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Singularidades da/na profissão docente: o ensino pela pesquisa no processo 
formativo de iniciação à docência 
Autor/a (es/as):  

Sales, Marcea Andrade [Universidade do Estado da Bahia] 

Miranda, Dayse Lago de [Universidade do Estado da Bahia] 

Resumo: 

O texto apresenta reflexões feitas a partir da participação da Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação ä Docência PIBID/CAPES, que propõe 

“valorização dos futuros docentes durante seu processo de formação e tem como objetivo o 

aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e a melhoria de qualidade 

da educação pública brasileira” (CAPES, 2011). A UNEB tem dois Projetos Institucionais 

aprovados em editais públicos (2009/2011) e conta com dezoito Subprojetos de Pesquisa que 

promovem aproximação entre atividades acadêmicas e atividades da educação básica, 

envolvendo estudantes de nove Licenciaturas - Biologia, Educação Física, Letras, Geografia, 

História, Matemática e Pedagogia -, e professores da rede pública de ensino - Fundamental e 

Médio -, em todo território da Bahia (Brasil). O Projeto Institucional - Ensino Superior e 

Educação Básica: articulando pedagogias ao PIBID (Edital 2011) - tem como um dos seus 
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objetivos reconhecer o espaço da escola pública como campo de experiência para a construção 

do conhecimento na formação de professores para a educação básica. A pesquisa iniciada em 

julho de 2011 pauta-se na análise da problemática educacional através do diálogo acadêmico 

com a experiência universitária (Pachane, 1998; Souza Santos, 2000) e de docentes em 

exercício (Carvalho, 2009, Sá, 2010). Em outras palavras, tendo a escola e seu contexto como 

um dos principais campos de atuação docente, como têm se configurado as possibilidades 

profissionais do licenciando desde o início do seu processo formativo? Essa pesquisa-ação tem, 

também, caráter etnográfico: implica cada pesquisador/a no processo, modulado pelo trabalho 

colaborativo (Mateus, 2009; Pasonni, 2010 Audi, 2011). As discussões envolvem diferentes 

linguagens virtual, textual... , e abordam questões relacionadas à identidade docente, à 

articulação entre ensino/pesquisa/extensão, às aprendizagens em espaços virtuais, dentre outros. 

As aproximações entre a Universidade e a Educação Básica no nosso Estado têm possibilitado 

reflexões coletivas sobre o papel da Escola e o papel da Universidade. A equipe de 

pesquisadores é formada por nove professores universitários [dois coordenadores institucionais 

e sete coordenadores dos subprojetos], dez professores da Educação Básica [supervisores nas 

Escolas Públicas] e cento e quarenta e oito bolsistas [estudantes universitários]. Essa pesquisa 

rompe com a perspectiva etimológica tradicional, pois discute a formação docente na 

perspectiva em que todos os envolvidos na ação pedagógica assumam o lugar de sujeitos, 

investiguem sua prática e escrevam a sua própria história. A experiência com o PIBID vem 

fortalecendo as ações voltadas para as demandas de formação docente na UNEB, contribuindo 

para que ela se organize, cada vez mais, para ampliar essas ações em todo o Estado, inclusive, 

articulando-se com órgãos públicos estaduais e nacionais. Reconhecemos a importância do 

ensino pela pesquisa como uma política de graduação na Universidade, pois inaugura outras 

possibilidades de formação docente; articula-se às ações em ensino, pesquisa e extensão; 

favorece a atuação de diferentes sujeitos e ratifica processos de auto e hetero formação 

profissional. 

Palavras-chave: 

Ensino pela pesquisa; formação em exercício; PIBID UNEB. 

 

 
Para construir junto com seus futuros alunos experiências significativas e ensiná-los a 

relacionar teoria e prática, é preciso que a formação de professores seja orientada por 

situações equivalentes de ensino e aprendizagem. (Brasil, 2001.a, p.13) 
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É consenso que a Educação deve contribuir para que estudantes e professores atuem propositivamente. 

Alguns fatores, porém, vêm comprometendo esta questão a exemplo da heterogeneidade sociocultural e 

econômica dos discentes que, submetida a um currículo que se pretende uniforme para todos, 

compromete a valorização das diversas manifestações culturais. Assim, a Escola da modernidade, ainda 

em vigor, encontra dificuldades para dar conta de uma formação ativa para a contemporaneidade. As 

discussões atuais sobre a formação docente apontam para uma revisão da compreensão da prática 

pedagógica, tendo o professor como mobilizador de saberes. 

