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Resumo: 

Está em andamento no Brasil, mediante regulamentação e financiamento da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão vinculado ao Ministério da 

Educação (MEC), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Este 

tem o propósito de incentivar a formação de professores para atuarem na educação básica, por 

meio de um trabalho articulado entre as universidades e as escolas públicas, tomando a 

instituição educativa como o lócus da formação inicial e permanente dos professores. O 

Programa está sob a responsabilidade das universidades públicas federais, estaduais e 

confessionais existentes em todos os Estados brasileiros que submeteram seus projetos 

institucionais à aprovação. Esses projetos são realizados de forma colaborativa entre as 

licenciaturas existentes em cada instituição e as escolas públicas parceiras, objetivando 

proporcionar aos licenciandos, professores das escolas de educação básica e professores das 

universidades, uma aprendizagem inicial e permanente mais colaborativa, dialógica, 

participativa, que contribua para o aumento do conhecimento pedagógico e da autonomia 

docente.  

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), instituição multicampi, integra-se ao 

PIBID com o Projeto Microrrede ensino-aprendizagem-formação: ressignificando a formação 

inicial/ continuada de estudantes de licenciatura e professores (as) da educação básica, 

elaborado em parceria com as licenciaturas em Letras, Pedagogia, Matemática, Biologia e 

Física, e com sete escolas da rede pública municipal e estadual das cidades de Jequié e Vitória 

da Conquista. Refletimos sobre cada componente do Projeto como um dos nós de uma 

microrrede que conecta atores humanos e não-humanos tais como, o projeto político-pedagógico 

e o currículo da escola e dos cursos de licenciatura, os alunos e os professores da educação 

básica e da universidade, o saber escolar, o saber científico, os saberes das diversas áreas de 

conhecimento, as famílias, as regras sociais dentre outros. Ainda buscamos compreender em 

que medida a constituição dessa microrrede de ensino-aprendizagem-formação contribui na 

formação inicial e permanente do professor. Tendo em vista tais reflexões, nos propusemos a 

apresentar neste trabalho aspectos de uma análise qualitativa circunscrita tanto ao diálogo com 

autores que abordam temáticas acerca da cultura escolar e da formação docente quanto aos 

instrumentos de avaliação produzidos e aplicados no processo de desenvolvimento do Projeto. 

Assim, tomando como campo empírico de investigação o Projeto Microrrede ensino-

aprendizagem-formação, desenvolvido no âmbito do PIBID, procuramos apresentar algumas 

considerações acerca da imersão na cultura escolar como um dos elementos que compõem o 

processo formativo do professor e que tem por desafio inovar as práticas pedagógicas dos 

cursos de licenciatura e contribuir com uma formação mais integrada entre as áreas disciplinares 
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e níveis de ensino. 

Palavras-chave: 

Formação Inicial e Permanente, Cultura Escolar, Microrrede 

 

 
 

Microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação: ressignificando a formação inicial/continuada de 

estudantes de licenciatura e professores (as) da educação básica  

No Brasil ainda prevalece nas instituições formadoras velhos dilemas, apesar de serem envidados 

esforços para sanar os antagonismos. Se voltarmos um pouco no tempo, observamos que, desde o final 

dos anos de 1970, houve fortes críticas ao sistema educacional que denunciavam, dentre outros 

aspectos, os processos formativos dos professores centrados na racionalidade técnica. Houve ainda 

empenho para a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no 9.394 de 20 

de dezembro de 1996 que, ao legitimar a educação básica como nível de ensino que compreende a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, preconiza uma formação de professor em 

nível superior que seja capaz de possibilitar uma compreensão maior sobre os processos humanos mais 

globais (Diniz-Pereira, 2010).  

Os cursos de licenciatura, embora tenham reformulado suas propostas pedagógicas com base nas 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para as respectivas áreas, aprovadas a partir do ano 

2002, permanece a dicotomia entre teoria e prática, o oferecimento de formação na área disciplinar 

específica, deixando pouco espaço para a formação pedagógica, além do isolamento dos cursos no 

contexto das próprias instituições, o que distancia a formação do professor da realidade da educação 

básica, não articulando ensino, pesquisa e extensão.  

