entre ambas as partes, 

auxiliando diretamente na formação do bolsista que vivencia a prática docente, o 

qual tem o acompanhamento tanto de um coordenador do projeto, como também 

haverá um professor supervisor que o acompanha de perto dentro da escola parceira 

do projeto. 

Tanto o coordenador como o supervisor auxiliam os bolsistas durante todo o 

projeto, onde cada um desempenha sua função específica. O coordenador 

basicamente está encarregado de instruir o bolsista durante o planejamento do 

projeto, media as regulares reuniões de acompanhamento e ao final de cada projeto 

realiza um momento onde os bolsistas apresentam os resultados obtidos em seus 

respectivos projetos.   

Já o professor supervisor é encabido de apresentar a organização e o 

funcionamento da instituição pública de ensino, deve monitorar as atividades que os 

bolsistas realizam em sala de aula e fornecer suporte técnico ou pedagógico sempre 

que for necessário. O supervisor também deve apresentar críticas e sugestões de 

melhoria sempre que for necessário, visando o bom desempenho e o progresso do 

bolsista durante sua jornada docente no programa. 

Pois uma vez que os bolsistas estão sendo monitorados, podem-se evitar os 

casos em que as primeiras experiências didáticas se tornem traumáticas, tanto para o 
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futuro professor, quanto para seus alunos, isto, causado pela experiência sem a 

devida supervisão. 

É baseado no impacto que o PIBID proporciona ao seu bolsista que este 

projeto constrói seu alicerce, e mais especificamente, no subprojeto interdisciplinar 

de Licenciatura em Computação da Universidade de Pernambuco (UPE) no campus 

Garanhuns, entre os anos 2014 e 2018. 

  Dito isso, é importante investigar e constatar o que o PIBID de fato 

proporcionou para seus bolsistas, no que se refere ao desenvolvimento de 

habilidades necessárias para o exercício do magistério, como por exemplo, 

organização, gestão de tempo, adaptabilidade, criatividade, comunicação, entre 

outras, como também a formação do seu ponto de vista sobre todo o processo de 

ensino e aprendizagem e o entendimento da importância do professor para a 

sociedade. 

Portanto é de grande valia destacar e entender o que os bolsistas e 

coordenadores que participaram do projeto podem nos contar sobre sua trajetória 

dentro do PIBID, abordando os desafios que foram enfrentados e como foram 

solucionados, mediante a experiência de lecionar a disciplina de Computação, que 

até o presente momento de realização deste trabalho, não existe no currículo das 

escolas públicas do Brasil. 

A estrutura desta pesquisa está dividida da seguinte forma, a seção 1.1 irá 

caracterizar o problema abordado na pesquisa, a seção 1.2 apresentará os objetivos e 

metas e a seção 1.3 irá descrever a justificativa. A seção 2 se trata da fundamentação 

teórica, a 2.1 aborda a formação docente, a 2.2 aborda o PIBID de Licenciatura em 

Computação e a 2.3 fala sobre os trabalhos produzidos pelo PIBID de Computação. A 

seção 3 consta a metodologia que foi abordada na pesquisa. A seção 4 são 

apresentados os resultados e está subdividida em duas seções, a 4.1 onde foram 

analisados os relatórios dos coordenadores e a 4.2 em que foram analisados os 

resultados dos questionários dos coordenadores e dos bolsistas. E por fim a seção 5 

que mostra às conclusões que foram obtidas ao final do trabalho, as contribuições 

para do PIBID para o autor e as limitações da pesquisa.  
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1.1. Caracterização do Problema  

Formar um indivíduo em uma determinada área do conhecimento implica em: 

proporcionar a ele uma base teórica sólida para que ele possa ter o domínio de um 

determinado conjunto de saberes, assegurar que tenha uma prática profissional 

consistente que o permita ser apto a conviver com constantes novos desafios e torná-

lo capaz de solucioná-los, o que de fato não é uma tarefa trivial Castro e Vilarim 

(2013).  

E quando esse indivíduo é um profissional de Computação, mais 

especificamente da área de Licenciatura, questionamentos ainda vem sendo 

levantados, tais como os de Castro e Vilarim (2013, p. 19):   

E quanto a “formar os formadores”, os futuros professores de Computação? 

Como conciliar os conhecimentos tecnológicos com os saberes pedagógicos? 

O que ensinaremos a eles e o que eles ensinarão a nós e a nossos filhos? O 

que os aproxima e o que os diferencia dos outros cursos superiores da área? 

Como integrá-los de forma efetiva no cenário da Educação, dentro e fora de 

sala de aula? Afinal, quais são os papéis de uma Licenciatura em 

Computação (LC) no contexto educacional do Brasil? 

 Todas as indagações feitas pelos autores são realmente muito válidas e 

consistentes, pois o cenário da Licenciatura em Computação (LC) no território 

brasileiro está em constante busca pelo devido reconhecimento e pela construção de 

uma identidade. Visto que a LC como uma área emergente, ainda possui um futuro 

incerto quanto a sua inserção na educação básica do Brasil.  

 Também vale ressaltar que a LC vai além de inserir a Computação na sala de 

aula, pois ela já está tão inserida em nosso cotidiano que para a maioria das pessoas 

já tornou-se algo natural, como por exemplo, o uso de tecnologias como os 

aplicativos virtuais, que mudaram até a  forma com as pessoas interagem entre si e 

com o mundo. 

 Ainda de acordo com Castro e Vilarim (2013, p. 21), “O fato é que a 

informática nas escolas existe, mas ainda é raro encontrar nelas o licenciado em 

Computação e tal situação precisa ser modificada.” Esta afirmação demonstra a dura 

realidade do licenciado em Computação, o qual deveria estar encarregado de 

desempenhar seu papel na educação básica e nas atividades referentes a essa área, ou 
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até mesmo, de forma interdisciplinar, trabalhando em conjunto com outras 

disciplinas, como é o caso do PIBID de Computação. 

Ou seja, o foco de discussões e de críticas acaba recaindo justamente na 

ausência de espaço de atuação. Espaço esse que o PIBID está buscando e inserindo a 

Computação no âmbito escolar, e por consequência mostrando o potencial 

educacional que essa área possui ao mesmo tempo em que vai construindo uma 

identidade para os cursos de LC. 

Diante do exposto, o problema a ser investigado nesta pesquisa é: Quais as 

contribuições acadêmicas e profissionais que os bolsistas do curso de Licenciatura 

em Computação obtiveram no PIBID dos anos de 2014 até 2018? 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo Geral:  

Esta pesquisa tem como propósito investigar de que forma o PIBID 

influenciou na fase de formação inicial dos bolsistas, dando enfoque aos desafios 

encontrados e as contribuições para a formação acadêmica dos discentes que 

participaram deste programa. 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

● Compreender o impacto na formação inicial docente que o PIBID de 

Computação proporcionou através da ótica dos bolsistas e dos coordenadores 

do projeto; 

● Analisar a evolução do PIBID de Licenciatura em Computação ao passar dos 

anos; 

● Comparar o progresso do bolsista em relação ao antes e o depois de participar 

do PIBID;  

● Identificar possíveis soluções viáveis para melhoria do PIBID dos cursos de 

Licenciatura em Computação. 

1.3. Justificativa  

O subprojeto de Computação do PIBID vigorou pouco mais de quatro anos na 

UPE em Garanhuns-PE. Durante este período, contou com a participação de vários 

bolsistas provenientes do curso de Licenciatura em Computação e Pedagogia, 



17 

 

coordenadores e professores supervisores. As aulas geralmente eram ministradas 

uma vez por semana, em parceria com duas a três escolas públicas por ano. 

 O produto final do processo desta investigação é a sua contribuição com 

dados e informações relacionadas ao PIBID de Computação do campus Garanhuns. 

Ressalta-se que não dá para discutir o papel da Educação na sociedade 

contemporânea sem levar em consideração o processo de formação inicial de 

professores, bem como o contexto escolar e o contexto das instituições formadoras, 

pois ambos são primordiais na forma de pensar e de agir do profissional da 

educação. 

Outro fato que justifica a relevância desta pesquisa é valorização do curso de 

Licenciatura em Computação, visto que a Ciência da Computação não está inserida 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que faz com que esta pesquisa seja 

uma fonte de informação a respeito das contribuições que a Computação pode 

promover quando é inserida em sala de aula. 

 Visto que há benefícios para os próprios bolsistas do PIBID, que através da 

prática adquirem experiência profissional ao mesmo tempo em que estão 

proporcionando uma nova experiência de aprendizagem para alunos, que são outros 

a serem beneficiados, ao terem a oportunidade de aprender sobre Computação de 

forma presencial em sua escola. 

Portanto, destacar como o PIBID contribuiu para a formação inicial dos 

bolsistas se torna uma missão válida e de grande relevância, pois serve como apoio 

para dar visibilidade ao curso de LC e também para inserir e capacitar o futuro 

docente a atuar em sua área de formação. Por meio do programa, o bolsista tem a 

possibilidade de ter contato com a realidade da escola pública ainda no período da 

graduação aprimorando sua competência didática, o que fará refletir acerca dos 

desafios encontrados na carreira docente. 
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2. Fundamentação Teórica 

2.1. A Formação Docente  

O processo de formação docente não começa quando um indivíduo passa a ser 

discente em um curso de graduação, pois é na escola que todas as pessoas a partir de 

suas experiências como alunos passam a conhecer essa profissão, bem como afirma 

Pimenta: 

Quando os alunos chegam ao curso de formação inicial já têm saberes sobre 

o que é ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de 

diferentes professores em toda sua vida escolar. Experiência que lhes 

possibilita dizer quais foram bons professores, quais eram bons em 

conteúdo, mas não eram em didática, isto é, não sabiam ensinar. Quais 

professores foram significativos em suas vidas, isto é, contribuíram para sua 

formação humana. (PIMENTA, 1996, p. 76-77). 

 De forma que a formação do professor não apenas se remete ao acúmulo de 

experiências, mas também a um constante processo de aprendizagem, a formulação 

de uma consciência crítica, a busca de novas descobertas de como aprender a ensinar 

e principalmente ao pensamento reflexivo por parte do docente, algo que é retratado 

a seguir pelas palavras de Freire.  

O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através 

da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do 

ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o ensinante, humilde, 

aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se 

em suas posições; em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos 

e os diferentes caminhos e veredas que ela os faz percorrer. (FREIRE, 1993, 

p.19). 

Assim surge a necessidade de ser construída a identidade docente ao longo de 

sua formação inicial, pois é através de um processo contínuo de produção de saberes 

e trocas de experiências que o professor precisa comprometer-se com a qualidade de 

sua formação e de sua prática, fazendo com que esse compromisso esteja sempre 

aberto para discussão, críticas, mudanças e inovação pedagógica. 

Portanto, para que a formação inicial do profissional da educação seja sólida é 

necessário que haja o completo comprometimento por parte do docente, ao ponto 

que esse sujeito reflita sobre os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante 

a graduação, os quais deverão ser ensinados e não transmitidos, pois segundo Freire: 
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É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que ensinar não é 

transferir conhecimento – não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos 

educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, 

epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente 

testemunhado, vivido. (FREIRE, 2004, p.21). 

Diante disto, pode-se entender que a construção da identidade docente e a 

ação de ensinar, ocorrem a partir de experiências práticas, as quais não podem ser 

concretizadas em apenas um único momento, mas sim, por meio de um processo de 

ações pedagógicas contínuas, ou seja, durante o constante ato de lecionar e 

consequentemente ouvir e responder às  curiosidades e às indagações dos alunos. 

Ao se deparar com os questionamentos que permeiam os pensamentos dos 

alunos, o docente deve ter consciência que o conhecimento é como algo que está em 

constante transformação, como os diversos saberes que constroem a identidade 

docente. Pimenta (1996) caracteriza esses saberes em três tipos: os saberes da 

experiência, os saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos.  

