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RESUMO: 

A discussão sobre a diversidade emergiu no contexto pedagógico como forma de inserir 

a escola no enredo discursivo mundial sobre processos inclusivos de atendimento às 

diferenças culturais, sociais, de gênero, etnias e outras. Este trabalho aborda as relações 

entre universidade e escola pública, considerando que as duas instâncias enfrentam 

problemas em relação à necessidade de reconstituição dos processos interativos que 

nelas se constroem, discutindo as contribuições que o PIBID oferece para que escolas 

públicas insiram em suas práticas educativas o atendimento à diversidade, presente em 

seu interior. As reflexões mostram que o PIBID, na escola, assume um papel inclusivo 

no que diz respeito ao atendimento especial a grupos em situação de exclusão social, 

como as escolas com baixo índice na avaliação do IDEB. Ao oportunizar aos bolsistas 

envolvidos desenvolverem competências inerentes ao processo formativo, através de um 

trabalho cooperativo com escolas do ensino fundamental, proporciona também a 

construção de conhecimentos novos e troca de experiências entre os estudantes e os 

profissionais que ali atuam, considerando suas diferenças peculiares.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

A modernização da sociedade requer a presença de indivíduos que contribuam 

para a multiplicidade de idéias, o avanço tecnológico e a pluralidade cultural, como 

conseqüência da sistematização do conhecimento. Para isso é necessário haver 

instâncias propiciadoras de oportunidades que levem os indivíduos a se apropriarem do 

conhecimento circundante a fim de possibilitar as transformações necessárias para que 

os avanços aconteçam, sendo a universidade a instância privilegiada para a fomentação 

das ações que possibilitam aos atores sociais se apropriarem dos saberes que a 

sociedade requer e que são inerentes ao convívio social, ao crescimento intelectual e ao 

desenvolvimento socioeconômico. Assim sendo, evidencia-se que as demandas sociais 

decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos impulsionam as universidades a 

redimensionarem seus cursos, visando a atender às mudanças que se processam no 

                                                           
1
 Professora do Curso de Pedagogia, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus 

Avançado Professor João Ismar de Moura – CAJIM; Coordenadora do 

PIBID/PEDAGOGIA/CAJIM/UERN. 



campo da produção do conhecimento e da formação de profissionais que atenderão a 

uma sociedade globalizada, plural e cada vez mais diversificada. 

Considerando que o conhecimento ocupa lugar central nos processos produtivos 

que se desenvolvem na sociedade, observa-se que os debates acadêmicos têm sido 

permeados por desejos veementes de se atingir maiores índices de “qualidade” para o 

ensino, com vistas a uma otimização dos serviços oferecidos pela universidade à 

sociedade, a qual requer padrões cada vez melhores para o processo de aprendizagem e, 

principalmente, que se insira numa política de educação inclusiva, respeitando a 

diversidade presente nesses espaços.  

Isso induz a se fazer uma análise das novas relações que se estabelecem entre a 

sociedade e as instituições de ensino superior, a fim de fortalecer a relevância de seu 

papel estratégico, o qual, segundo Bernheim e Chauí (2003), é um dos principais temas 

da agenda de estudos sobre a educação superior, estabelecida a partir da Declaração 

Mundial sobre Educação Superior no século XXI, em seu Artigo 2º, onde delega que as 

instituições de educação superior devem “preservar e desenvolver suas funções 

fundamentais, submetendo suas atividades às exigências da ética e do rigor científico e 

intelectual.” 

 Isso posto, destaca-se, neste trabalho, as relações entre universidade e escola 

pública, considerando que essas duas instâncias enfrentam problemas diversos que 

exigem uma atenção especial, dada à necessidade de uma reconstituição dos processos 

interativos que nelas se constroem, uma vez que houve um brutal afastamento “entre o 

mundo acadêmico e o mundo da escola” (SANTOS, 2010). 