Historicamente, a Educação institucionalizou-se para atender às necessidades de uma classe social 

emergente (burguesia comercial), visando satisfazer uma nova ordem econômica: o capitalismo da 

Revolução Industrial no século XVIII. Neste momento, surge a necessidade de formação de um novo 

trabalhador que seguiria os princípios norteadores próprios da indústria: pontualidade (início do 

trabalho), obediência (cumprimento da tarefa) e repetição (produção em série). Aplicando esses 

princípios aos modelos educacionais formais, conhecidos até hoje, podemos dizer que qualquer 

semelhança não é coincidência. 

No Brasil do século XIX, para superar a situação de opressão do Império e inaugurar uma nova 

sociedade, foi necessário buscar “romper” com a barreira da “ignorância”, devendo surgir daí um ser 

“esclarecido”, apto para exercer seus direitos. Tem-se, então, um modelo educacional centrado no 

professor como o detentor e veiculador do conhecimento, que reproduz a estrutura de uma sociedade 

estratificada em classes, atendendo aos interesses sócio-econômicos dos setores dominantes. Para 

Veiga-Neto (in Moreira 1999, p.232): 

Na sua incansável tentativa de distinguir a ordem do caos, o progresso do atraso, a luz da 

escuridão, a modernidade levou às últimas consequências os exercícios de nomear e 

classificar, com a promessa de fixar ultimamente todos os sentidos, de exorcizar a 

casualidade, determinar a causalidade, eliminar o imprevisto, incluir toda a diferença, 

domesticar a ambivalência.  

 

A dualidade típica da modernidade tem configurado um processo de ensino e aprendizagem 

descontextualizado, sem o vínculo com a realidade do educando e do educador, e enfatizado uma 

relação professor-aluno, na qual ocorre a predominância da palavra do professor, em regras impostas. 

Isto porque “a concepção de professor, principalmente do licenciado, é tributária dos ideais educativos 

associados à figura e ao papel do professor preceptor” (Azanha, 1998, p. 07). 

Em sua formação inicial, os licenciandos ainda vivenciam esse caráter preceptoral – modelo no qual 

seus professores também foram formados. Nesse modelo, há uma preocupação predominante com o 

domínio do conteúdo a ser ensinado. Esta pode ter sido uma das questões que vêm contribuindo para 
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que o professor não se sinta, muitas vezes, como parte atuante da comunidade escolar: o seu saber não 

tem sido articulado a sua prática profissional. 

Temos uma tendência crescente das pesquisas educacionais que valorizam os saberes construídos pelos 

professores, buscando a superação do tradicional modelo de ensino que ora valoriza os saberes 

específicos, ora valoriza os aspectos didáticos e metodológicos, com ênfase o domínio dos conteúdos. 

Segundo o parecer CNE/CP 009/2001, 

Nos cursos atuais de formação de professor, salvo raras exceções, ou se dá grande ênfase à 

transposição didática dos conteúdos, sem sua necessária ampliação e solidificação – 

pedagogismo; ou se dá atenção quase que exclusiva a conhecimentos que o estudante deve 

aprender – conteudismo, sem considerar as relevâncias e sua relação com os conteúdos que 

ele deverá ensinar nas diferentes etapas da educação básica. (Brasil, 2001.a, p. 20) 

 

O discurso educacional, buscando superar este modelo, só passou a ter um caráter sociopolítico nos 

anos 1980, quando avançou para a busca de novos enfoques como a análise da prática pedagógica dos 

anos 1990 para cá, no Brasil, dando voz ao professor. Segundo Nóvoa: 

Esta nova abordagem (que dá voz ao professor) veio em oposição aos estudos anteriores que 

acabavam por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e técnicas, gerando 

uma crise de identidade dos professores em decorrência de uma separação entre o eu 

profissional e o eu pessoal. (grifo nosso). (Nóvoa, 1995, p.72) 

 

Identificando essa separação na formação do professor é que se faz necessário refletir criticamente 

sobre as questões desta formação com a prática do ensino com e pela pesquisa, a fim de criar condições 

para viabilizar uma educação que coadune com as demandas da/na contemporaneidade. 