De forma que os saberes da experiência, são basicamente retratados pelas 

próprias experiências de vida do docente, onde o indivíduo reflete sobre seus valores, 

como se situa no mundo, qual sua história, representações, saberes e anseios.  

Os saberes do conhecimento consistem em experiências e conceitos formados 

enquanto discentes durante sua vida estudantil, indagações sobre qual a influência 

dos professores e seu papel perante a sociedade, reflexões acerca das dificuldades e 

complexidades que envolvem a carreira docente. Por sua vez, os saberes pedagógicos, 

abrangem, não somente as teorias e as concepções educacionais, mas também as 

teorias e concepções que podem surgir de novas experiências. 

Tais saberes têm a capacidade de moldar a visão de um professor 

principalmente no seu processo de inicial de formação, mas além desses saberes, há 

também outro importante saber que todo docente deve estar ciente:  

E o que dizer, mas sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não 

me acho tomado por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto 

de querer bem, às vezes, à coragem de querer bem aos educandos e à própria 

prática educativa de que participo. Esta abertura ao querer bem não 

significa, na verdade, que, porque professor me obrigo a querer bem a todos 

os alunos de maneira igual. Significa, de fato, que a afetividade não me 

assusta, que não tenho medo de expressá-la. Significa esta abertura ao 
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querer bem a maneira que tenho de autenticamente selar o meu 

compromisso com os educandos, numa prática específica do ser humano. 

(FREIRE, 2004, p. 52)  

Logo, para exercer a prática docente é imprescindível que haja a boa vontade 

de ensinar, de sentir-se bem ao atuar no âmbito escolar e valorizar tanto o educando 

como a própria prática de lecionar, pois ao ter ciência desse saber o docente será 

capaz de atuar com propriedade, segurança e seriedade.   

2.2. O PIBID de Licenciatura em Computação 

A formação inicial de professores em nível de graduação é algo de grande 

relevância e vivenciar esse processo é de extrema importância para o futuro docente, 

pois é por meio da prática que os licenciandos têm a oportunidade de  confrontar os 

conhecimentos pedagógicos de sua formação e refletir sobre o exercício da docência 

em situações reais de aprendizagem. 

A fim de apoiar a formação inicial de professores, o PIBID foi lançado em 

2007, mas a concessão de bolsas para discentes de licenciatura, professores, 

supervisores e coordenadores só veio ocorrer em 2010, por meio do Decreto n.º 

7.219/2010, o qual tem como finalidade, fomentar a iniciação à docência, aperfeiçoar 

a formação de docentes em nível superior e contribuir com a melhoria de qualidade 

da educação básica (GATTI, et al. 2011). 

Segundo os relatórios da CAPES (2013), coordenadores institucionais relatam 

que o PIBID, além de melhorar a qualificação da formação docente, gera impactos 

diretos nas escolas de educação básica.  

Ainda segundo os relatórios da CAPES (2013, p. 102), coordenadores da área 

de Computação do Pará afirmam que “O PIBID veio valorizar o curso de Licenciatura 

em computação e ajudou na nota 4 no reconhecimento do curso, o curso valorizado, 

valoriza a instituição.”, tal relato confirma como o PIBID é de fato um diferencial em 

termos de valorização do magistério. 

Em Quiles (2009), há outro ponto que vale a pena ser mencionado, onde a 

autora afirma que: 

O acesso às tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) não acontece 

simplesmente com a instalação dos computadores na escola, nesse espaço 

diferenciado, mas se dá a partir da necessidade de mediação de professores 

para trabalhar, acessar e interagir com essas tecnologias no cotidiano da 
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escola. É preciso avançar para além da simples implementação técnica de 

computadores entendendo como as relações didático-pedagógicas 

acontecem nesse novo espaço pedagógico. (QUILES, 2009, p. 5268). 

Com base nessa afirmação, se faz necessário defender a presença do 

Licenciado em Computação na educação básica, o qual possui uma formação 

abrangente em sua área e tem capacidade para atuar com propriedade tanto em sala 

de aula, fazendo uso das TIC’s, quanto nos próprios laboratórios de informática das 

escolas públicas e privadas no Brasil. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o PIBID de licenciatura em Computação se 

trata de um excelente meio de suprir a ausência do profissional de Computação nas 

escolas. Uma vez que o programa se propõe a 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. 

Portanto, em virtude dos fatos mencionados, o PIBID tem se provado como 

uma importante política pública com elevado potencial de melhoria dos cursos de 

licenciatura em Computação, de forma que tanto é benéfico para os professores em 

formação quanto para as escolas de educação básica.  

2.3. Trabalhos Produzidos pelo PIBID de Computação 

Dentre as várias produções provenientes dos projetos de Computação do 

PIBID, aqui serão mencionados alguns deles, com a finalidade ampliar a visão do 

impacto que o programa proporciona na educação básica no Brasil. 

Como ponto de partida, uma das melhores representações da realidade que o 

PIBID de Computação encontra quando inserido dentro do ambiente das escolas 

públicas no Brasil está relatado no trabalho de Marinho et al. (2015): 

De acordo com as primeiras reuniões realizadas com os supervisores, foi 

verificado que em nenhuma das três escolas há um profissional qualificado 

na área de Informática (licenciado ou bacharel) para coordenar ações que 

visem contribuir para incluir a tecnologia na formação dos estudantes. 

Considerando isso e para que houvesse uma contribuição efetiva dos 

licenciandos em Informática, tornou-se necessária uma fase de diagnóstico 

da escola de forma geral, assim como do seu laboratório de Informática, no 

que se refere a problemas de infraestrutura, mau uso dos equipamentos, 
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instalações inadequadas, horários de disponibilidade, acesso à Internet, 

dentre outros. (MARINHO et al, 2015, p. 375-376). 

Diante da situação encontrada, os pibidianos dividiram o projeto em duas 

etapas, uma de diagnósticos e outra de planejamento de oferta de cursos e oficinas de 

informática.  

Na primeira etapa os pibidianos subdividiram os diagnósticos em três, o 

primeiro para organização e gestão escolar, o segundo para a infraestrutura dos 

laboratórios de informática e o terceiro para os softwares. Já na segunda etapa os 

pibidianos além de oferecerem sugestões de melhorias para os laboratórios, eles 

também planejaram e ofertaram alguns cursos e oficinas de informática para os 

alunos e os servidores das escolas onde era conduzido o projeto.  

A experiência vivenciada pelos autores foi na verdade uma realidade que a 

maioria dos projetos de Computação do PIBID encara durante seus primeiros 

projetos em escolas da rede pública do Brasil. Destacado por Marinho et al (2015), 

em nenhuma das escolas havia alguém da área de Computação responsável pelos 

laboratórios de informática, os quais se encontravam em condições precárias, o que 

impossibilitava a utilização desse ambiente para fomentar práticas de ensino e à 

inserção das TIC’s para educação.  

Logo, percebe-se que o PIBID de Computação não apenas tem a capacidade de 

incrementar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas, mas também tem o 

potencial de contribuir para o bem estar dos ambientes de ensino da instituição em 

que o programa faz parte.  

Almeida e Carvalho (2012) relatam a experiência onde o PIBID do curso de 

licenciatura em Computação atuou em conjunto com docentes de Física e 

Matemática, e teve como objetivo a implantação das TIC’s nas escolas de educação 

básica, tendo como finalidade auxiliar os docentes a experimentar novas práticas de 

ensino fazendo o uso das TIC’s em prol de seus alunos, que auxiliado pelos recursos 

computacionais o aluno teve a oportunidade de aprender mais sobre o conteúdo que 

era ensinado pelos professores, mas de uma forma nova e mais atraente.  

A experiência relatada anteriormente evidencia o benefício de aliar o PIBID de 

Computação junto a outras áreas do conhecimento, pois além da própria experiência 

proporcionar novos métodos de ensino baseado no uso das TIC’s. Ações como essa 

também conduzem o professor a refletir sobre suas práticas de ensino, algo que para 
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o exercício da docência é essencial que haja constantemente esse tipo de pensamento 

em mente.  

Segundo Marinho et al. (2017), em seu trabalho foram constatadas as 

contribuições do software educacional Scratch na educação básica, ficou notável 

como o desenvolvimento de ações com um software educacional de programação 

proporciona a inclusão do aluno da escola pública em vivências didáticas com caráter 

interdisciplinar, bem como a inserção em uma realidade tecnológica. Além disso, 

propicia aos licenciandos do PIBID realizarem atividades que contribuam para a 

constituição dos saberes docentes com fundamentos teóricos e de metodologias de 

ensino voltadas ao ensino de computação nas escolas públicas. 

Souza et al. (2016) ressaltam como o PIBID de Computação pode influenciar 

na formação inicial de um professor, que no decorrer do desenvolvimento de seu 

projeto utilizando atividades desplugadas e o uso de um software de programação em 

blocos. Além disso, ele deu aos pibidianos a oportunidade de participar de situações 

experimentais diversificadas, algo que contribuiu no processo de formação inicial dos 

pibidianos, que puderam refletir sobre a prática docente. 

Ainda em Souza et al. (2016), os autores concluem dizendo: 

As ações do PIBID enquanto mobilizadoras de conhecimentos acadêmicos, 

teóricos e práticos, têm possibilitado aos bolsistas da Licenciatura em 

Informática a compreender a extensão de seus saberes e as possibilidades de 

sua atuação no espaço escolar. Na dimensão dos fazeres docentes, às 

práticas vivenciadas por meio das ações realizadas constroem e alimentam a 

epistemologia desse curso. 

Em vista dos fatos e dos argumentos apresentados nesta seção, pode-se 

afirmar que as Instituições de Ensino Superior devem estimar pela excelência dos 

cursos de licenciatura, pois as práticas de ensino nos cursos de formação de 

professores são fundamentais para fazer com que os professores compreendam a 

complexidade e a importância das ações praticadas no magistério. 

 Logo, também percebe-se a relevância que o PIBID traz para a Licenciatura 

em Computação, sendo um programa que provê a oportunidade aos graduandos de 

vivenciar a realidade das escolas públicas e a prática do exercício docente.  

De modo que pode-se ressaltar que a prática docente garantida pelo PIBID 

pode vir a ocorrer antes mesmo do estágio supervisionado, um fator que influencia 



24 

 

positivamente na formação dos acadêmicos, pois os mesmos estarão mais 

preparados para enfrentar os desafios que a carreira docente proporciona.  
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3. Metodologia da Pesquisa 

O presente projeto tem em sua finalidade dois tipos de pesquisa, a primeira é 

exploratória, que de acordo com Gil:  

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no 

planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos 

de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são 

costumeiramente aplicados nestas pesquisas. (GIL, 2008. p. 27). 

Portanto para o contexto deste projeto este tipo de pesquisa se adequa bem ao 

que ele propõe, uma vez que esta pesquisa visa identificar e esclarecer os fatos que 

ocorreram no PIBID de Computação analisando, interpretando e identificando as 

suas causas. 

A segunda finalidade da pesquisa é descritiva, pois esse tipo de pesquisa tem 

como propósito a descrição das características de determinada população, fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis, tendo como uma de suas principais 

características a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2008). 

 Já em relação aos procedimentos a pesquisa abordará dois diferentes tipos, os 

quais são: pesquisa documental e pesquisa de campo. Em primeiro lugar, segundo 

Gil (2008), a pesquisa documental se baseia em fontes onde o material ainda não 

passou por um tratamento analítico, tais como: jornais, revistas, cartas, documentos 

oficiais, relatórios, entre outros.  

Logo, o material que esta pesquisa irá analisar serão justamente os relatórios 

do PIBID que foram gerados pelos coordenadores ao final de cada projeto, que 

contém os métodos que foram utilizados para instruir os bolsistas bem como os 

resultados que foram alcançados pelos mesmos.  