Há um esforço do Ministério da Educação (MEC) para a reintegração dos laços 

entre a universidade e a escola pública, através de políticas públicas que fortaleçam a 

educação básica, incluindo-se o aumento de acessos ao ensino superior e a valorização 

dos profissionais que nela atuam, como comprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 

para a década 2011-2020. No artigo 2º, o documento cita textualmente a questão da 

valorização dos profissionais de educação. Já entre as 20 metas propostas estão alguns 

pontos fundamentais para que ocorra de fato essa tão sonhada valorização, como por 

exemplo, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%, assegurar a 

existência de planos de carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas 

de ensino e formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação 

lato e strictu sensu, garantindo a todos a formação continuada em sua área de atuação.     



Entre as ações do MEC para aproximar a escola da universidade destacam-se 

programas de apoio e fortalecimento dos cursos de graduação, como o PIBID – 

Programa de Incentivo e Bolsas de Iniciação à Docência que, através da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, possibilita aos graduandos, 

já a partir do início do curso, ter um contato direto com a realidade das escolas da rede 

básica de ensino. 

A discussão proposta fundamenta-se no entendimento de que a diversidade diz 

respeito a uma variedade de características, conceitos, idéias, culturas e modos de ser e 

de viver que povoam um determinado ambiente ou situação, ligando-se diretamente aos 

conceitos de pluralidade, heterogeneidade e multiplicidade. 

A partir dessas constatações, este trabalho pretende discutir as contribuições de 

programas formativos como o PIBID para que as escolas públicas da rede básica 

insiram entre suas práticas educativas o atendimento à diversidade presente em seu 

interior, a saber: etnia, classe social, gênero, acessibilidade, linguagem, crenças, dentre 

outros. 

2 DISCUTINDO A TEMÁTICA 

 

As transformações sociais por que passa a sociedade denominada como da 

informação e da comunicação têm trazido para a educação demandas diversificadas que 

transformaram a docência em uma atividade cada vez mais complexa e pouco desejada 

pelos estudantes que pleiteiam o acesso a um curso superior.  

Gatti et al (2010) apresentam resultados de pesquisa, realizadas entre jovens do 

ensino médio de escolas públicas e particulares, onde discutem os fatores responsáveis 

pelo decréscimo na demanda pela carreira docente, especialmente na educação básica. 

Um dos fatores que chamou a atenção das pesquisadoras foi a afirmação dos 

entrevistados de que a docência “trata de profissão desvalorizada (social e 

financeiramente) e que o professor é desrespeitado pelos alunos, pela sociedade e pelo 

governo” (p. 196).  

Para explicar a construção dessa imagem negativa do professor, as autoras 

enumeram quatro aspectos importantes: 1) a expansão quantitativa da escola não foi 

seguida pela qualificação profissional do professor; 2) a ausência de políticas de 

valorização profissional emperrou o salário do professor, o plano de carreira e as 

condições dignas de trabalho; 3) falta de preparo para enfrentar as mudanças estruturais 

da sociedade decorrentes de novas formas de constituição das famílias, dos meios de 



comunicação de massa e do mercado de trabalho; 4) noções preconcebidas da docência, 

segundo as quais “para ensinar não é preciso ter formação específica”.  

Apesar das respostas desanimadoras em relação à profissão docente, os jovens 

entrevistados revelaram preocupação em relação ao futuro, se vier a faltar professor. 

Segundo eles cabe ao governo criar oportunidades para que a profissão docente não 

esteja fadada à escassez e ao desaparecimento. 

Essa preocupação também tem se revelado na esfera governamental, mediante os 

dados de outras pesquisas que mostram o declínio na procura por cursos de licenciatura 

nas universidades. Por isso o Ministério da Educação vem atuando para transformar o 

cenário de desprestígio da carreira docente, ao investir cada vez mais na educação do 

país, através de programas como o PIBID, que visa principalmente a: 

 

Incentivar a formação docente; contribuir para a valorização do magistério; 

elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre a Educação Superior e a 

Educação Básica; inserir licenciandos no cotidiano de escolas da rede 

pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências (...) de ensino-aprendizagem; contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessária à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

(PORTARIA 260/2010-CAPES) 

 

Os objetivos do PIBID corroboram as diretrizes sugeridas por Santos (2010) para 

uma reforma da universidade que vise a firmar compromisso entre esta e a escola 

pública, que consiste em:  

 

1) Valorização da formação inicial articulada à formação continuada;  