Tradicionalmente, a pesquisa tem sido estruturada nos currículos de graduação de forma dicotômica - 

como se a pesquisa fosse algo restrito às funções técnicas (bacharéis) e não à sala de aula 

(professores). Independente da tipologia de pesquisa - científica, acadêmica, pedagógica... -, temos 

constatado que ela não está presente no cotidiano docente do Ensino Fundamental e Médio. A visão 

acadêmica sobre a pesquisa tende a não incluí-la como componente transversal na/para formação 

docente. Logo, se o professor não investiga, e não aprende a investigar como será sua prática 

pedagógica? Esta pode ser uma das questões que têm levado o profissional do ensino a ter uma prática 

limitada a repassar as informações e a transmitir o conhecimento. 

Ao supervisionarmos o Estágio Curricular observarmos que os estudantes, no geral, estão estimulados 

a inovar em suas aulas; romper com a idéia da mera descrição e estimular seus alunos para o 
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aprendizado. Mas, na prática, repetem o modelo de ensino da sua formação inicial que tem ênfase nos 

conteúdos. 

A dicotomia ensino-pesquisa ainda é forte nos currículos das Licenciaturas e isso é claramente 

perceptível quando debatemos com os estudantes sobre a temática escolhida para ser investigada, que 

culminará no Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Há uma idéia equivocada de que só os 

estudantes que pesquisam sobre educação estão se aproximando da relação (possível) entre o ensino e 

a pesquisa. Para muitos, os temas de pesquisa ligados aos conteúdos científicos da diferentes areias 

(Geografia, História, Biologia...) aproximam-se mais do saber científico (?) do que dos saberes 

escolares. Destacamos aqui que o estudante pesquisador não precisa (nem deve) estar restrito a uma 

temática específica de um dado campo científico, tornando-se um especialista. O que é relevante é que 

ele problematize os conteúdos científicos da sua área de formação e que entenda que estes conteúdos, 

ao serem tratados na Licenciatura, são conteúdos educacionais. 

Entramos em um novo século e outras demandas foram atribuídas à Escola, repercutindo na formação 

docente que deve responder a desafios como “desenvolver práticas investigativas; elaborar e executar 

projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e materiais 

de apoio” (Brasil, 2001.b, p. 04), ou seja, práticas inerentes à atividade docente para a 

contemporaneidade, que demandam a presença da pesquisa. Mas, a formação inicial do professor 

ainda se mantém predominantemente tradicional e com (super) valorização dos conteúdos específicos 

da área de formação profissional do docente. 

 

O PIBID 

A primeira década desse século tem sido marcada por políticas públicas que têm buscado discutir, 

re/pensar e re/formular os processos educativos no Brasil. O Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, ao anunciar o objetivo de “antecipar o vínculo entre os futuros mestres e 

as salas de aula da rede pública” (CAPES, 2011) vem buscando promover aproximações entre a 

educação superior com a educação básica. As articulações feitas entre as Universidades Públicas, as 

Secretarias de Educação (municipal e estadual) e as Redes públicas de ensino têm problematizado as 

demandas contemporâneas para a formação docente e discente. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, a partir do ano de 2009 

induz e fomenta a formação inicial e continuada de profissionais do magistério através do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. O referido Programa prevê uma parceria com 

os Sistemas Estaduais e Municipais de Ensino. Cada Instituição de Ensino Superior submete a CAPES 

um Projeto Institucional que abriga subprojetos. Traz em sua estrutura organizacional a coordenação 

institucional do Projeto, exercida por um docente da Instituição Superior, responsável pela coordenação 
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do projeto no âmbito da universidade; a coordenação de área de gestão de processos educacionais, que 

acompanha os subprojetos e apóia o coordenador institucional no desenvolvimento do projeto; a 

coordenação de cada subprojeto que realiza as atividades em parceria com a supervisão do docente de 

escolas públicas estaduais, municipais da educação básica no acompanhamento do projeto na Escola de 

Educação Básica; e por último, bolsistas de iniciação à docência que são estudantes de licenciatura.  

O PIBID é hoje (2012) o segundo maior programa da CAPES e conta com R$2 bilhões destinados 

para a formação docente, tendo sido ampliado de 27 mil para 45 mil bolsistas. Segundo o professor 

Helder Eterno (Diretor de Educação Básica Presencial da CAPES), o Programa tem pretensões de 

chegar a 100 mil bolsistas em todo país. Quando o Programa iniciou em 2008, mobilizou R$600 mil e 

a previsão para 2011 foi de ampliação da verba para R$1 bilhão: “é preciso estreitar os laços com as 

escolas parceiras, favorecendo o diálogo com os professores que têm a formação prática da sala de 

aula”, defende o professor Helder Eterno (idem). 