Pois os relatórios dos coordenadores são uma exigência do próprio PIBID, os 

quais já contavam com uma estrutura predefinida pelo programa e cabia aos 

coordenadores preencherem o relatório ao final que cada ano de vigência do projeto, 

relatando informações tais como: tema do projeto, quantidade de bolsistas e 

supervisores, atividades que foram realizadas, dificuldades encontradas e 

considerações finais. 
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Em segundo lugar, o uso da pesquisa de campo a fim de obter informações do 

público alvo, neste caso os bolsistas e coordenadores do PIBID de Computação, que 

estão diretamente relacionados às indagações levantadas pelo tema da pesquisa, algo 

que fica claro nas palavras de Gil: 

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 

conclusões correspondentes dos dados coletados. (GIL, 2008, p, 55.).   

Em relação ao método de abordagem esta pesquisa se caracteriza como 

qualitativa, pois os detalhes das informações obtidas têm maior relevância do que 

dados estáticos como é o caso da abordagem quantitativa, uma vez que o que 

realmente importa para está pesquisa é a qualidade das informações que serão 

obtidas a partir das respostas dos bolsistas e dos coordenadores.  

Segundo os autores Marconi & Lakatos:  

[...]  o método  qualitativo difere  do quantitativo  não só por  não empregar 

instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos 

dados.  A metodologia qualitativa  preocupa-se  em  analisar e  interpretar 

aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 

humano. Fornece análise  mais detalhada sobre as investigações,  hábitos, 

atitudes e tendências de comportamento. (MARCONI E LAKATOS, 2008, p. 

269).  

Levando em consideração a afirmação anterior, a pesquisa qualitativa 

preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

uma vez que esse tipo de pesquisa é centrado na compreensão e explicação do porquê 

de determinada resposta. Da mesma forma como esse projeto é motivado, buscando 

obter dados que não podem ser apenas representados por meio de quantidade 

através dos bolsistas e coordenadores do PIBID de Computação.  

As estratégias adotadas com a finalidade de alcançar os objetivos 

estabelecidos neste projeto foram duas, a primeira se trata de uma análise 

documental, tendo como material de análise o relatório gerado pelos coordenadores 

não final de cada semestre, os quais contêm os resultados obtidos pelos bolsistas 

durante aquele semestre, onde o que serão abordados as atividades desenvolvidas, os 

resultados que foram alcançados e os impactos no processo de formação dos 

bolsistas.  
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A segunda foi realizada em forma de questionário semiestruturado, que foi 

elaborado e disponibilizado aos bolsistas e aos coordenadores através dos 

Formulários Google, pois o uso desse serviço viabilizou a execução da pesquisa 

facilitando o contato com o publico alvo. 

Além disso, o questionário semiestruturado permitiu a obtenção de 

informações através tanto de questões abertas, onde os participantes tiveram a 

oportunidade de expressar suas opiniões, tanto como questões fechadas, dando a eles 

a opção de serem mais específicos quanto a suas respostas.  

Logo, foram criados dois questionários distintos, uma para cada entidade 

relacionada ao projeto, respectivamente, os bolsistas e os coordenadores.  

Ambos os questionários abordarão os seguintes temas: o desenvolvimento e o 

aprimoramento de habilidades essenciais para um professor; o desenvolvimento da 

visão crítica como profissional docente; a construção da identidade docente e 

profissional; a motivação para exercer a carreira docente. 

A seguir na Figura 1 será apresentado um fluxograma demonstrando os 

procedimentos envolvendo as analise documental e os questionários atotados nesta 

pesquisa. 

Figura 1. Fluxograma dos procedimentos da pesquisa. 

 

Ao observar a Figura 01 fica mais claro de que forma foram executados 

procedimentos da pesquisa, bem como a sua ordem de execução. Dessa forma, a 

analise dos relatórios permitiu entender como o PIBID de Computação evoluiu ao 

longo dos anos, respondendo a um dos objetivos específicos da pesquisa.  
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Já a analise das repostas aos questionários permitiram observar de que forma 

o PIBID de Computação contribuiu na formação inicial dos bolsistas  

Entretanto, é válido ressaltar que foram analisados apenas três dos quatro 

relatórios dos coordenadores, ou seja, foram analisados os relatórios dos anos de 

2015, 2016 e 2017, pois devido ao tempo considerável entre a produção deste 

trabalho e a atuação do primeiro coordenador, não foi possível a recuperação do 

relatório do ano de 2014, que foi o primeiro ano de vigência do PIBID de 

Computação da UPE. 

Em seguida, serão apresentados os resultados dos questionários direcionados 

aos bolsistas e coordenadores que participaram do programa durante seu tempo de 

vigência, os quais possuem as informações referentes à sua participação do 

programa.  
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4. Resultados 

O PIBID de Computação da UPE, vigorou durante um período de pouco mais 

que quatro anos de duração. Durante esse período, quatro professores do curso de 

LC assumiram a coordenação do PIBID junto aos professores supervisores, os quais 

instruíam e supervisionavam os projetos que foram desenvolvidos pelos bolsistas a 

cada ano de vigência do programa.  

Desse modo, o colegiado do curso de LC decidiu que a cada ano um novo 

coordenador deveria assumir o cargo. Quanto aos professores supervisores e os 

bolsistas, esses poderiam permanecer no programa por mais de um ano de acordo 

com as normas dos editais de seleção do PIBID. 

Algo que é importante ressaltar é que em todos os projetos os pibidianos 

trabalhavam em duplas, e ocasionalmente em trio, em último caso, quando ao final 

das formações das duplas restava apenas um integrante sem companheiro. 

Outro ponto importante é em relação aos objetivos específicos, onde a 

evolução do PIBID de Computação pode ser observada através da analise dos 

questionários dos coordenadores.  

Já o impacto que o PIBID proporcionou na formação inicial dos seus bolsistas, 

a comparação entre o antes e o depois do bolsista ter participado do programa e as 

possíveis soluções viáveis para o PIBID de LC foram descritas a partir da analise das 

respostas dos questionários dos bolsistas e dos coordenadores. 

Levando em consideração esses fatos, os resultados serão apresentados da 

seguinte maneira: como relatado na metodologia da pesquisa, serão expostos os 

resultados da análise documental dos relatórios produzidos pelos coordenadores ao 

final de cada ano e posteriormente os resultados das respostas aos questionários.  

4.1. Análise dos Relatórios dos Coordenadores 

A fim de deixar claro as informações contidas nos relatórios, de forma que não 

afete o entendimento de como foi gerido cada projeto e as atividades que foram 

realizadas pelos coordenadores, serão expostos todas as atividades, conteúdos e 

ações que todos os três relatórios têm em comum, para que posteriormente sejam 

especificados as particularidades de cada um deles.   
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Porém, antes de expor as características comuns entre os relatórios, é 

necessário esclarecer de que forma eles estão estruturados, os quais seguem o 

padrão: 

1 - Identificação do subprojeto, seu tema e ano, local onde são exibidas as 

informações como, dados e quantidade dos coordenadores, supervisores, bolsistas e 

escolas parceiras.  

2 - Apresentação do projeto.  

3 - Atividades desenvolvidas e resultados alcançados.  

4 - Produção educacional gerada. 

5 - Impacto das ações/atividades realizadas no projeto na formação docente, 

na(s) licenciatura(s) envolvida(s), nas escolas participantes.  

6 - Dificuldades encontradas.   

7 - Considerações finais.     

Levando em consideração essas informações que foram mencionadas, segue 

na Tabela 1 com as atividades, conteúdos e ações que os relatórios dos coordenadores 

dos anos 2015, 2016 e 2017 têm em comum.   

Tabela 1. Similaridades entre os relatórios dos coordenadores. 

1. Identificação do Subprojeto 

- O tema dos coordenadores dos anos 2016 e 2017 são os mesmos: 
Desenvolvendo o Pensamento Computacional na Educação Básica. 

- Participação de três licenciandos em Pedagogia no PIBID de Computação no 
ano de 2015 e dois nos anos de 2016 e 2017. 

- Em todos os anos de vigência do programa foram parceiras as escolas:  
Escola Professor Mário Matos de Garanhuns-PE e a Escola José Ferreira 
Sobrinho de São Pedro, Garanhuns-PE. 

2. Apresentação do projeto 

- Todos os projetos de iniciação à docência objetivaram disseminar o 
pensamento computacional, de forma interdisciplinar, com outras áreas do 
conhecimento, se articulando aos professores, educandos e pibidianos. As 
ações realizadas de ensino integraram conteúdos curriculares de áreas 
distintas como, Geografia, Matemática, Português, Ciências/Biologia, para 
isso fizeram uso de ferramentas de lógica de programação e computação 
desplugada com a intenção de desenvolver o pensamento computacional. 
Ressaltando que as atividades desenvolvidas utilizaram em alguns 
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momentos os computadores nas escolas e em outros momentos dinâmicas 
de sala de aula. 

3. Atividades desenvolvidas e resultados alcançados 

Atividade                                         Resultado 

Atividade 01 – Participação em 
Reunião com a Coordenação do 
PIBID/UPE (Todos os 
Coordenadores) 

 

Os coordenadores e supervisores tomaram 
conhecimento da proposta do PIBID para o 
ano em questão. 

Atividade 02 – Participação em 
Reuniões para discussão e 
sistematização da proposta PIBID 
(Coordenação Institucional e 
Coordenadores de Áreas)  

A criação de uma agenda de trabalho. 
Discussão e sistematização sobre o edital de 
seleção e os critérios avaliativos. 

Atividade 03 – Reuniões Periódicas 
entre Coordenadores de área do 
PIBID Garanhuns 

Os projetos trabalhados nas escolas pelos 
bolsistas tiveram um acompanhamento 
preciso e pontual. Isso ajudou no processo de 
socialização das ações tomada em conjunto 
pela coordenação. 

Atividade 04 – Reuniões 
sistemáticas com os bolsistas 

Relato de experiências e levantamento de 
soluções coletivas para problemas da área 
específica de conhecimento de Computação. 

Atividade 05 – Diagnose da 
realidade da comunidade e dos 
alunos sobre o eixo do trabalho 
interdisciplinar 

 

Os pibidianos observaram que os alunos das 
escolas não possuem um entendimento 
formal sobre o que é e as potencialidades da 
Computação, bem como não possuem acesso 
fácil a internet e ao computador tanto dentro 
como fora das escolas. 

Atividade 06 – Planejamento e 
Reuniões com os Supervisores das 
Escolas 

Aprendizagem de planejamento coletivo, 
discutido, implementado e avaliado. 

Atividade 07 – Ensino de 
Computação 

Exercício da prática docente no âmbito 
escolar, tanto em sala de aula como nos 
laboratórios de informática proporcionando 
aos bolsistas experiências e aprendizado. 

Atividade 08 – Orientação, 
correção e organização dos resumos 
expandidos e artigos para os 
eventos anuais do PIBID e da IES 

Resumos expandidos e artigos completos 
para publicação em eventos do PIBID, da 
IES e congressos nacionais de educação e 
tecnologia. 

Atividade 09 – Atividades Atividades no Laboratório e em sala de aula 
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interdisciplinares com turmas e professores, sendo os 
pibidianos articuladores de ações 
integradoras de saberes escolares e docentes. 

4. Produção educacional gerada 

- Dinâmicas de Computação Desplugada; 
- Atividades interdisciplinares; 
- Reuniões de planejamento e avaliação de ações com os Supervisores; 
- Relatórios das atividades desenvolvidas pelos Pibidianos; 
- Relatórios das atividades desenvolvidas pelos Supervisores; 
- Relatórios e Artigos para publicação em eventos. 

5. Impacto das ações/atividades realizadas no projeto na formação 
docente, na(s) licenciatura(s) envolvida(s), nas escolas 
participantes.  

- Melhora da qualidade da formação do licenciando em Computação diante da 
perspectiva da prática docente, favorecendo ao bolsista a experiência de 
vivenciar a realidade profissional com o ensino de Computação, além de 
beneficiar as escolas parceiras do projeto. 