2) Reestruturação dos cursos de licenciatura a fim de assegurar a 

integração curricular entre a formação profissional e a acadêmica; 

3) Colaboração entre pesquisadores universitários e professores das 

escolas públicas na produção e difusão do saber pedagógico, mediante 

reconhecimento e estímulo da pesquisa-ação; 

4) Criação de redes regionais e nacionais de universidades púbicas para 

desenvolvimento de programas de formação continuada em parceria 

com os sistemas públicos de ensino. (p. 83,84) 

 

Para esse autor, é urgente a legitimação social dessa proposta, sob pena de 

aumentar a distância entre a universidade e a escola pública, fortalecida pela 

racionalidade econômica da relação custo-benefício que visa apenas à medição de 



resultados da aprendizagem através da aplicação periódicas de testes padronizados 

baseados em critérios como eficiência, competição, desempenho, entre outros. 

As dificuldades quanto à formação de novos professores não se dissociam dos 

problemas já vivenciados pelos professores que já atuam na espaço educacional, quando 

o assunto é a qualificação necessária para atuar com um público-alvo heterogêneo, 

oriundo das mais variadas esferas sociais e culturais, trazendo em si mesmo diferenças 

que não podem, de forma alguma, passarem despercebidos à escola. Importa ressaltar 

que perceber essas diferenças requer uma mudança de atitude, tanto no sentido de 

mudar o que precisa ser mudado para incluir, para preservar e para valorizar o que não 

estar de acordo com padrões previamente estabelecidos, por grupos sociais que 

acreditam poder homogeneizar as relações que se constroem no interior da escola. 

Discutir sobre a diversidade e trazer esse tema para as instâncias formativas não é 

assunto novo. De acordo com Rodrigues e Abramowicz (2011), nas décadas de 1980 e 

1990 ocorreu um longo processo de reflexão sobre o tema, que resultou na elaboração 

da Declaração Universal da Diversidade Cultural, em 2001, destacada no relatório 

elaborado pela UNESCO, intitulado Investindo na Diversidade Cultural e no Diálogo 

Intercultural (2009), que é dedicado à análise e à descrição das iniciativas de 

preservação da diversidade cultural empreendidas pela UNESCO.  

As autoras frisam que a diversidade cultural é considerada no documento como 

“patrimônio comum da humanidade”, que pode ser reconhecida e afirmada para o 

benefício de gerações presentes e futuras e cuja defesa é considerada imperativo ético, 

inseparável do respeito pela dignidade humana.  

Com o tema ganhando espaços continentais e intercontinentais, o Ministério da 

Educação começou a investir em políticas públicas para apoiar decisões e fortalecer o 

atendimento às questões relacionadas à diversidade, através da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), que agrega em sua ação temas 

como Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação 

Ambiental, Educação Escolar Indígena e Diversidade Étnico-Racial. Assim, pretendia-

se subsidiar os sistemas de ensino no enfrentamento dos problemas existentes, 

procurando reduzir desigualdades, valorizando a diversidade da população brasileira e 

trabalhando para garantir políticas públicas como instrumento de cidadania. Essa 

Secretaria tem como missão contribuir para a redução das desigualdades educacionais 

por meio da implementação de políticas públicas que assegurem a ampliação do acesso 



à Educação Continuada e responde pela orientação de projetos político-pedagógicos 

voltados para os segmentos da população vítima de discriminação e de violência. 

Frente ao exposto, constata-se que a SECAD planeja suas ações com base na 

compreensão de que a Educação de qualidade demandada pelo Século XXI carece de 

um processo de interação profunda com a realidade social, a fim de que os indivíduos 

sejam melhor instrumentalizados para a vida em sociedade. Nesse sentido, a escola 

desempenha de forma contextualizada, significativa e interessante, sua função no 

processo de formação de pessoas. 

Segundo Teles e Mendonça (2007), a formação de pessoas em cursos da natureza 

através dos programas Educação-Africanidades-Brasil e Escola que Protege, criados 

pela SECAD, em 2006, voltados para o atendimento de vítimas de discriminação e de 

violência, constituem-se instrumento valioso de intervenção nos contextos das crises e 

demandas decorrentes, arrastadas até o presente Século. Implica formar as pessoas que, 

provavelmente, vivem em condições de vida mais favoráveis para que tenham 

consciência da realidade social mais ampla e desejem contribuir para a minimização 

e/ou redução das adversidades com as quais a humanidade convive, ainda que 

indiretamente. 