A criação da Microrrede de Ensino-Aprendizagem-Formação tem como propósito principal constituir 

uma nova cultura institucional para os cursos de licenciatura da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB. Esta é uma Instituição multicampi, situada na mesorregião do Centro Sul (região 

Sudoeste) do Estado da Bahia, que envolve aproximadamente 60 municípios. Sua sede se situa no 

município de Vitória da Conquista, dista 510 km da capital do estado, Salvador. Os demais campi 

localizam-se nos municípios de Jequié e Itapetinga.  

Atualmente, a UESB possui 18 cursos de licenciatura nas áreas de Física, Matemática, Química, 

Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Letras, Pedagogia e Artes. 

Oferece ainda quatro cursos de pós-graduação stricto sensu com áreas de concentração em educação, 

ensino e linguagem.  
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A Microrrede de Ensino-Aprendizagem-Formação tem por objetivo possibilitar um processo 

formativo aos estudantes de licenciatura e uma formação continuada aos professores da educação 

básica, pautada na relação, na convivência da cultura do contexto e da interação de cada pessoa com o 

resto do grupo e com a comunidade que vivencia a experiência de um trabalho coletivo de formação, 

desenvolvido tanto na escola de educação básica quanto na universidade – espaços igualmente de 

excelência da formação docente.  

Ao desmistificar a escola como espaço de aplicação de métodos e técnicas tidos como modelos de 

intervenções bem-sucedidas e a tomarmos como “espaço de articulação com o conhecimento 

socialmente produzido, enquanto produto, e espaço de apreensão das categorias de produção deste 

conhecimento, enquanto processos metodológicos” (Kuenzer, 2002, p. 10), possibilitamos o diálogo 

com as instituições de ensino da educação básica, a (re)aproximação de seus professores da 

universidade, a imersão dos licenciandos no cotidiano da escola e o fortalecimento dos grupos de 

pesquisa na área de educação.  

Atividades dessa natureza propiciam a autoformação e a formação do outro, na medida em que todos – 

professores da educação básica, estudantes das licenciaturas e professores formadores, igualmente 

pesquisadores – imersos nos ambientes de produção científica e metodológica do conhecimento 

(universidades e escolas de educação básica) realizam um exame crítico do desenvolvimento de suas 

atividades docentes e aumentam a capacidade de inovar e de fundamentar as suas ações.  

A figura 1 ilustra a constituição da Microrrede de Ensino-Aprendizagem-Formação. Nesta primeira 

etapa participam somente os campi de Jequié e Vitória da Conquista, com sete cursos de licenciatura.  

 

Figura 1  

Organização da Microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação  
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Desse modo, ao tomarmos como campo empírico de investigação a constituição dessa microrrede e 

cada componente desse projeto como um dos nós que conecta atores humanos e não-humanos3 e 

buscarmos compreender em que medida a imersão na cultura escolar4 contribui no processo formativo 

do professor, caminhamos no sentido de estabelecer similitudes e diferenças.  

 

3 A saber: o projeto político-pedagógico e o currículo da escola e dos cursos de licenciatura, os alunos e os 
professores da educação básica e da universidade, o saber escolar, o saber científico, os saberes das diversas 
áreas de conhecimento, as famílias, as regras sociais dentre outros.  
 
4 Cultura escolar compreendida enquanto normas e práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo 
as épocas [...]. Enquanto conjunto de normas é responsável por definir os conhecimentos que devem ser 
ensinados e as condutas que esses devem inculcar. Como um conjunto de práticas por permitir a transmissão 
desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. (Julia, 2001, p. 10-11).  
 