6. Dificuldades encontradas 

- Ausência de ensino de Computação na malha curricular do ensino 
fundamental e médio e seu desconhecimento pela comunidade escolar;  

- As escolas não disponibilizam internet aos alunos, impossibilitando 
vivenciar a maioria das ferramentas de Computação; 

- Os ambientes dos laboratórios de informática eram pequenos, desprovidos 
de manutenção e de alguém específico da área de Informática/Computação 
para atuar no local, onde os computadores foram encontrados em estado de 
abandono e o local servindo ainda de depósito de livros, despensa de 
alimentos e outros materiais;  

- Algumas lousas de sala de aula estavam danificadas e sem projetor 
multimídia; 

- Imprevistos e atividades não planejadas sem aviso prévio por parte da  
coordenação da escola. Esta dificuldade foi enfrentada em duas escolas, e os 
bolsistas precisaram replanejar o cronograma das atividades e compensar as 
aulas em outros momentos combinados com os supervisores.  

 

Diante dos dados apresentados na Tabela 1, é possível ter uma noção da 

complexidade implícita do desenvolvimento dos projetos, bem como todo o trabalho 

que foi executado por todas as partes envolvidas. Também observando o tópico 3 da 

Tabela 1 é possível relacionar com os objetivos do PIBID segundo a CAPES (2008), 

algo que foi apresentado no inicio da introdução.  
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Onde por meio das atividades que foram desenvolvidas os licenciandos foram 

inseridos em escolas da rede pública de ensino, houve a articulação entre a teoria e a 

prática necessária para formação docente, a qualidade da formação inicial foi 

elevada, valorizando o magistério e incentivando a as escolas publicas de educação 

básica através da mobilização de seus professores como formadores dos futuros 

docentes.       

Dessa forma, a partir dos dados em comum entre nos relatórios, ficará mais 

evidente descrever as singularidades de cada projeto ao decorrer dos anos, uma vez 

que as informações e opiniões apresentadas sobre os relatórios serão feitas por 

ordem cronológica, partido do ano de 2015 até o ano de 2017. 

Em 2015, o subprojeto de Computação teve como tema “Construindo o 

Pensamento Computacional para a Conscientização Ambiental nas escolas: Eixo 

Água”, que foi abordado em três diferentes escolas do município de Garanhuns, são 

elas, Escola Professor Mário Matos, Escola José Ferreira Sobrinho, Escola de 

Aplicação da UPE Profª Ivonita Alves Guerra.  

O projeto contou com a participação de 1 coordenador, 5 professores 

supervisores e 18 bolsistas, sendo 15 de licenciatura em Computação e 3 de 

licenciatura em Pedagogia. 

Quanto ao diferencial entre as atividades desenvolvidas de acordo com o 

relatório, a escolha do tema teve grande impacto sobre as atividades do projeto, pois 

além do pibidianos terem que atuar de forma interdisciplinar em conjunto com 

outras disciplinas, eles também tiveram que ministrar ações relacionadas a 

importância da água para os seres vivos e como a falta dela afeta o cotidiano das 

pessoas. 

A escolha do tema deu a possibilidade dos pibidianos de trabalharem com os 

alunos questões de como a Computação pode ser utilizada para ser útil em problemas 

que envolvem a consciência ecológica e economia de água. Tais questões 

proporcionaram tanto os pibidianos como os seus alunos a refletirem a respeito do 

tema do projeto, assim como foram realizadas atividades que envolviam usar o 

pensamento computacional para solucionar problemas acerca da economia e água 

em prol do bem da sociedade.     
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Outros diferenciais deste projeto segundo o relatório, foram as problemáticas 

em torno da reativação do laboratório de informática da Escola José Ferreira 

Sobrinho, que estava em condições precárias, com apenas seis computadores em 

funcionamento do total de dezesseis. Houve também o caso do planejamento sobre a 

realização de um seminário sobre uma Rádio na Escola da Escola de Aplicação da 

UPE Profª Ivonita Alves Guerra. 

No que se refere a problemática sobre o laboratório de informática da  Escola 

José Ferreira Sobrinho, grande parte do esforço e do trabalho realizado foi voltado 

para a revitalização do laboratório, para que dessa forma, tanto os pibidianos como a 

própria escola pudessem fazer uso esse ambiente tecnológico de aprendizagem após 

as benfeitorias realizadas neste local.  

Em resumo, a revitalização foi concluída e o laboratório de informática da 

escola passou a ser devidamente utilizado pelos pibidianos e pela escola com doze 

dos dezesseis computadores funcionando. Além disso, o ambiente como um todo 

teve melhorias, recebendo um quadro branco, mais mesas e cadeiras e softwares 

educacionais instalados nos computadores. 

Quanto a problemática sobre a Rádio Escola da Escola de Aplicação, o 

seminário foi realizado em setembro de 2015, e teve como alguns de seus objetivos: 

Articular os conhecimentos históricos da educomunicação com os saberes escolares 

nas ações desenvolvidas pelo PIBID, discutir a implementação da Rádio Escola em 

processos educativos nas diversas áreas do conhecimento de forma interdisciplinar, 

difundir conhecimentos e práticas sobre inovação e tecnologias educacionais, 

fomentar propostas de atividades docentes e discentes com Rádio Escola e 

Informática. 

Diante do que foi exposto, constatou-se que o projeto do PIBID de 

Computação do ano de 2015 promoveu a ampliação da dimensão da docência em 

educação de crianças e de adolescentes, as responsabilidades contidas em lei e sua 

realidade, e de modo que houve a disseminação do pensamento computacional e sua 

resposta dada pelos aprendizes. 

Os pibidianos ao final do projeto de 2015 tiveram a oportunidade de colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos na licenciatura, contribuir com a 
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infraestrutura dos laboratórios de informática das escolas e disseminar 

conhecimentos provenientes da área de Computação para seus alunos.  

Portanto foi constatado que houve uma valorização do pibidiano e do curso de 

Licenciatura em Computação à medida que a gestão das escolas, os professores e os 

alunos iam conhecendo cada vez mais sobre os benefícios que o estudo da 

Computação proporciona, tais como o exercício do raciocínio lógico, do pensamento 

computacional e a interdisciplinaridade. 

Em 2016, o subprojeto de Computação teve como tema “Desenvolvendo o 

Pensamento Computacional na Educação Básica”, que foi abordado em duas 

diferentes escolas do município de Garanhuns, são elas: Escola Professor Mário 

Matos e Escola José Ferreira Sobrinho. O projeto contou com a participação de 1 

coordenador, 5 professores supervisores e dessa vez com 16 bolsistas, sendo 14 de 

licenciatura em Computação e 2 de licenciatura em Pedagogia. 

No projeto de 2016 os pibidianos puderam trabalhar de forma mais acentuada 

em mais conteúdos específicos de Computação, visto que no projeto do ano anterior 

os laboratórios de informática de todas as escolas passaram por melhorias 

significativas devido às ações do PIBID. 

Neste ano de 2016, o PIBID de Computação atuou de forma interdisciplinar 

com as disciplinas de Matemática, Português e Geografia, sendo que muitas de suas 

atividades didático-pedagógicas envolveram o uso de softwares educacionais, como 

Scratch e Hagáguê. Os softwares serviram para auxiliar no ensino das disciplinas, e 

também houve a aplicação de dinâmicas de Computação desplugada, as quais não 

fazem uso dos computadores e promovem o raciocínio lógico, a criatividade e o 

trabalho em equipe dos educandos. 

Além das atividades educacionais fazendo uso dos computadores e das 

dinâmicas em sala de aula, cada dupla de pibidianos foi desafiada a criar um  Objeto 

de Aprendizagem, em formato de software, juntamente com seu supervisor e sob a 

orientação do coordenador deste projeto. A proposta foi que cada software 

trabalhasse com o tema que estava sendo vivenciado pelo professor da disciplina. 

O desafio proposto gerou ótimos resultados, pois os professores em formação 

para concluir esta tarefa tiveram que fazer uso dos conhecimentos específicos e 

pedagógicos vivenciados no curso a fim de desenvolver o Objeto de Aprendizagem. 
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Com intuito de alcançar o sucesso no processo de desenvolvimento, a participação 

conjunta entre os discentes do curso de Pedagogia e os pibidianos de Computação foi 

algo que teve destaque, visto o resultado do produto final foi considerado um 

sucesso. 

Devido à troca de conhecimentos entre os pibidianos de Computação e de 

Pedagogia o impacto na qualidade dos softwares foi bastante positivo, em termos de 

utilização do conteúdo e a didática abordada nos Objetos de aprendizagem. Ao final 

do projeto foram desenvolvidos o total de cinco Objetos de Aprendizagem utilizando 

a plataforma de programação em blocos Scratch, sendo dois de Português, dois de 

Matemática e um de Geografia, os quais foram instalados nos computadores da 

escola para serem utilizados sempre que for necessário.  

A partir das ações vivenciadas no projeto de 2016, os pibidianos tiveram novas 

experiências de ensino e desenvolvimento de softwares educativos, o que reforçou a 

prática docente e oportunizou a experiência de planejar, desenvolver e avaliar um 

produto direcionado para a área educacional.  

Quanto aos professores que compartilharam suas aulas com os pibidianos de 

Computação puderam experimentar a utilização de práticas e softwares 

computacionais para auxiliar e potencializar os aprendizados de suas disciplinas 

(Português, Matemática e Geografia). E os alunos das escolas puderam colocar em 

prática toda sua criatividade para resolver problemas das disciplinas com a utilização 

dos recursos computacionais. 

Por fim, em 2017, o subprojeto de Computação, assim como em 2016, também 

teve como tema “Desenvolvendo o Pensamento Computacional na Educação Básica”, 

mas teve algumas formas de abordagem e atividades diferenciadas, o qual foi 

abordado em duas escolas do município de Garanhuns, são elas: Escola Professor 

Mário Matos e Escola José Ferreira Sobrinho.  

O projeto contou com a participação de 1 coordenador, 4 professores 

supervisores e 17 bolsistas, sendo 15 de licenciatura em Computação e 2 de 

licenciatura em Pedagogia. Grandes partes dos projetos realizados em 2017 foram 

focadas no desenvolvimento de jogos e aplicativos pelos próprios estudantes, que 

neste ano atuaram em conjunto com as disciplinas de Matemática, Português e 

Ciências.  
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Em acréscimo às atividades realizadas, diferentes softwares e jogos educativos 

foram adotados para potencializar a aprendizagem nas disciplinas envolvidas, 

incentivando os alunos a aprender um conteúdo de forma prática. Pois o aluno estará 

trabalhando com resoluções de problemas de forma interativa, além de trabalhar 

conceitos de Computação, em especial sobre programação.  

Entre os softwares e jogos educacionais adotados na prática docente, estavam 

o Software Torre de Hanói, Visualg, Construct 2, Lightbot, Google Blockly Games, 

App Inventor 2 e Jogo Ar Limpo. Todos eles foram abordados de forma 

contextualizada por cada dupla de pibidianos nas atividades referentes às respectivas 

disciplinas a qual estavam atuando.  

Vale mencionar também que durante o projeto, os pibidianos de Computação 

realizaram uma mobilização nas escolas em que atuaram em prol da permanência do 

PIBID nas escolas. Este foi o último projeto dos pibidianos de Computação realizado 

por intermédio do PIBID e a Universidade de Pernambuco campus Garanhuns.  

A mobilização realizada nas escolas envolveu tanto os pibidianos como 

também os alunos e professores, todos participaram na criação de cartazes, na 

produção de uma paródia e em vídeos em defesa do PIBID, tal ação revelou a 

satisfação de todos ao ter o PIBID em suas escolas e como eles estavam empenhados 

a apoiar a permanência desse programa.  

Ao decorrer do projeto, notou-se que os pibidianos aperfeiçoaram e/ou 

adquiriram novas habilidades importantes para a prática docente, especialmente a 

didática e a comunicação. Mas também, a experiência prática permitiu aos 

estudantes saber lidar com imprevistos e limitações para a execução das atividades 

docente, bem como a se posicionar de forma crítica tendo ciência da importância do 

PIBID para a educação básica e para sua formação acadêmica. 