Por essa lógica, a quanto mais cidadãos forem disponibilizados o conhecimento e 

a informação acerca da realidade social, bem como as alternativas para seu 

enfrentamento, mais chances a sociedade tem de minimizar e/ou extinguir os danos à 

dignidade da espécie evidenciados na contemporaneidade. 

Na esfera das políticas governamentais para atendimento à diversidade a CAPES criou o 

PIBID Diversidade, cujo objetivo é atender alunos matriculados nos cursos de Licenciatura para 

Educação do Campo – PROCAMPO e Licenciaturas para Educação Indígenas – PROLIND. 

Esse Programa funciona nos mesmos moldes do PIBID vinculado às demais licenciaturas. 

Percebe-se, assim, que as ações das políticas públicas para diversidade não se restringem à 

esfera da SECAD, permeando contextos intra e interministeriais, como criticam Rodrigues e 

Abramowiz (2011, p. 252):   

 

Apesar de uma variedade sem precedentes de programas voltados ao 

enfrentamento das desigualdades e dos problemas decorrentes do racismo e 

voltados para a diversidade durante o governo Lula, em termos gerais, 

faltaram coordenação interministerial, coerência e comunicação entre os 

programas, e as responsabilidades acabaram “encapsuladas” na SECAD, 

SEPPIR e SPM. A defesa da diversidade e a luta pela igualdade racial 

passaram a fazer parte da retórica do governo, mas ainda não foram, 

efetivamente, elevadas ao status de política de Estado. (grifos nosso) 



No entanto, o que se pretende mostrar, nesta discussão, é que o PIBID, como 

programa formativo, pensado para resolver problemas educacionais, dentro da escola, 

assume também um papel inclusivo no que diz respeito ao atendimento especial à 

grupos em situação de exclusão social, como são as escolas que apresentam baixo índice 

na avaliação do IDEB. 

A ideia é confirmada por Rodrigues e Abramowicz (2011, 248), quando 

relacionam “a busca por uma educação de qualidade aos desafios de oferecer estratégias 

educacionais adaptadas aos contextos das vidas dos alunos no conteúdo e na forma”. A 

proposta do Subprojeto PIBID/Pedagogia/CAJIM/UERN postula que 

 

O aluno bolsista dará apoio às aulas ministradas pelo professor supervisor, 

no planejamento e elaboração de material didático, na monitoração de 

grupos de alunos com dificuldades de aprendizagem da leitura, da escrita e 

da numeralização, entre outras atividades coerentes com os objetivos deste 

Subprojeto. 

 

A título de exemplo, acrescente-se que, entre as “atividades coerentes com os 

objetivos deste subprojeto” encontram-se o atendimento a situações específicas como 

alunos com deficiência física e/ou mental e adolescentes grávidas, os quais não podem 

ter sua condição ignorada pela escola, nem por programas formativos que aportem em 

seu interior, tendo por meta contribuir com a superação de problemas que surgem no 

cotidiano escolar.   

Considerando que o PIBID surgiu como uma alternativa para o fortalecimento da 

formação de professores e para o estreitamento das relações entre a universidade e a 

escola, este procura dar conta de questões basilares que permeiam a prática pedagógica 

– o que, para que e como ensinar – as quais devem estar presente em todo o processo 

formativo do estudante de Pedagogia, na busca por sua profissionalização, incluindo as 

questões referentes à diversidade cultural que permeia a escola, em suas mais variadas 

matizes: etnias, gênero, crenças, classe social, variedades lingüísticas, manifestações 

artísticas, entre outros.  

Visando a otimizar a formação que oferece, o Curso de Pedagogia/CAJIM/UERN, 

através das ações do PIBID, oportuniza aos seus alunos desenvolverem as competências 

inerentes ao processo formativo, através de um trabalho cooperativo com escolas do 

ensino fundamental da cidade de Patu-RN. Espera-se, assim, que isso resulte na 

construção de conhecimentos novos e troca de experiências entre os estudantes e os 

profissionais que atuam nessas escolas.  