As ações do PIBID têm epicentro na formação docente - tanto na formação inicial dos estudantes de 

graduação, quanto na formação continuada dos docentes da Educação Básica e Educação Superior: o 

professor tem a possibilidade de experienciar e potencializar as reflexões sobre sua prática a partir do 

processo investigativo; e o estudante amplia potencialmente suas experiências no Estágio 

Supervisionado ao aportar sua prática de ensino na pesquisa – uma pesquisa na/para a formação do 

professor pesquisador. Nessa perspectiva, a pesquisa é assumida como um conteúdo do processo de 

ensino e aprendizagem na/para a formação docente, pois possibilita o conhecimento da realidade para 

além das aparências, facultando a intervenção docente. Segundo o Parecer CNE/CP 009/2001: 

É importante, para a autonomia dos professores, que eles saibam com são produzidos os 

conhecimentos que ensina, isto é, que tenham noções básicas dos contextos e dos métodos de 

investigação usados pelas diferentes ciências para não se tornarem meros repassadores de 

informação. (Brasil, 2001.a, p. 34) 

 

Existem muitos trabalhos que estudam a Educação, especialmente publicações que se ocupam em 

discutir o trinômio: Escola, educando e educador. Mas, do que tratam estes trabalhos quando o foco é 

o educador e sua formação, tanto inicial como continuada? A formação do professor é um tema cada 

vez mais em evidência, dentro e fora dos sistemas escolares, já que uma das consequências diretas 

dessa formação é o próprio processo de ensino e aprendizagem. 

Entramos em um novo século e outras demandas foram atribuídas à Escola, repercutindo na formação 

docente que deve responder a desafios como “desenvolver práticas investigativas; elaborar e executar 

projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e materiais 

de apoio” (Brasil, 2001.b, p. 04), ou seja, práticas inerentes à atividade docente para a 

contemporaneidade, que demandam a presença da pesquisa. Mas, a formação inicial do professor 
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ainda se mantém predominantemente tradicional e com (super) valorização dos conteúdos específicos 

da área de formação profissional do docente. As políticas públicas desenvolvidas a partir da primeira 

década desse século têm favorecido a discussão sobre a formação docente na contemporaneidade. 

Assim, o PIBID apresenta-se como uma proposta inovadora que tem possibilitado incorporar a 

pesquisa ä formação docente. Ao trazer a pesquisa para as discussões do cotidiano das práticas 

pedagógicas aproxima a teoria da prática pedagógica. 

 

O PIBID/UNEB 

O Projeto Institucional UNEB aprovado pelo Edital 2011 e intitulado Educação Superior e Educação 

Básica: articulando saberes engloba sete subprojetos sob a coordenação de professores de diferentes 

licenciaturas – Biologia, Letras, História, Geografia e Pedagogia, abrangendo diferentes territórios de 

identidade41 do Estado. Os subprojetos acontecem nas escolas tanto no Ensino Fundamental I e II, 

quanto no Ensino Médio, sob a supervisão de um docente dessa rede de ensino e com a participação de 

estudantes das Licenciaturas que têm sua experiência de ensino fortalecida por um projeto de pesquisa. 

A equipe desse Projeto [edital 2011] é formada por nove professores universitários [dois 

coordenadores institucionais e sete coordenadores dos subprojetos], dez professores da Educação 

Básica [supervisores nas Escolas Públicas] e cento e quarenta e oito bolsistas [estudantes 

universitários]. Os objetivos desse Projeto são, 

9 Promover a inserção de graduandos/as das Licenciaturas da UNEB no seu campo de 

atuação; 

9 Refletir sobre o papel da Escola e da Universidade; 

9 Analisar e discutir a problemática educacional através do diálogo acadêmico com a 

experiência universitária e de docentes em exercício; 

9 Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica do Estado da Bahia; 

9 Elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos 

cursos de licenciaturas da UNEB; 

9 Estimular a integração da educação superior com a educação básica no ensino 

fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que elevem a 

qualidade do ensino nas escolas da rede pública; 

9 Fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que 

utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem 

para a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem. 