 
Assim, ao utilizarmos os instrumentos de avaliação produzidos e aplicados no processo de 

desenvolvimento do Projeto – questionários, memoriais, relatórios e os produtos elaborados pelos 

diferentes bolsistas – construímos confrontos, observamos regularidades, absorvemos intenções, 
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analisamos, selecionamos, descartamos, para, com isso, criar as condições de constituição de 

categorias com vista às reflexões e considerações.  

O conjunto dessas avaliações parciais, circunscritas aos instrumentos é que nos permite discutir a 

formação inicial e continuada de professores tomando como referência a construção de duas 

categorias: profissionalidade e pesquisa.  

 

A profissionalidade como categoria de análise do processo formativo do professor  

O conceito de profissionalidade diferencia-se da acepção de profissionalismo, originário de diferentes 

enfoques da sociologia das profissões, essencialmente, por compreender que as competências 

requeridas para os sujeitos são construídas pelos próprios sujeitos na articulação entre conhecimentos 

tácitos e científicos, as experiências de vida e laborais, e o desenvolvimento do “Eu” competente. 

Sujeito autônomo, com capacidade cognitiva, lingüística e moral de se inter-relacionar com os demais 

e de defender os seus posicionamentos de forma ética, resistindo “à coerção da sociedade e dos mais 

fortes, opondo-se à heteronomia oposta pelo social” (Freitag, 1991, p. 93 apud Markert, 2000, p. 14).  

Nesse sentido, a formação docente não pode ser restrita à universidade como lugar exclusivo do saber 

profissional, o único capaz de proporcionar conhecimento; isso, porque a competência profissional não 

se refere ao domínio de um conhecimento, exclusivamente, teórico.  

A competência profissional, assim como descreve Therrien e Loiola (2001), é a capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação impossível de ser 

antecipada, conhecida e descrita em regras, teorias e procedimentos que seja capaz de resolvê-la. Essa 

compreensão aponta para o conceito de competências desenvolvido por Perrenoud (2000). Para este 

autor, competência é a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação. Essa definição se apoia em quatro aspectos:  

1) as competências não são elas mesmas saberes, atitudes, mas mobilizam, integram e 

orquestram tais recursos; 2) essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação 

singular, mesmo que se possa tratá-la em analogia com outras, já encontradas; 3) o exercício da 

competência passa por operações mentais complexas, subentendidas por esquemas de 

pensamento, que permitem determinar (mais ou menos consciente e rapidamente) e realizar (de 

modo mais ou menos eficaz) uma ação relativamente adaptada à cada situação; 4) as 

competências profissionais constroem-se, em formação, mais também ao sabor da navegação 

diária de um professor, de uma situação de trabalho à outra. (Perrenoud, 2000, p. 15)  

 

A Microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação ao tomar a instituição educativa como lócus da 

formação inicial e continuada de professores reconhece a prática educativa como princípio fundante 

do desenvolvimento da profissionalidade docente por acreditar que não existem “realidades objetivas 
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passíveis de serem conhecidas” (Pérez-Gomez, 1997, p. 110), nem regras, teorias e procedimentos 

disponíveis e capazes de resolver, através de uma solução única e correta, os problemas que emergem 

na prática.  

Não se trata de uma prática num sentido restrito da sala de aula, mas em sua diversidade e em seus 

variados contextos, como os descritos por Sacristán (1999), ao discutir o conceito de “práticas 

aninhadas”.  

Nesse sentido, acreditamos que é na experiência laboral, desde o processo de formação inicial, que os 

bolsistas de iniciação à docência, orientados pelos coordenadores de área e acompanhados pelos 

professores supervisores poderão conhecer, compreender, questionar e intervir, propondo novas ações 

no funcionamento e organização da escola (práticas organizativas); nas concepções e metodologias de 

ensino referentes às áreas específicas do conhecimento (práticas didáticas) e nas políticas públicas de 

educação expressas nos livros didáticos, referenciais, diretrizes e orientações curriculares 

encaminhadas pelas secretarias de educação e/ou Ministério da Educação (práticas concorrentes). 