Diante do exposto, percebe-se que a cada ano os projetos foram evoluindo de 

forma natural, todos eles com suas similaridades e objetivos específicos a serem 

alcançados e no que diz respeito aos relatos empregados nos relatórios dos 

coordenadores, observa-se que muitos deles foram alcançados. No que diz respeito às 

contribuições na formação inicial dos pibidianos, foram várias, tais como, motivação 

ao perceber o interesse dos alunos em estudar e aprender sobre Computação, 

oportunidade de exercer a prática docente no início de sua formação antes mesmo 
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que o estágio, expor opiniões inerentes às atividades docente baseadas nas 

experiências vivenciadas, aperfeiçoamento de habilidades já existentes como escrita, 

comunicação, planejamento e trabalho em equipe. 

Quanto às contribuições relacionadas à escrita e comunicação, mas 

principalmente na escrita, ficaram mais evidentes ao perceber que os pibidianos a 

cada início de projeto escreviam um planejamento do que se pretendia realizar em 

cada semestre, também ao final de cada projeto era escrito um relatório sobre a 

execução e os resultados obtidos.  

Por fim, os pibidianos eram incentivados a escrever artigos ou resumos 

expandidos para publicação em eventos, dessa forma divulgando e valorizando o 

trabalho que foi realizado, tanto que, nos relatórios os coordenadores apontam pelo 

menos uma publicação em algum evento envolvendo educação e tecnologia, tendo 

trabalhos aprovados e publicados no Congresso Brasileiro de Informática na 

Educação (CBIE).  

A seguir na Tabela 2 serão apresentados alguns dos artigos, não todos, que 

foram publicados em livros e eventos por bolsistas do PIBID de Computação da UPE 

campus Garanhuns. 

Tabela 2. Artigos sobre o PIBID de Computação publicados em eventos.   

Artigos Local e ano de publicação 

Relato de Experiência no PIBID: Projeto 
interdisciplinar envolvendo Licenciandos em 
Computação e Pedagogia no Ensino 
Fundamental. (Queiroz, Santos e Rodrigues, 
2016) 

Anais do XXII Workshop de 
Informática na Escola (WIE 2016) 

Contribuições do PIBID Interdisciplinar de 
Licenciatura em Computação e Pedagogia na 
Escola. (Queiroz e Santos, 2017) 

Anais do XXIII Workshop de 
Informática na Escola (WIE 2017)  
 

Relato de Experiência do PIBID: 
Promovendo o Ensino de Computação de 
forma interdisciplinar com Português no 
Ensino Fundamental. (Torcate, Farias e 
Santos, 2017) 

Anais do XXIII Workshop de 
Informática na Escola (WIE 2017)  

Análise da Contribuição do PIBID para o 
Desenvolvimento do Ensino Básico no 
Município de Garanhuns (PE). (Araújo, 
Gomes, Santos e Goldfarb, 2017) 

Formação de professores e práticas 
docente: Ações do PIBID/UPE. 
Autografia e EDUPE, 2017. 
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Construindo o Pensamento Computacional 
para à Conscientização Ambiental nas 
Escolas. (Notato, Santos e Silva, 2017). 

Formação de professores e práticas 
docente: Ações do PIBID/UPE. 
Autografia e EDUPE, 2017. 

Relato de experiência do Ensino de 
Computação no PIBID da UPE Garanhuns. 
(Queiroz, Santos, Silva e Goldfarb, 2017). 

Formação de professores e práticas 
docente: Ações do PIBID/UPE. 
Autografia e EDUPE, 2017. 

 

4.2. Análise dos Questionários 

A fim que alcançar os objetivos propostos neste trabalho foram produzidos 

também dois questionários distintos, um direcionado aos coordenadores do PIBID 

de Computação e o outro para os próprios bolsistas que participaram do programa, 

os quais tiveram como meio de criação e divulgação o serviço de Formulários Google, 

por ser prático, eficiente e atender as necessidades da pesquisa. 

Primeiramente é necessário entender a quantidade de participantes que 

responderam a o questionário, iniciando pelos coordenadores. Nos quatro anos em 

que o PIBID de Computação vigorou houve a participação de 4 coordenadores 

distintos, os quais todos eles participaram respondendo ao questionário. 

Já os pibidianos, foram usados como base os relatórios dos coordenadores 

para identificar e entrar em contato com os ex-bolsistas. Entre 2015 até 2017, houve 

a participação de 22 do total de 27 bolsistas, os quais muitos deles permaneceram no 

programa por mais de um ano, havendo a possibilidade de bolsistas no ano de 2014 

também estarem incluídos no relatório de 2015, de modo que também podem ter 

participado e respondido ao questionário.  

Desse modo, primeiro serão apresentados os resultados obtidos no 

questionário dos coordenadores (Apêndice A), o qual conta com 5 perguntas abertas 

e uma questão afirmativa. As questões estão diretamente relacionadas às 

experiências vivenciadas pelos pibidianos perante a ótica dos coordenadores, mais 

uma questão a respeito do próprio programa em si.   

Primeiramente, questionou-se para os coordenadores se as discussões com os 

demais pibidianos durante as reuniões demonstraram construção do pensamento 

crítico sobre a educação e a docência.  

De acordo com as respostas, a própria prática docente teve influência no modo 

como eles se expressavam e por meio do contato que os pibidianos de Computação 
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tiveram com outras licenciaturas. São evidenciadas a seguir respostas em relação à 

primeira pergunta:  

 “Eu acredito que a prática favoreceu muito nesta questão. Experimentar a 

docência com práticas em ambientes reais, através do PIBID, contribuiu para 

a formação do pensamento crítico, enquanto licenciando, além de aspectos 

sobre a Educação Básica”; 

 “Com toda a certeza. Principalmente, pelo fato, deles estarem envolvidos 

com alunos de outras licenciaturas.” 

A segunda pergunta abordou se ao decorrer do projeto, os pibidianos 

buscavam melhorar sua didática e demonstravam interesse em experimentar novos 

métodos de ensino. Foi perceptível para todos os coordenadores que houve interesse 

por parte dos pibidianos, pois era algo que era vivenciado durante os projetos. Como 

é possível observar nas respostas a seguir: 

 “Isso era uma prática constante, até porque colocávamos isso sempre como 

uma prioridade no projeto.” 

 “Muitos dos pibidianos demonstravam interesse em melhorar a execução 

das práticas com novas estratégias de ensino. No entanto, acontecimentos 

imprevisíveis e a falta de infraestrutura nas escolas (como laboratórios sem 

acesso a internet e máquinas quebradas) limitava este processo.” 

 “Sim. Percebi isso na maioria dos licenciandos em Computação que 

participaram em minha coordenação.” 

A terceira questão perguntou quais eram as principais diferenças ou 

características que os pibidianos apresentavam ao início e ao fim de cada projeto.  

O coordenador que atuou no primeiro ano do PIBID de Computação falou a 

respeito da questão da interdisciplinaridade, algo totalmente compreensível, pois a 

princípio enquanto em um projeto de computação, os pibidianos poderiam pensar 

que iriam exercer a docência focando especificamente nos conteúdos e conceitos 

específicos de Computação.  

Logo a interdisciplinaridade pode ter sido visto como um desafio. As demais 

respostas enfatizaram a melhora em atividades essenciais à docência, que é o caso da 

comunicação, postura em sala de aula, planejamento e execução e avaliação. O que é 

evidenciado nas seguintes respostas: 
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 “Os estudantes desenvolvem e/ou melhoraram a habilidade de 

comunicação. Além disso, eles lidam com atividades inerentes a prática 

docente como saber planejar, executar o plano e avaliar, considerando ações 

que podem ser melhoradas neste processo.” 

 “Os principais ganhos foram na postura em sala de aula, capacidade de 

realizar planejamento de suas atividades, melhoria na comunicação e a 

própria didática em sala de aula.” 

Quarta pergunta aberta do questionário: Foi possível notar nos pibidianos o 

aumento ou a falta de interesse pela docência enquanto eles participavam do PIBID. 

E qual desses fatores ficou mais evidente? 

As respostas para esse questionamento apresentaram uma pequena oscilação, 

mas em sua maioria notou-se que houve sim um aumento de estima pela docência, o 

que pode-se considerar que em alguns desses anos o interesse pela docência poderia 

ter sido afetado por alguns problemas ocorridos durante as experiência nas escolas, 

como pode ser visto nas seguintes respostas: 

 “O aumento do interesse era evidente, uma vez que eles conseguiam colocar 

em prática todas as discussões ocorridas no curso, durante a sua formação. 

Mas, a maior conquista foram eles identificarem a importância da 

Licenciatura em Computação, na Educação Básica, e o papel do licenciando na 

docência.” 

 “As dificuldades vivenciadas no ambiente escolar favoreceu negativamente 

sobre esta perspectiva de seguir carreira de professor. Mesmo assim, alguns 

estudantes se identificaram e apresentaram bom desempenho nesse papel.“ 

 “Foram poucos os que não se identificavam com a docência. A maioria se 

identificou e cresceu bastante nos pontos que comentei anteriormente.” 

 “Aumento de interesse. Quando discutiam questões da docência, 

elaboravam projetos de intervenção, relatórios e artigos. Fatores como 

criatividade, criticidade, aprendizagens tipo relato de experiência e artigos, na 

hora de sistematizar o conhecimento adquirido.” 

Quinta pergunta aberta do questionário: Quais as principais dificuldades que 

os pibidianos encontravam durante sua participação no PIBID e como eles lidavam 

com elas? 
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Basicamente as respostas apresentaram que houve dificuldades pedagógicas, 

problemas em trabalhar a interdisciplinaridade e em relação às más condições dos 

recursos de informática nas escolas, e a forma que os pibidianos encontraram para 

lidar com esses problemas foram o diálogos com os discentes de Pedagogia, 

utilização de diferentes métodos de ensino e o uso e meios alternativos de recursos 

didáticos e solicitar o auxílio da universidade para conceder o uso de computadores 

para as atividades do PIBID, como pode-se observar nas respostas seguir: 

 “As principais dificuldades eram: (i) pedagógicas, que dessem respaldo ao 

desenvolvimento das ações, e elas foram superadas com as discussões nas 

reuniões com o grande apoio dos alunos da Pedagogia; (ii) relacionadas à 

introdução da Computação, de forma interdisciplinar, a outras áreas do 

conhecimento, através da definição de atividades. As discussões eram sempre 

determinantes para tratar essas dificuldades; para esta, discutimos a utilização 

de diferentes abordagens de ensino e o do uso de diversos recursos didático 

pedagógicos que pudessem favorecer ao desenvolvimento das ações.” 

 “Sem dúvidas, a precariedade dos recursos de informática na escola. Neste 

caso, os pibidianos planejavam dinâmicas desplugadas para ensinar os 

conceitos de computação. Também realizavam práticas com o computador 

quando conseguiam pegar emprestado da Universidade.” 

 Já em uma resposta em específico foi destacada não a dificuldade, termo 

usado na questão, mas sim a indignação sobre o encerramento do PIBID de 

Computação e a insegurança quanto a permanência do programa, algo que pode ser 

observado na resposta a seguir.   

 “Dificuldade não seria a palavra melhor para expressar a indignação no 

encerramento deste com os Cursos de Licenciatura em Computação (nível 

nacional, acompanhado pela SBC) e insegurança das mudanças políticas 

quanto ao PIBID, se este iria continuar ou não.” 