                                                           
41 Conceito formulado por Milton Santos (2003), para quem o espaço, ocupado e transformado, é indivisível dos 
seres humanos e de suas ações. Os Territórios de Identidade são municípios agrupados a partir de características 
sociais, econômicas, culturais e geo-ambientais. 



4978 

 

Os subprojetos envolvem diferentes linguagens virtual, textual... , e abordam questões relacionadas à 

identidade docente, à articulação entre ensino/pesquisa/extensão, às aprendizagens em espaços 

virtuais, dentre outros. As aproximações entre a Universidade e a Educação Básica no nosso Estado 

têm possibilitado reflexões coletivas sobre o papel da Escola e o papel da Universidade. A equipe de 

pesquisadores é formada por nove professores universitários [dois coordenadores institucionais e sete 

coordenadores dos subprojetos], dez professores da Educação Básica [supervisores nas Escolas 

Públicas] e cento e quarenta e oito bolsistas [estudantes universitários]. 

A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, ao participar do Programa de Iniciação à Docência com 

o Projeto Institucional “Ensino Superior e Educação Básica: articulando pedagogias ao PIBID” (Edital 

2011), tem como um dos seus objetivos reconhecer o espaço da escola pública como campo de 

experiência para a construção do conhecimento na formação de professores para a educação básica. 

Assim, na primeira fase da pesquisa, temos perseguido a seguinte questão: tendo a escola e seu 

contexto como um dos principais campos de atuação docente, como têm se configurado as 

possibilidades profissionais do licenciando desde o início do seu processo formativo? 

Nossa experiência têm nos levado a uma mobilização em rede a partir de ações conjuntas entre as 

universidades públicas (federais e estaduais) tanto em escala local/regional, quanto em escala nacional. 

Na Bahia, foi criado o Fórum Estadual de Licenciaturas composto pelas quatro Universidades 

Estaduais (UNEB, UEFS, UESB e UESC)42, duas Universidades Federais (UFBA e UFRB)43 e os 

Institutos Federais do Estado44, com suas Licenciaturas recém criadas. O Programa ganha identidade 

própria em cada uma dessas Instituições de Ensino, propõe e promove projetos de forma singular e 

contextualizada nos processos formativos docentes e discentes. Por estar presente em todo o Estado e 

em todas as Licenciaturas, o PIBID mobiliza milhões de recursos para a formação docente em parceria 

com órgãos públicos como Universidade e Governo. 

Os trabalhos no PIBID também têm revelado uma tendência aos princípios de horizontalidade nos 

trabalhos com a formação docente porque, ao promover a inserção do licenciado na escola, favorece-

lhe a discussão sobre o seu processo formativo no próprio percurso. A CAPES vem ampliando e 

consolidando a parceira entre as Instituições de Ensino Superiores, Secretarias de Educação dos 

Estados, e todos os sujeitos envolvidos no Programa têm estado atentos para as dificuldades estruturais 

nas escolas como gestão do pessoal, acesso aos equipamentos, infraestrutura, organização da 

biblioteca...  

                                                           
42 Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia e Universidade Estadual de Santa Cruz. 
43 Universidade Federal da Bahia e Universidade do Recôncavo Baiano. 
44 Instituto Federal da Bahia (IFBA), Instituto Federal Baiano (IFBaiano) 
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Temos observado algumas ressonâncias das ações dos subprojetos de pesquisa realizados na escola, a 

exemplo discussões e atividades realizadas, tendo como foco as demandas de uma formação docente 

permanente e associada à jornada de trabalho do professor da/na educação básica. Essas atividades, 

certamente, têm aproximado os atores da educação básica do trabalho acadêmico desenvolvido pelas e 

nas universidades A Secretaria Estadual de Educação tem se mostrado sensível a essa questão, 

filiando-se ao debate sobre o currículo adotado na rede de ensino da educação básica. A professora 

Amélia Maraux pondera que “não há correspondência entre o que está sendo desenvolvido pelos 

programas com o que tem acontecido nas universidades” (oral, 2011)45, havendo, então, “um 

distanciamento entre o fazer universitário e o chão da escola” (idem). Defendemos, então, que o 

ensino superior tenha uma relação orgânica entre as Universidades e a Educação Básica. 

A experiência com o PIBID/UNEB tem nos levado a refletir sobre o processo da pesquisa vivido pelos 

estudantes, e as repercussões desse processo na sua formação e prática docente. Ao adotarmos a 

perspectiva do ensino pela pesquisa, partilhamos de ideias de autores que argumentam a formação de 

professores que pesquisem e produzam conhecimento e compreendemos que a pesquisa pode “criar 

ambientes” que favoreçam o desenvolvimento de uma prática reflexiva, superando o modelo 

descritivo de ensino dominante na formação inicial deste (futuro) professor. 