Essas últimas se encontram fora do contexto escolar e exercem, segundo Sacristán (1999, p. 74), 

grande influência sobre a atividade dos professores, muitas vezes, tornando-os “consumidores de 

práticas pré-esboçadas fora do teatro imediato da ação escolar”.  

Ao reconhecer a prática como princípio fundante da formação do professor não secundarizamos a 

formação acadêmica nem o conhecimento científico. Ao contrário, buscamos enfatizar a sua 

importância como meio de proporcionar aos professores o desenvolvimento do pensamento autônomo, 

que os autorize a responder ou tentar responder às situações que emergem no processo de ensino-

aprendizagem.  

O relato da professora supervisora Margarida5 expressa este reconhecimento ao nos afirmar que “a 

realização de novas leituras relacionadas a temáticas educacionais, socializadas nas reuniões do 

grupo que acontece semanalmente na universidade [...] tem sido significativa, proporcionando um 

novo repensar sobre a real atuação do pedagogo no contexto escolar”.  

 

5 Os nomes dos sujeitos que vão surgir nos relatos são fictícios, de modo a preservar as suas identidades. Além 
disso, ao nos referirmos aos participantes da pesquisa, utilizamos neste trabalho a denominação da Microrrede, a 
saber: bolsista de iniciação à docência corresponde ao licenciando, professor supervisor ao professor da escola 
de educação básica e coordenador de área ao professor da academia.  
 
 
A professora supervisora Gardênia compartilha com Margarida da importância dos estudos teóricos 

para a melhoria do desenvolvimento da profissão docente: “fazer leituras e releituras do que seja 

ensino de língua e suas complexidades [...] me permite ter uma nova orientação sobre o ensino de 

língua portuguesa”.  
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Refletindo sobre a sua trajetória no PIBID e os desdobramentos ocorridos no exercício da docência, a 

professora supervisora Angélica discorre sobre as contribuições advindas dessa sua participação:  

O PIBID contribuiu para a retomada de teorias fundamentais para a minha formação, através 

de discussões, resenhas, resumos, artigos e apresentações de trabalhos. Para mim, é uma 

contribuição que reflete diretamente na minha prática pedagógica, quando busco me atualizar 

e aprender mais para desenvolver um trabalho melhor.  

 

Interpretando esses relatos, cremos que a formação continuada do professor, que se inscreve como 

elemento da profissionalidade docente, não pode ser realizada desarticulada da prática, mas também 

nunca a esta reduzida. Há necessidade que se articule os conhecimentos científicos e as experiências 

profissionais.  

Nos depoimentos dos licenciandos sobre suas experiências de bolsistas de iniciação à docência e as 

contribuições desta experiência para o seu processo formativo, percebemos a importância de sua 

imersão na prática educativa como forma de dialogar com os conhecimentos científicos adquiridos na 

universidade.  

Para Narciso, o PIBID lhe fez perceber que “existem limitações a serem superadas [...]. Trabalhar 

com funções é um medo/preocupação, pois existe um fantasma que me faz pensar que não conseguirei 

apresentar e construir conceitos de uma maneira que os alunos entendam”.  

Assim como o bolsista Narciso, a bolsista Bromélia relaciona as atividades desenvolvidas no PIBID 

com o contexto da formação acadêmica e reconhece que o trabalho com as “práticas concorrentes” 

também se relacionam com o contexto da formação acadêmica.  

Atividades como [...] estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN, 

análise de questões das avaliações do ENEM, Prova Brasil, Vestibulares da UESB, têm forte 

ligação com os conteúdos das disciplinas do Currículo do Curso de Licenciatura em 

Matemática [...].  

 

Sobre as práticas didáticas, complementa ainda: “oportuniza ao aluno das licenciaturas uma revisão de 

alguns conteúdos da Educação Básica que não são explorados na graduação”.  

Os relatos das experiências compartilhados pelos bolsistas de iniciação à docência imersos nessa rede 

nos permite pensar acerca da importância de uma formação que promova o “desenvolvimento 

intelectual, o aprender pelo trabalho e o exercício do direito à palavra” (Canário, 2006, p. 21). 