Por último, a sexta pergunta aberta, que pede algumas informações e 

sugestões: Cite 3 problemas encontrados durante sua participação no PIBID e 

argumente sobre 2 possíveis soluções ou melhorias para o mesmo. 
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Essa solicitação de informações revelou vários problemas, sugestões e 

soluções pontuais sobre alguns acontecimentos que ocorreram durante a vigência do 

programa, os quais podem ser vistos a seguir: 

 “Quanto aos problemas: (1) a natureza interdisciplinar do projeto; (2) a 

pouca compreensão, por parte dos alunos das outras licenciaturas e dos 

professores nas escolas, acerca do que compreende a Computação, enquanto 

área de conhecimento científico, e da sua importância, principalmente no que 

se refere ao Pensamento Computacional; (3) a produção dos recursos que 

pudessem atender às ações. Quanto às soluções ou melhorias: (1) muita 

discussão visando à compreensão dos problemas enfrentados e ao 

esclarecimento da importância da Computação, enquanto ciência; (2) muita 

experimentação, com respaldo pedagógico, no desenvolvimento dos recursos.” 

 “Coordenei o programa em período curto de tempo, especificamente 6 

meses. Neste período, o único problema que eu considero foi a questão das 

limitações da escola em relação a infraestrutura. A todo momento eram 

sugeridas aos estudantes estratégias que pudessem ser executadas sem 

necessitar plenamente de recursos tecnológicos.” 

 “1- Falta de laboratório na Escola Mário Matos. A solução foi levar 

notebooks da UPE para a Escola com a intenção de desenvolver as atividades. 

Além disso, eram desenvolvidas algumas atividades desplugadas. 2- Pouco 

tempo disponível para o PIBID de Computação. Além dos encontros 

presenciais, eram passadas atividades para os alunos da escola desenvolverem 

em casa e pelo celular. 3- Computadores quebrados na Escola de São Pedro. 

Alguns Pibidianos consertaram os PCs quebrados e outros foram 

encaminhados para um funcionário da prefeitura consertar.” 

Os problemas relatados deixam claro quantas situações desafiadoras os 

pibidianos e os coordenadores tiveram que enfrentar em seus projetos, mas apesar 

dos ocorridos, ainda houve prática docente, ensino de Computação de forma 

interdisciplinar, muito trabalho realizado e aprendizado por parte dos alunos, 

coordenadores, professores das disciplinas envolvidas e principalmente dos 

professores em formação, que experimentaram um pouco da realidade vivenciada 

nas escolas públicas e do ensino básico no Brasil, algo que com certeza ficou marcado 

na sua formação inicial. 
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É fato que o PIBID de Computação da UPE foi encerrado no início de 2018 e 

as sugestões de melhoria apesar de não serem mais úteis para essa realidade, elas 

podem servir como orientações para o mesmo programa, ou similares, que estejam 

em andamento em outras instituições de ensino, ou até mesmo para própria UPE, 

caso no futuro o programa volte a contemplar o curso de Licenciatura em 

Computação.    

  Logo, pode-se observar que a influência do PIBID vai além de inserir o 

docente em formação em uma sala de aula, essa prática repercute diretamente sobre 

sua visão acerca da educação, sua prática propriamente dita e também as pessoas 

que são envolvidas nesse processo, que para o curso de Licenciatura em Computação 

é bastante importante, pois o faz ser mais valorizado, ganhar mais espaço e obter 

mais visibilidade perante sociedade. 

Analisado as respostas do questionário dos coordenadores, é dado início a 

segunda análise de questionário, onde foi abordado de que forma o PIBID de 

Computação contribuiu para a formação dos discentes que participaram do 

programa. Ressaltando que 22 dos 27 bolsistas responderam a um questionário, 

encontrado no Apêndice B, contendo o total de 12 questões, sendo 6 abertas e 5 

fechadas e 1 mista, ou seja, aberta e fechada.  

Desse modo, a primeira pergunta pode ser observada no gráfico a seguir:  

Gráfico 1. Primeira pergunta do questionário dos bolsistas. 

 

A pergunta apresentada no Gráfico 1 foi importante para compreender se a 

bolsa oferecida pelo PIBID, por si só, foi uma das principais motivações que levaram 
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os discentes a participar do programa, onde 9 pibidianos concordaram fortemente, 

12 concordaram e 1 discordou.  

A pergunta do Gráfico 1 não mostra, mais também pedia para que os bolsistas 

justificassem sua escolha, e nos casos que concordaram fortemente e os que só 

concordaram justificaram que a bolsa os ajudam a se manter na universidade, 

auxiliando na questão de transporte e alimentação e gastos relativos ao próprio 

curso, xerox e impressões, além de auxiliar no transporte para atuar em uma das 

escolas parceira do PIBID que se localiza em um distrito próximo a Garanhuns-PE, o 

bolsista que discordou afirmou que o motivo foi para melhorar de seu currículo para 

entrar no mestrado.   

As respostas a seguir servem de exemplo: 

 “Diante ao contexto do curso de Licenciatura em Computação, que ocorre 

em período diurno, a bolsa do PIBID era um fator relevante tanto para custos 

provindos do próprio programa, tais como transporte; quanto para a 

permanência no curso de Licenciatura em Computação.” 

 “Uma oportunidade de trabalhar na educação e além de me ajudar a se 

manter aqui em Garanhuns.” 

 “O que me levou a participar do PIBID não foi tanto a questão da bolsa e 

sim a melhoria do meu currículo acadêmico para tentar o mestrado.” 

Segunda pergunta do questionário: Como o PIBID/Computação promove uma 

valorização dos cursos de formação de professores de Computação? 

Cerca de 80% das respostas afirmaram que a valorização se dá através da 

inserção do discente em sala de aula, local onde ele pode disseminar os 

conhecimentos relativos à essa área, os demais participantes justificaram que a 

valorização é devida a divulgação que o PIBID proporciona ao inserir o discente de 

Computação no âmbito escolar. 

A seguir estão algumas respostas que exemplificam o que foi falado: 

 “As experiências de sala de aula que desempenhamos nas escolas 

promovem a valorização em dois sentidos. A primeira no âmbito pessoal como 

aluno, na qual conseguimos melhorar nossa didática. A segunda no quesito de 

divulgação do curso de licenciatura em computação, uma vez que os 
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professores das escolas que participamos passam a conhecer nosso projeto 

(PIBID).” 

 “Acredito que o trabalho realizado pelos pibidianos de Computação por si 

só já é uma prova dessa valorização, pois além do pibidiano adquirir 

experiência docente ele está levando para dentro da sala de aula algo que 

muitos alunos gostariam que existisse a mais tempo nas escolas.” 

Gráfico 2. Terceira pergunta do questionário dos bolsistas. 

 

 De acordo com as respostas do Gráfico 2, 13 pibidianos concordaram 

fortemente, 8 só concordaram, e 1 discordou, o que pode-se deduzir que as práticas 

vivenciadas no PIBID de Computação contribuíram ao ponto de que quase todos os 

discentes perceberam que as disciplinas de conteúdo específico e as pedagógicas 

estão diretamente relacionadas quando é exercida da prática docente. 

 Quarta pergunta do questionário: De que forma o PIBID/Computação 

contribuiu em relação à visão sobre as disciplinas de conteúdo específico e 

pedagógico do curso? 

Para essa pergunta houve 20 respostas onde os pibidianos destacaram como 

ampliaram sua visão acerca do currículo do curso de licenciatura em Computação e 

até mesmo sobre a forma como eles passaram a enxergar os professores que lhes 

ministravam as aulas no curso.  

Pois os pibidianos relacionaram que enquanto no papel de professor esses 

saberes, das disciplinas específicas e pedagógicas, devem ter uma relação de 
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equilíbrio, para que uma não se sobreponha sobre a outra, como eles puderam 

observar isso em si mesmo e em alguns professores do curso.  

As demais respostas indicaram que o PIBID teve pouca ou quase nenhuma 

influência nesta questão. 

A seguir alguns exemplos das respostas dos pibidianos sobre a quarta questão: 

 “Ver essas disciplinas de forma que se complementam e não estudá-las ou 

trabalhar os conteúdos de forma independente, meu desempenho melhorou 

pelo fato do projeto do PIBID estimular ao participante procurar se 

aperfeiçoar e estudar mais para futuramente fazer planejamentos de aulas que 

sejam atrativas e proveitosas.” 

 “Para aplicar as atividades previstas em sala de aula é necessário 

conhecimento técnico e conhecimento pedagógico para que de fato a 

aprendizagem aconteça de fato. As duas coexistem na vida de um professor de 

computação sem esse "casamento" não haveria aprendizagem e sim 

conhecimento técnico centralizado ou "tecnocentrismo".” 

 “O PIBID de Computação me fez passar a admirar a parte pedagógica do 

curso de Licenciatura em Computação, que inclusive deveria ser bem mais 

explorado e deixa muito a desejar (ex: Disciplinas sobre robótica), assim 

fazendo com que eu me dedicasse mais e buscasse novas formas de ensino. A 

contribuição na parte de disciplinas específicas foi me fazer enxergar em o 

quanto alguns de nossos professores deveriam melhorar em suas 

metodologias de ensino juntamente com as suas didáticas, de forma que parei 

de me culpar por as notas baixas e passei a estudar sozinha.” 

 “No quesito de melhora em disciplinas, o PIBID tem pouco ou quase 

nenhum impacto. Acredito que o ponto chave do PIBID é conseguir melhorar 

a didática do aluno. Ponto bastante importante na área de computação, dado 

que a maioria dos professores são bacharéis e possuem pouca didática.” 
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Gráfico 3. Quinta pergunta do questionário dos bolsistas. 

 

 Como é possível ver no Gráfico 3, que apresenta os resultados da quinta 

pergunta, 13 pibidianos concordaram fortemente, 7 concordaram e 2 discordaram, o 

que indica que 20 dos bolsistas dialogavam a respeito das práticas docente 

vivenciadas no PIBID buscando melhorá-las, já os que discordaram, ao analisar o 

questionário, foi percebido que eles estavam entre os pibidianos do ano de 2015, algo 

que por ter sido o segundo ano do projeto ou mesmo o primeiro ano deles, eles 

podiam não estar habituados a esse tipo de comunicação. 

Gráfico 4. Sexta pergunta do questionário dos bolsistas. 

 

  A pergunta do Gráfico 4 faz referência a algo que foi visto na fundamentação 

teórica desta pesquisa, que se refere ao ato de sentir-se bem ao atuar no âmbito 

escolar e valorizar tanto o educando como a própria prática de lecionar, e segundo os 

dados apresentados, 17 pibidianos concordaram fortemente e 5 concordaram, algo 
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que é importante ter ciência, que eles enquanto atuavam como professores 

independente dos problemas que ocorriam, eles se sentiam bem cumprindo o seu 

dever como docentes.  

 Sétima pergunta do questionário: De que modo o PIBID/Computação 

melhorou seu entendimento sobre o processo de ensino-aprendizagem e a sua 

didática em sala de aula? 

 Nas respostas a essa pergunta todos os pibidianos relataram pelo menos uma 

melhora nos aspectos questionados.  

Pelo menos metade deles destacou que o exercício da docência como fonte 

principal de melhoria da didática e no entendimento sobre o que é ser um professor, 

os demais, além disso, relataram como foi importante os feedbacks obtidos com os 

supervisores e coordenadores, a necessidade de estar sempre aprendendo novas 

formas de ensinar, visando o melhor para o aluno e entender que dominar um 

conteúdo específico não é o suficiente para ensiná-lo da forma mais apropriada.  

 As respostas a seguir evidenciam o que foi descrito anteriormente: 

 “A convivência em sala de aula com os alunos nos fez entender o quanto é 

sério e importante nosso papel. A didática é aperfeiçoada constantemente, 

quando notamos que os alunos estão com dificuldade em alguns conteúdos, 

buscamos inovar e procurar outras formas de ensinar sem que se perca a 

essência do conhecimento que deve ser construído, é a partir daí que notamos 

em o quanto é importante sempre estar aberto a mudar a didática e buscar 

aperfeiçoar o processo de ensino para promover uma melhor aprendizagem.” 

 “A prática do PIBID permitiu conhecer os alunos e entender de perto suas 

necessidades de que forma eles aprendiam. E as atividades eram sempre 

baseadas no nível da turma, as avançadas e as mais básicas.” 