As atividades têm criado ambientes de trabalho coletivo e colaborativo, fortalecendo a relação entre as 

escolas (educação básica) e as universidades (educação superior). Segundo o professor Antenor Rita, 

um dos coordenadores do subprojeto na Licenciatura em Letras (Jacobina/BA), as atividades 

realizadas têm provocado maior integração entre os membros da escola e os bolsistas do projeto, pois 

se colocaram juntos na condição de construtores de uma nova mentalidade educacional sobre a 

questão da cultura visual. Os estudantes bolsistas (pibidianos) são alocados nas escolas com 

intermediação dos professores supervisores (educação básica) e sob a coordenação dos professores 

coordenadores (educação superior). 

O PIBID tem sido também um Programa estudado pelos seus integrantes, ou seja, começamos o ano 

de 2012 com monografias e projetos de pesquisa em nível de doutorado com as pesquisas voltadas 

para as experiências docentes nesse Programa. Esse movimento começa a sensibilizar os professores 

da rede de ensino da educação básica o que, certamente, pode favorecer o aprofundamento das suas 

reflexões sobre seu processo formativo. 

Enquanto as experiências curriculares com o processo da pesquisa ainda ganham corpo nos cursos de 

Licenciatura, o cotidiano docente vem sendo problematizado e tematizado a partir das investigações 

feitas no processo de qualificação dos atores do ensino superior. Tem sido crescente, também, o 

                                                           
45 I Simpósio Baiano de Licenciaturas: Estágio supervisionado, formação e desenvolvimento profissional 
docente. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Vitoria da Conquista, 11 e 12 de agosto de 2011 
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número de professores da rede de ensino da educação básica que tem se aproximado do universo 

acadêmico com propostas de pesquisa que investiguem a formação docente. Porém, não 

necessariamente, seu próprio processo formativo. 

A relação tradicionalmente heterônoma entre o professor e seus alunos tem reforçado uma prática de 

ensino que reflete uma formação pedagógica reprodutivista. Ainda assistimos a prática docente de 

priorizar os conteúdos programáticos descontextualizada de habilidades necessárias a serem 

constituídas no ensino básico como: 

o investigar, questionar, pesquisar; 

o comparar, estabelecer relações, ingerir e generalizar; 

o relativizar, confrontar e respeitar diferentes pontos de vista; 

o discutir divergências, exercitar o pensamento critico e reflexivo; 

o ler criticamente diferentes tipos de textos; 

o opinar, enfrentar desafios, criar e agir de forma autônoma. 

(Brasil, 2001.b, p. 10) 

Compreendemos que, para que o professor da educação básica venha a desenvolver o ensino pela 

pesquisa, é preciso que os cursos de Licenciatura promovam e incluam esta atividade como 

componente curricular da formação inicial deste profissional. Nas palavras de Macedo (2000, p. 252), 

Falar de professor-pesquisador significa, de inicio, afirmar o professor que, continuamente 

inquieto, forma-se também pela dúvida, questionando o conhecimento e a realidade que se lhe 

apresenta enquanto desafio. 

 

Esta pesquisa, que é uma “atitude de vida” (Idem) e não acadêmica, deve ter como base um ensino que 

possibilite a problematização do conhecimento, tratando-o como algo instável, a ser verificado 

constantemente – entendido não só como produto, mas também como processo.  

Moreira (1999, p. 77) nos diz que 

Vive-se um tempo em que verdades se desvanecem, certezas se enfraquecem, duvidas se 

acumulam, ambigüidades se exacerbam, caminhos se multiplicam. Neste cenário, os 

questionamentos de pressupostos básicos podem ser vistos como esforços para romper os 

limites de sistemas de categorias cada vez mais inadequados e caminhar em direção a uma 

teoria capaz de captar as complexidades dos indivíduos e das manifestações culturais que 

criam. 

 

Para buscar romper os limites de sistemas cada vez mais inadequados é imperativo re/pensar a 

formação do professor sem abrir mão da sua participação e do seu desejo de mudança a partir das suas 



4981 

 

reflexões e da construção de uma atitude propositiva. Os textos da legislação em vigor no Brasil, a 

exemplo da LDB 9394/96, apresentam algumas “exigências” para as escolas que podem contribuir 

para as mudanças necessárias à educação. No seu artigo 14, a Lei traz a seguinte indicação: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 

educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola. 