Vejamos o que nos diz Acácia, Narciso e Bromélia:  

Vivenciar o cotidiano da escola está sendo, indiscutivelmente, o grande motivador e 

responsável pelo nosso desenvolvimento profissional, principalmente quando nos referimos ao 
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profissional crítico-reflexivo. A participação no PIBID tem permitido expandir nossa relação 

com as pessoas que dele fazem parte, além de discutir, refletir, opinar e conhecer novas 

realidades que circundam tanto no ambiente escolar como no meio acadêmico. 

  

A bolsista de iniciação à docência Iris também enfatiza as contribuições do PIBID para sua formação 

utilizando a expressão “andar com as minhas próprias pernas”. Ao usar esta expressão parece 

contrapor dois modelos de formação de professores: um pautado no desenvolvimento da autonomia e 

o outro no desenvolvimento da técnica. O primeiro promoveria uma formação de um professor como 

um técnico expert e autônomo, em relação às intromissões externas. O segundo pautaria a formação 

em uma proposta permeada pelo que nos diz a bolsista: “O PIBID possibilitou que eu tivesse uma 

melhor preparação no que diz respeito à fundamentação teórica e prática, convivência no cotidiano da 

escola e inserção na pesquisa” – ou seja, uma formação pautada pelo desenvolvimento da 

profissionalidade docente.  

Acionando o outro lado da rede, igualmente tecida pelo fio da formação, encontramos o relato da 

Professora Coordenadora de Área Magnólia que nos diz: “o PIBID levou - e continua me provocando - 

a compreender os currículos dos cursos de formação docente e o processo de construção da 

profissionalidade, tanto para mim, quanto para os discentes das licenciaturas”.  

Desse modo, acreditamos que a Microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação permite a quem forma o 

professor – tanto a instituição quanto as pessoas – refletir sobre a formação que está sendo 

desenvolvida na instituição e, fundamentalmente, reconstruir as propostas curriculares dos cursos de 

licenciatura, considerando não só a necessidade de uma formação que dê conta do aprofundamento em 

áreas específicas do conhecimento, mas também uma visão mais ampla dos processos de 

desenvolvimento profissional docente.  

 
A pesquisa como dimensão estruturante da formação em rede  

A pesquisa como eixo estruturante da formação em rede permite aos bolsistas de iniciação à docência, 

juntamente com os professores supervisores, um processo de reflexão crítica que lhes faz avançar em 

direção à transformação da prática pedagógica, mediante sua própria transformação como intelectuais 

críticos.  

Como afirma McCarthy:  

Refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da situação, 

participar em uma atividade social e tomar postura ante os problemas. Significa explorar a 

natureza social e histórica, tanto de nossa relação como atores nas práticas 

institucionalizadas da educação, como a relação entre nosso pensamento e nossa ação 

educativa. A reflexão crítica induz a ser concebida como uma atividade pública, reclamando a 
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organização das pessoas envolvidas e dirigindo-se a elaboração de processos sistemáticos de 

crítica que permitiriam a reformulação de sua teoria e sua prática social e de suas condições 

de trabalho. (McCarthy, 1987 apud Ghedin, 2001, p. 4-5).  

 

Não se trata de limitar a reflexão, como adverte Liston e Zeichner (1991 apud Contreras, 2002), à 

compreensão da prática ligada ao contexto imediato, nem tampouco centrar-se apenas na prática dos 

professores de sala de aula, sem uma preocupação em investigar os problemas que as geraram, as 

limitações e as insuficiências de suas teorias. O mergulho na práxis pelos diversos atores envolvidos 

nessa rede procura desvendar o oculto e o não familiar que sustentam as práticas. Busca-se mais do 

que um diálogo entre teoria-prática: a sua totalidade.  

A reflexão realizada pelos bolsistas de iniciação à docência do Subprojeto de Matemática retrata o 

sentido e o significado da pesquisa como eixo da formação, por proporcionar aos alunos perceberem 

não só a totalidade teoria-prática, mas também se autorizarem em relação à produção de novas 

metodologias.  