 “Principalmente a prática docente, no PIBID foi quando tive as primeiras 

práticas docentes no curso de Licenciatura, em nível de Educação Básica. 

Através do PIBID pude observar a prática docente de outros professores e 

outros PIBIDianos (Estudantes do programa do PIBID) para fortalecer e pegar 

práticas que fundamenta e melhorar minha prática. Além disso, os 

supervisores e coordenadores sempre relatavam um feedback do 
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desenvolvimento da prática docente dos estudantes durante as aulas e na 

construção dos planos e das aulas.” 

A oitava questão do questionário se trata de uma solicitação de informações 

do ponto de vista dos bolsistas: Em relação ao processo de ensino e aprendizagem e 

experiência docente, fale sobre se houve melhoras significativas no seu desempenho 

como docente comparado a antes de você ter participado do PIBID.  

Não foram poucos os benefícios proporcionados pelo PIBID perante a visão 

dos pibidianos, baseados nas respostas obtidas, quase todos enfatizaram que houve 

melhora na comunicação, na didática e a compreensão da complexidade do trabalho 

do professor, bem como sua importância na sociedade. 

Em outras respostas mais aprofundadas, além do que foi mencionado, eles 

relataram que a prática docente exige a formação continua do professor, algo que 

para quem está em sua formação inicial ter plena consciência desse fato é um fator 

determinante. Também os fez perceber que cada aluno é único e tem seu próprio 

ritmo de aprendizagem, e que cabe ao professor encontrar um meio que proporcione 

um ensino de qualidade para todos. 

 As palavras dos pibidianos referentes a oitava questão representam muito 

bem as contribuições proporcionadas pelo PIBID de Computação e aa 

transformações que ele pode causar em um profissional da educação, como pode-se 

observar: 

 “Estar numa sala de aula, assumindo responsabilidades reais de transmitir 

conhecimentos através de uma metodologia menos tradicional, para alunos da 

rede pública, me permitiu avaliar minhas práticas, buscando melhorar aquilo 

que não estava satisfazendo os anseios dos alunos e aperfeiçoar meu 

desempenho enquanto educador.” 

 “Como disse anteriormente, depois que passei a participar do PIBID eu 

melhorei bastante minha comunicação, a forma como eu planejava e 

ministrava as aulas, e melhorou bastante a minha escrita, já que todo semestre 

tínhamos que redigir planejamentos, relatórios e artigos.” 

 “Sim, houve muitas melhoras. Passei a ter mais facilidade de me comunicar, 

passei a conhecer mais softwares pedagógicos e a enxergar a importância que 

a Educação tem em nossa sociedade.” 
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 “O Pibid me levou a melhorar como eu percebia os alunos suas diferenças e 

como trabalhar com eles, além de melhorar minha visão de como, de que 

maneira e em que momento poderia trabalhar as metodologias com os 

alunos.”  

 “Sim, houve melhoras significativas, até porque eu não pretendia exercer a 

prática docente, mas após a experiência no PIBID, me identifiquei bastante 

com a prática docente, justamente por conseguir ensinar de forma 

interdisciplinar e conseguir passar um pouco do que é a Computação em si.” 

 “Com certeza sim! Porque na graduação as práticas são poucas, os que não 

fazíamos na graduação faziam no PIBID. O contato com a sala de aula muda 

toda sua experiência e segurança para ensinar.” 

Gráfico 5. Nona pergunta do questionário dos bolsistas. 

 

De acordo com os resultados apresentados na nona pergunta, o Gráfico 5 

revela que 12 pibidianos concordam fortemente, 8 concordam e 2 não têm opinião, 

portanto infere-se que além do PIBID de Computação prover as contribuições já 

citadas anteriormente, o programa também pode ser considerado como um fator que 

pode ajudar a evitar a evasão nos cursos de licenciatura em Computação, visto que 

nenhum os pibidianos discordou em relação a esse questionamento, no máximo dois 

pibidianos ficaram indecisos e não tiveram uma opinião formada quanto a isso. 

 A décima questão do questionário se trata de uma solicitação de informações 

do ponto de vista dos bolsistas: Cite 3 problemas ou situações negativas que você 

vivenciou durante sua participação no PIBID. 
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A seguir serão listados os problemas mais comuns relatados nas respostas 

dadas pelos próprios pibidianos: 

 “1. Falta de estrutura dos laboratórios para receber os pibidianos de 

Computação, 2. Problemas de locomoção para levar os notebooks da UPE para 

a Escola sede do projeto, 3. Muito pouco tempo em sala de aula, tínhamos 

apenas 50 min por semana.” 

 “1 - Problemas com o transporte até a escola, ocorrendo atraso, perda das 

aulas e atraso no calendário. 2 - Laboratório indisponível por falta de 

comunicação da direção da escola; a chave não se encontrava na escola. 3 - 

Falta de manutenção e internet no laboratório da escola.” 

 “A escola era de difícil acesso. Falta de laboratórios nas escolas. Alguns 

professores supervisores não tinham compromisso.” 

 “1 - O descaso com os laboratórios de informática. 2 - A falta de interesse de 

alguns professores e supervisores que me acompanhavam na escola. 3 - O 

transporte de pibidianos para escolas de municípios vizinhos.” 

Em vista do que foi exposto pelos pibidianos, o problema mais comum que 

surgiram em quase todas as respostas foram as questões dos laboratórios sucateados 

e os problemas no transporte para a Escola José Ferreira Sobrinho.  

Outros problemas também foram preocupantes, como o caso de relatos em 

alguns dos professores não demonstravam interesse em acompanhar e auxiliar o 

trabalho dos pibidianos, e problemas com uma escola parceira que não dispunha da 

chave do laboratório de informática em repetidas ocasiões. 

Os pibidianos assim como os coordenadores apontaram o pouco tempo em 

sala de aula como um problema, o que de fato, como relatado, 50 minutos por 

semana limita o trabalho docente e por consequência pode acarretar na perda de 

aproveitamento e de qualidade das aulas.   

 A décima primeira questão do questionário se trata de outra solicitação de 

informações do ponto de vista dos bolsistas: Cite 2 sugestões de melhoria para o 

PIBID/Computação e/ou soluções para algum problema que havia nele. 

Como pode-se esperar devido aos problemas apontados na questão anterior, a 

grande maioria sugeriu que houvesse mais investimentos para os laboratórios de 

informática e recursos tecnológicos para as escolas, ou no mínimo mais cuidado por 
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parte da gestão da escola acerca dos poucos recursos tecnológicos já existentes na 

escola, também sugeriram que a coordenação ou a universidade deveria de 

responsabilizar ou auxiliar os pibidianos que precisarem de transporte para ir às 

escolas. 

Mais outras sugestões podem ser vistas segundo as palavras dos pibidianos a 

seguir: 

 “Esquematizar melhor o processo de inserção do PIBID com as escolas da 

região, e também disponibilizar tais recursos materiais (computadores, 

tablets, equipamentos de robótica) para que o projeto possa tomar maiores 

dimensões e ocasione maior interesse dos alunos.” 

 “1 - Buscar mais escolas interessadas em participar do programa. 2 - 

Continuidade nos projetos durante um período maior que 6 meses.” 

 “1. Mais investimentos nas Escolas para receber a tecnologia e usá-la 

corretamente. 2. Aumentar o tempo do pibidiano em sala de aula.” 

 “Auxílio a mais para os alunos que precisam viajar para cumprir suas 

atividades. Mais fiscalização com os professores supervisores.” 

 “1 - maior supervisão ou mais cuidado na seleção dos supervisores dos 

pibidianos nas escolas. 2 - Se há parceria com escolas que não estão no mesmo 

município que a universidade, acho que a organização do PIBID ou da 

universidade deveria se responsabilizar em mediar ou auxiliar no transporte 

dos pibidianos até essas escolas.” 

 “Fiquei apenas um semestre no PIBID, neste período não identifiquei 

necessariamente problemas, mas como sugestão seria interessante abrir mais 

vagas para que mais alunos possam ter a oportunidade de participar do 

projeto.” 

 “Antes de implementar o PIBID em alguma escola, previamente verificar as 

condições de trabalho (laboratórios), para que seja possível a implementação 

do projeto.” 

No que se refere às sugestões viáveis, é interessante apoiar que a ideia de que 

o programa possa tentar focar nas escolas mais próximas à universidade ou que no 

mínimo elas estejam dentro da cidade onde é localizada a universidade e que as 

escolas apresentem claro interesse em serem parceiras do PIBID, pois é o básico para 

que haja uma boa relação entre todos os envolvidos. 
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Segundo, quanto a sugestão de investimento ou melhorias para os 

laboratórios de informática das escolas parceiras, se faz necessário ser realista e 

considerar que a situação em relação aos investimentos para as escolas da rede 

pública no Brasil é no mínimo complicada e demorada, portanto o mais viável seria 

verificar, antes de selar a parceria, se a escola possui um laboratório que mesmo em 

condições precárias, ele tenha condições de ser revitalizado pelas ações do PIBID e a 

gestão das escolas se comprometam em zelar pela sua preservação. 

Em últimos casos, se nenhuma das escolas dispuser de recursos tecnológicos, 

a prática docente dos pibidianos de Computação deve ser garantida, seja de forma 

interdisciplinar ou como uma disciplina específica, visto que o exercício da docência 

deve ser posto em primeiro lugar, mas fica como dever da coordenação e dos 

pibidianos procurar soluções alternativas para inserir recursos computacionais para 

serem utilizados nas aulas.    

Terceira sugestão, entrar em acordo com as escolas parceiras para que possam 

aumentar o tempo do pibidiano de computação no exercício da docência.  

Quarta e última sugestão, mais cautela na seleção ou na supervisão dos 

professores supervisores, a fim de garantir que o pibidiano receba as devidas 

orientações, auxílios e feedbacks enquanto atuante no âmbito escolar.  

 Gráfico 6. Décima segunda pergunta do questionário dos bolsistas. 

 

Após tudo o que foi relatado pelos pibidianos e coordenadores, o resultado 

apresentado no Gráfico 6 não poderia ser diferente, onde 16 pibidianos concordaram 

fortemente e 6 concordaram que o PIBID/Computação alcançou um de seus 
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principais objetivos, que foi promover o incentivo e a iniciação a formação dos 

discentes de Licenciatura em Computação da UPE.   
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5. Considerações Finais 

Em virtude dos fatos e dos argumentos mencionados nesta pesquisa, ficou 

evidente que o PIBID proporcionou contribuições significativas quanto à formação 

acadêmica e profissional de todos os estudantes que participaram dos projetos de 

Computação.  

Quanto aos objetivos almejados na pesquisa, pode-se afirmar que todos eles 

foram alcançados. Ao longo do trabalho, foram evidenciados diversos fatores que 

contribuiu para a compreensão do impacto que o PIBID conferiu na formação dos 

pibidianos. Fatores esses encontrados nos documentos dos coordenadores e pelas 

palavras dos mesmos em resposta ao questionário o qual eles responderam, assim 

como os próprios bolsistas confirmaram em resposta a seu respectivo questionário.   

Também foi verificado que o PIBID influenciou positivamente nas atividades 

docentes exercidas pelos pibidianos e na construção do pensamento crítico a respeito 

da importância do magistério perante a sociedade, algo que também foi encontrado 

nas respostas obtidas nos questionários. Outro objetivo alcançado diz respeito à 

análise e verificação do progresso e evolução que o PIBID de Computação teve ao 

decorrer dos anos de sua vigência, que pode ser considerado como uma experiência 

que deveria ser vivenciada por todos os discentes de licenciatura em Computação que 

pretendem permanecer e atuar na carreira docente.  