 

INSTIGANDO OUTRAS REFLEXÕES 

 

Assim sendo, o trabalho ora apresentado se encaminha na direção de compreender 

o PIBID como política de formação que contribui com a educação para e na 

diversidade, através da análise de suas implicações tanto no processo de formação 

inicial do graduando em Pedagogia, como no de formação continuada dos professores 

da rede básica de ensino; e como estratégia para o fortalecimento do ensino público, nos 

níveis básico e superior. 

A eficiência do setor público é essencial não apenas para a promoção do 

desenvolvimento econômico sustentável, mas também para a redução da pobreza e das 

desigualdades socioeconômicas existentes. A redemocratização da sociedade devolveu  

o poder aos cidadãos, fazendo com que os governos sejam cada vez mais pressionados 

por diferentes setores para aumentar sua capacidade de atender às demandas que 

surgem, cada dia mais imperiosas, exigindo soluções para problemas existentes e/ou 

alternativas preventivas para demandas que poderão surgir. 

Para satisfazer às necessidades da população em uma sociedade democrática, a 

transparência, a responsabilidade, a governança, o aumento da eficácia e a produção de 

resultados tangíveis são fatores imprescindíveis para que a atuação do setor público 

esteja à altura dos desafios do Brasil contemporâneo. Assim, criam-se políticas de 

estado, e com estas, emergem programas governamentais com metas tangíveis para 

atendimento a uma população cada vez mais diversificadas e ávida por ver seus direitos 

respeitados e suas necessidades atendidas. 

O PIBID surgiu como um Programa formativo para atender a uma demanda 

crescente que exigia urgente solução do poder público no que tange ao fracasso escolar, 

cada dia mais acentuado nas escolas brasileiras. Na contra-mão desse processo se 

encontra o baixo nível das licenciaturas que a cada ano ver caírem os índices de procura 

por esses cursos nos processos seletivos para entrada na universidade. Estava posto, 

portanto, o elemento integrador entre o PIBID, a educação e a diversidade, visto que 

esse programa emergia para atender as prerrogativas de um contexto plural e 

diversificado em sua essência: a universidade e a escola de educação básica. 

A recente criação do programa restringe as pesquisas sobre o tema, porém os 

relatos de experiência apresentados em eventos sobre o PIBID, promovidos pela 

CAPES e pelas IES participantes tem revelado a sua potencialidade como objeto de 



investigação no que diz respeito às políticas públicas para a educação, as quais 

permitirão aos sujeitos envolvidos vivenciarem experiências formativas inovadoras, 

através de variadas formas de ensinar e de aprender.  

Entre os trabalhos já publicados sobre o impacto do PIBID na vida dos cursos de 

licenciaturas desenvolvidos em diferentes IES brasileiras, destaca-se o de Brandt 

(2011), no qual a autora expõe questões relativas às transformações que este programa 

pode desencadear no âmbito das licenciaturas que o acolhem. A autora dedica especial 

atenção para a função social da pesquisa dentro da universidade e da escola, no tocante 

às modificações decorrentes da troca de experiências, do aprimoramento intelectual, das 

ações coletivas e do que realmente será valorizado no magistério a partir dos atos 

pedagógicos que os envolvidos se propõem a realizar. 

Numa rápida análise, percebe-se que a recente literatura divulgada sobre o PIBID, 

confirma-o como uma importante estratégia para a valorização das licenciaturas, no 

contexto de formação de professores para a educação básica, possibilitando uma 

aprendizagem mais direcionada, através de conteúdos extra-classe, a participação em 

atividades de pesquisa e divulgação científica, como também a resolução de problemas 

do dia-a-dia. Tais fatos permitem enquadrá-lo como uma atividade que contempla o 

ensino, a pesquisa e a extensão. 

A construção do conhecimento, no contexto de formação, a partir do que se 

vivencia na escola, requer um distanciamento das práticas do dia-a-dia, da “cultura da 

escola” (BRANDT, 2011), a fim de poder-se compreendê-las de forma sistemática, sem 

apagamentos ou protecionismos, mas de forma real, identificando-se os problemas e 

encontrando-se as soluções adequadas.  
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