Planejar a primeira monitoria didática que trabalhamos foi algo completamente novo,... , 

imaginávamos todos os resultados possíveis e positivos, nossas falas, os questionamentos dos 

alunos, a sensação de vê-los aprendendo um novo conteúdo,... Começamos, no decorrer do 

tempo, a perceber a grande importância de um bom planejamento, de aprofundar nossos 

conhecimentos em relação ao conteúdo... Planejar a segunda intervenção,..., foi mais 

tranquilo e seguro. Podemos ousar com novas discussões e dinâmicas, melhorando a 

qualidade do material apresentado,... (Acácia, Narciso e Bromélia).  

 

A pesquisa como eixo da formação não tem um fim em si mesma, como asseveram Esteban e Zaccur 

(2002), ela é a consequência de um fazer em que o docente (no exemplo acima, os bolsistas de 

iniciação à docência) faz e coloca questões. Sendo assim, Esteban e Zaccur (2002) salientam que há 

necessidade do aprofundamento teórico. É nessa rede composta por professores supervisores, bolsistas 

de iniciação à docência e professores formadores que vamos dando “ao aprofundamento teórico o 

sentido de busca de respostas, que se abrem a novas perguntas num movimento que não encontra um 

ponto terminal” (2002, p.15).  

Corroborando as palavras de Esteban e Zaccur (2002, p.15) para o contexto da Microrrede Ensino-

Aprendizagem-Formação, podemos afirmar, assim como as autoras, que a formação em rede aciona 

um diálogo mutuamente alimentador entre o coordenador de área (pesquisador acadêmico), bolsistas 

de iniciação à docência e professores supervisores (professor-pesquisador) com significativos avanços 

para todos os atores envolvidos; aos professores supervisores que se aplicam em se ver mais ampla e 

profundamente ajudados pelos coordenadores de área, se anuncia a possibilidade de recuperar o “ 

fazer pensado” com autonomia crescente, em vez de meros executores do pensado por outrem; aos 
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coordenadores de área se abrem perspectivas de maiores e melhores aproximações do objeto 

investigado, desvelando ângulos novos de uma realidade multifacetada; aos bolsistas de iniciação à 

docência se restitui o estatuto de sujeito interativamente ativo no processo de construção do 

conhecimento, em que se faz indispensável o indagar para vir a conhecer.  

Refletindo sobre a relevância do trabalho desenvolvido na Microrrede a coordenadora de área Girassol 

demonstra a relação existente entre as ações desenvolvidas no PIBID e o fortalecimento dos grupos de 

pesquisa na instituição, ao criar, em 2209, a “Linha de Estudos e Pesquisa em Educação e Movimentos 

Sociais/LEPEMS/CNPQ, vinculada ao GEILC/CNPQ/MUSEU PEDAGÓGICO/UESB, tendo como 

integrante todos os bolsistas do subprojeto”. Além disso, as atividades de pesquisa, afirma ainda a 

coordenadora de área, “têm possibilitado a elaboração de trabalhos científicos como artigos, resumos, 

resenhas, apresentação de pôsteres, comunicação oral, seminários, participação em mesas redondas 

e organização de evento na área de educação do campo”.  

Desse modo, tanto a imersão do bolsista de iniciação à docência no contexto da escola quanto dos 

professores supervisores nos grupos de estudos da universidade torna-se componente essencial no 

tecer da rede. Constituem-se momentos, por excelência, de estudos, pesquisas, reflexões, construção 

de planejamentos, desenvolvimento de atividades didáticas voltadas para os estudantes, pais, 

funcionários e professores da escola de educação básica.  