Visto que o PIBID proporciona a vivência do exercício do magistério, o que 

inclui a experimentação de novas metodologias de ensino que são aplicadas a cada 

novo projeto que é iniciado. No que se refere ao progresso dos pibidianos ao longo de 

sua participação no projeto, foram constatadas uma gama de contribuições em 

relação ao aperfeiçoamento e potencialidades de suas habilidades à medida que 

foram inseridos na realidade de instituições públicas e ensino. Pois apesar dos 

desafios que surgiram, os bolsistas não desistiram, eles planejaram, replanejaram, 

executaram e avaliaram o resultado de suas próprias experiências.      

E ao final, como um produto proveniente da pesquisa que foi realizada, 

surgiram opções de melhorias para o programa de Computação, não só da 

Universidade de Pernambuco, mas também, de qualquer curso de Licenciatura em 

Computação que participe do PIBID, pois há possibilidades que as dificuldades 
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encontradas nestes projetos, também podem estar ocorrendo em vários outros no 

país.    

Logo, esta pesquisa se encerra, tendo seus objetivos alcançados e contendo 

uma significativa quantidade de informações obtidas por meio de métodos de 

pesquisa conhecidos, comprovados, avaliados e testados, o que valoriza a qualidade 

das informações que foram apresentadas. 

 E por fim, é válido destacar que todas as informações que foram obtidas 

podem utilizadas como meio de motivação para elaboração de trabalhos similares, ou 

até mesmo fazer uso das sugestões de aperfeiçoamento que foram apresentadas nesta 

pesquisa, para que deste modo os mesmos problemas que aconteceram ao longo dos 

projetos que foram relatados, venham a ser evitados ou amenizados.    

5.1. Contribuições Para o Autor Desta Pesquisa 

 Como autor desta pesquisa e bolsista do PIBID de Computação durante três 

anos, pode-se considerar que este programa foi um fator decisivo em sua formação 

docente, pois ao longo dos dois primeiros anos do curso de Licenciatura em 

Computação o mesmo ainda não havia se identificado com a carreira docente, mas 

devido a oportunidade de participar do PIBID é que foi possível para o autor se 

identificar com essa profissão. 

No primeiro ano foi considerado um grande desafio encarar a realidade de 

atuar como professor em uma escola pública do ensino básico, pois as poucas 

experiências de ensino do autor se resumiam a ministrar seminários na universidade, 

além disso, as compreensões acerca da importância e dos deveres do professor 

estavam relacionadas apenas às experiências como um estudante. 

   Mas devido à prática de ensino que era proporcionada pelo PIBID foi 

possível perceber o quão encantador era a sensação de poder influenciar 

positivamente na educação dos alunos à medida em que o autor percebia a melhora 

em sua didática, na forma como se comunicava, no modo de planejar e conduzir uma 

aula, e principalmente entender que cada aluno tem um ritmo e por isso é necessário 

estar preparado para ensinar um mesmo conteúdo de formas diferentes. 

Assim, a cada projeto finalizado ficava cada vez mais evidente a melhora do 

desempenho em sala de aula atuando como professor. Logo resultados tomaram 

forma e mérito através de artigos da autoria do autor foram sendo publicado em 
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eventos da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), isso devido a constante 

prática da escrita de relatórios e artigos exigida pelo PIBID e aos relatos de 

experiências vivenciados pelo mesmo enquanto participava do programa. Como pode 

ser observado na Tabela 3.  

Tabela 3. Artigos publicados em eventos pelo autor. 

Artigos Local e ano de publicação 

Relato de Experiência do PIBID: 
Promovendo o Ensino de Computação de 
forma interdisciplinar com Português no 
Ensino Fundamental. (Torcate, Farias e 
Santos, 2017) 

Anais do XXIII Workshop de 
Informática na Escola (WIE 2017) 

A Experiência do Estágio Docente de 
Licenciatura de Computação no 
IFPE/Garanhuns. (Farias, Silva, Cordeiro, 
Gomes e Silva, 2017). 

Anais dos Workshops do VI 
Congresso Brasileiro de Informática 
na Educação (WCBIE 2017) 

A inserção de Computação como disciplina 
no Ensino Fundamental: Desafios e 
Conquistas em Estágio Supervisionado. 
(Torcate, Farias, Silva e Martins, 2018) 

Anais do 26º Workshop sobre 
Educação em Computação (WEI 
2018) 

Astronaut of English: Desenvolvimento de 
Jogo Educativo para o Ensino de 
Vocabulário da Língua Inglesa. (Marques, 
Farias, Melo, Santos e Filho, 2018). 

Anais do XXIV Workshop de 
Informática na Escola (WIE 2018) 

Apesar da maioria dos artigos apresentados na Tabela 3 estarem relacionados 

a trabalhos que foram desenvolvidos na disciplina de estágio supervisionado, é 

possível garantir que essas publicações só foram possíveis devido ao acúmulo de 

experiência que foi obtida durante a participação no PIBID. 

Sendo que as primeiras práticas como professor foram atuando por meio do 

PIBID, o que posteriormente quando começou a atuar nos estágios toda a 

experiência que havia possuído pôde ser aplicada, algo que fez toda a diferença, pois 

o autor já se sentia mais seguro e confiante para exercer as atividades docentes e 

enfrentar os novos desafios que surgiram durante seu processo de formação.    

Portanto pode-se afirmar com absoluta certeza que o impacto que o PIBID 

exerceu sobre a formação do autor só trouxe benefícios, pois ele teve a oportunidade 

de assumir a carreira docente antes mesmo do estágio e por isso pôde confirmar que 
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estava fazendo algo que gostava o que acabou com a insegurança que ele tinha 

durante os primeiros anos no curso de Licenciatura em Computação.   

5.2. Limitações da Pesquisa 

 Assim como toda pesquisa, limitações e imprevistos são fatores que devem ser 

considerados desde o princípio, no caso desta pesquisa não foi diferente, pois houve 

algumas limitações que influenciaram nos resultados, mas foi algo que não 

comprometeu a qualidade nem a importância desta pesquisa. 

A primeira limitação está relacionada à obtenção do relatório do coordenador 

do PIBID de Computação do ano de 2014, que devido ao tempo decorrido entre esse 

ano e o desenvolvimento desta pesquisa impossibilitou o próprio coordenador de ter 

acesso a este relatório, algo que foi citado na seção de resultados, e por esse motivo a 

análise desse relatório não pôde ser apresentada na pesquisa.   

A segunda e a terceira limitação são a respeito de outros dois questionários 

que deveriam ser aplicados visando obter ainda mais informações acerca do tema da 

pesquisa, onde um questionário deveria ser aplicado aos professores supervisores e o 

outro para os discentes do curso de Pedagogia que atuaram em parceria com os de 

Computação.  

Tais limitações aconteceram devido ao tempo de elaboração desta pesquisa, 

que tornou inviável elaborar e posteriormente analisar os resultados de todos esses 

questionários adicionais. 

Outra limitação está relacionada ao próprio instrumento de pesquisa, no caso 

os questionários dos bolsistas e dos coordenadores, pois a analise das respostas estão 

limitadas apenas a capacidade de observação e a subjetividade do autor da pesquisa e 

o risco de respostas fora do contexto das questões. 
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APÊNDICE A 

Questionário dos Coordenadores 

Este é um questionário direcionado aos coordenadores que participaram do PIBID 

de Licenciatura em Computação da Universidade de Pernambuco - Campus 

Garanhuns. Tem como finalidade ser um instrumento de coleta de dados para o TCC 

com o título provisório "As Contribuições do PIBID de Computação para Formação 

Docente".  

Portanto, peço encarecidamente que responda ao questionário com total atenção e 

sem pressa, uma vez que ele contém apenas de 6 questões abertas.  Peço também que 

nas questões abertas argumente de forma clara e detalhada, pois a qualidade das 

informações é de grande importância para o trabalho que está sendo realizado.  

Agradeço desde já a sua atenção e participação! Att, Uryel Felix, autor deste 

questionário e do TCC relacionado a ele. 

 

1 - As discussões com os demais pibidianos durante as reuniões demonstraram que 

eles construíram um pensamento crítico sobre a educação e a docência? 

2 - Ao decorrer do projeto, os pibidianos buscavam melhorar sua didática e 

demonstravam interesse em experimentar novos métodos de ensino? 

3 - Quais eram as principais diferenças ou características que os pibidianos 

apresentavam ao início e ao fim de cada projeto? 

4 - Foi possível notar nos pibidianos o aumento ou a falta de interesse pela docência 

enquanto eles participavam do PIBID. E qual desses fatores ficou mais evidente? 

5 - Quais as principais dificuldades que os pibidianos encontravam durante sua 

participação no PIBID e como eles lidavam com elas? 

6 - Cite 3 problemas encontrados durante sua participação no PIBID e argumente 

sobre 2 possíveis soluções ou melhorias para o mesmo.  
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APÊNDICE B 

Questionário dos Bolsistas 

Este é um questionário direcionado aos discentes que participaram do PIBID de 

Licenciatura em Computação da Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns. 

Tem como finalidade ser um instrumento de coleta de dados para o TCC com o título 

provisório "As Contribuições do PIBID de Computação para Formação Docente".  

Portanto, peço encarecidamente que responda ao questionário com total atenção e 

sem pressa, uma vez que ele contém apenas de 12 questões, sendo 6 abertas, 5 

fechadas e uma mista, ou seja, aberta e fechada. Peço também que nas questões 

abertas argumente de forma clara e detalhada, pois a qualidade das informações é de 

grande importância para o trabalho que está sendo realizado.  

Agradeço desde já a sua atenção e participação! Att, Uryel Felix, autor deste 

questionário e do TCC relacionado a ele.  

1 - A bolsa foi um motivo importante que o levou a participar do 

PIBID/Computação? 

( ) Concordo Fortemente 

( ) Concordo 

( ) Sem Opinião 

( ) Discordo 

( ) Discordo Fortemente 

Justifique sua escolha:  

2 - Como o PIBID/Computação promove uma valorização dos cursos de formação de 

professores de Computação? 

3 - As atividades no PIBID/Computação me permitiram interrelacionar as disciplinas 

de conteúdo específico e as disciplinas de formação pedagógica? 

( ) Concordo Fortemente 

( ) Concordo 

( ) Sem Opinião 

( ) Discordo 
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( ) Discordo Fortemente 

4 - De que forma o PIBID/Computação contribuiu em relação à visão sobre as 

disciplinas de conteúdo específico e pedagógico do curso? 

5 - Você e os demais os pibidianos de Computação compartilhavam suas experiências 

pedagógicas daquilo que fizeram e refletiam a respeito de como fazer melhor. 

( ) Concordo Fortemente 

( ) Concordo 

( ) Sem Opinião 

( ) Discordo 

( ) Discordo Fortemente 

6 - No contexto geral, você se sentia bem ao realizar as atividades no 

PIBID/Computação? 

( ) Concordo Fortemente 

( ) Concordo 

( ) Sem Opinião 

( ) Discordo 

( ) Discordo Fortemente 

7 - De que modo o PIBID/Computação melhorou seu entendimento sobre o processo 

de ensino-aprendizagem e a sua didática em sala de aula? 

8 - Em relação ao processo de ensino e aprendizagem e experiência docente, fale 

sobre se houve melhoras significativas no seu desempenho como docente comparado 

a antes de você ter participado do PIBID. 

9 - Durante sua participação no PIBID/Computação, o programa reforçou o desejo 

de permanecer no curso de Licenciatura em Computação? 

( ) Concordo Fortemente 

( ) Concordo 

( ) Sem Opinião 

( ) Discordo 
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( ) Discordo Fortemente 

10 - Cite 3 problemas ou situações negativas que você vivenciou durante sua 

participação no PIBID. 

11 - Cite 2 sugestões de melhoria para o PIBID/Computação e/ou soluções para 

algum problema que havia nele. 

12 - Levando em conta a sua experiência participando do PIBID/Computação, o 

programa cumpriu com seu objetivo de incentivo à docência? 

( ) Concordo Fortemente 

( ) Concordo 

( ) Sem Opinião 

( ) Discordo 

( ) Discordo Fortemente 
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