 

A participação do professor é de fundamental importância no cotidiano da Escola, mas sabemos que 

nenhuma legislação é suficiente para garantir transformações. O professor é, então, protagonista da 

experiência curricular e, ao trabalha com a tessitura do conhecimento, deve fazer parte do mesmo ato 

de pesquisar - seja sob a ótica de dar aulas, seja como socialização do saber, seja como divulgação do 

que é socialmente relevante. Porém a Escola ainda demanda mais atenção para a diversidade cultural 

existente em sala de aula. Adverte-nos Nilda Alves que “estudar como o conhecimento é tecido exige 

que se admitam as diferenças culturais sem hierarquias, o que abre múltiplas possibilidades do ato 

humano de conhecer” (Alves, 2002, p. 13). 

A atuação prática possui uma dimensão investigativa, contribuindo para a superação da simples 

reprodução do conhecimento para sua re/criação. E a familiaridade com a teoria se dá por meio das 

pesquisas que lhes dão sustentação. Assim, uma alternativa que pode exemplificar tal atitude é a 

incorporação da pesquisa ao plano de curso. 

Os conteúdos a serem definidos e o tratamento que a eles será dado assumem um papel central na 

proposição do ensino pela pesquisa. Para que o ensino seja, de fato, problematizador, a aprendizagem 

dos conteúdos deve acontecer na construção do conhecimento. Então, é imprescindível garantir a 

articulação entre o conteúdo e o ensino. Acrescenta-se, à idéia do ensino, o ensino pela pesquisa, na 

expectativa de que ensino e pesquisa nutram-se mutuamente. 

A experiência com o PIBID vem fortalecendo as ações voltadas para as demandas de formação 

docente na UNEB, contribuindo para que ela se organize, cada vez mais, para ampliar essas ações em 

todo o Estado, inclusive, articulando-se com órgãos públicos estaduais e nacionais. Tem 

proporcionado também a articulação entre a educação básica e o ensino superior à medida que 

aproxima a universidade e escola nas discussões sobre o campo de atuação das licenciaturas. Essa é 

uma questão que temos observado através de depoimentos dos pibidianos, nesse primeiro ano de 

desenvolvimento dos subprojetos. Destacamos aqui, a construção de conhecimento do campo de 

atuação dos licenciados através de três óticas: do docente universitário, do docente da educação básica 

e do docente em sua formação inicial. 
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Há de se considerar, ainda, que o docente universitário demanda iniciativas para discussão da 

pedagogia universitária. Há a necessidade de construção um espaço especializado para formação de 

uma pedagogia universitária em que se articulem processos reflexivos, emancipatórios, inovadores e 

nas especificidades de cada formação profissional defendidas por autores como Lucarelli (2000 p. 36). 

Na UNEB, o PIBID tem sido assumido pela Pro Reitoria de Graduação – PROGRAD, como uma 

politia necessária à qualificação nas graduações. Essa Pro Reitoria adota o acompanhamento da gestão 

e do desenvolvimento currículo, atenta às demandas contemporâneas para a formação docente e 

discente. Motivados pela experiência no PIBID os coordenadores dos subprojetos têm relatado as 

ressonâncias do Programa nas atividades práticas pedagógicas46 desenvolvidas nas escolas da rede 

pública de ensino, levando estudantes e professores a repensarem o desenho curricular das 

Licenciaturas e sua inserção profissional no campo de trabalho do ensino, sinalizando a perspectiva do 

ensino pela pesquisa como uma necessária pratica pedagógica. Em outras palavras, a UNEB. a partir 

das experiências como o PIBID, tem repensado conceitualmente as indicações normativas legais, 

conferindo aos seus cursos a construção de uma identidade própria. 

O PIBID tem se constituído, então, como espaço de oportunidades para construção da identidade de 

docente universitário. Vem contribuindo, também, de modo geral, para aproximar o estudante da 

realidade vivida em sala de aula; potencializa a formação desse professor em colaboração de uma 

educação básica com qualidade. 

                                                           
46 O CNE/CP 02/2002, institui a carga horária de 400h de Prática Pedagógica e 400h de Estágio Supervisionado 
para os cursos de Licenciatura. 
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