Angélica, professora supervisora do subprojeto de letras, retrata as possibilidades que o PIBID abre 

para os professores da educação básica desenvolverem a autonomia, recuperarem o fazer pensado, ao 

questionar: “Quem é o professor de Língua Portuguesa e qual o seu papel na contemporaneidade? O 

que ensina o professor de Língua Portuguesa?” E, complementa:  

O trabalho do PIBID propõe a formação do professor de português que visa muito mais do 

que repassar regras gramaticais, pois somos motivados a refletir sobre a língua e não reduzi-

la a uma simples disciplina em que se institucionalizou “ensinar a falar e escrever certo”. 

Tenho buscado nessas reflexões e no processo de interação que se dá no grupo fortalecer a 

minha prática em sala de aula. (Angélica)  

 
Ao tomarmos a pesquisa como eixo da formação docente propomos uma inversão do movimento 

ocorrido na academia no qual prática e teoria se distanciam, “fortalecendo muitas vezes a emergência 

dos conhecimentos implícitos, dos preconceitos e a reprodução de práticas enraizadas no cotidiano 

escolar que dificultam uma melhor compreensão do contexto e a busca de novas soluções” (Esteban e 

Zaccur, 2002, p. 20).  

A compreensão de que o licenciando tem que ser o sujeito ativo do processo de construção do 

conhecimento, de que é necessário, desde a formação inicial, se ter a “prática como ponto de partida e 

como finalidade, sem que isso signifique a supremacia da prática sobre a teoria” (id. ibid.), requer dos 
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cursos de formação de professores uma articulação com a educação básica, a fim de proporcionar aos 

licenciandos sua imersão no contexto da escola.  

No PIBID, essa imersão ocorre sob a orientação e o acompanhamento dos coordenadores de área e 

professores supervisores que resgatam o permanente diálogo prática-teoria-prática, ao proporcionarem 

ao bolsista de iniciação à docência a circularidade do conhecimento através do estudo etnográfico, 

planejamento e elaboração de materiais didáticos, monitoria didática, avaliação e replanejamento.  

Nesse contexto, a pesquisa ganha centralidade por meio do estudo etnográfico, no sentido de que há 

necessidade dos bolsistas de iniciação à docência, bem como os coordenadores de área, se 

aproximarem da escola para descrevê-la e analisá-la, compreendendo seus significados, não a partir de 

sua ótica, mas da dinâmica da cultura escolar (Ghedin e Franco, 2008). Na escola há fazeres e saberes 

que não se encontram na “história oficial” e que necessitam ser desvelados, visto que estes interferem 

no processo de aprendizagem dos estudantes. Subjacentes a esses fazeres e saberes podem estar os 

mecanismos de dominação, resistência, opressão e contestação que se constituem em dificultadores ou 

facilitadores da aprendizagem.  

É nesse processo de diálogo com a cultura escolar que as questões sinalizadas vão sendo interpretadas, 

ou seja, que a teoria vai auxiliando a apreender essas sinalizações, a interpretá-las e a propor 

alternativas, no que denominamos de planejamento e elaboração de materiais didáticos. Contudo, 

essas alternativas, após serem desenvolvidas no período da monitoria didática – espaço direto da 

intervenção dos bolsistas de iniciação à docência, sob a orientação dos professores supervisores – 

tornam-se ponto de partida para novas indagações. Alimentam assim, o movimento permanente do 

“processo reflexivo que motiva constante busca pela aplicação dos conhecimentos de que se dispõe” 

(Esteban e Zaccur, 2002, p. 21).  

Nesse sentido, a formação de professores em rede, como eixo a pesquisa, articulando universidade e 

escolas de educação básica, se diferencia da experiência vivenciada somente na academia em três 

aspectos: primeiro por reconhecer os professores da educação básica e suas práticas como portadoras 

de saberes – ao problematizar a prática emergem os saberes não só provenientes da teoria, mas os 

saberes profissionais. Segundo, por não limitar a prática ao espaço imediato de atuação do professor, a 

pesquisa, a reflexão inclui a sala de aula, bem como as interações entre a escola e a comunidade e 

entre a escola e as estruturas sociais mais amplas. Terceiro, por entender a necessidade de desvelar as 

condições sociais e históricas que também condicionam a prática educativa.  

 

Considerações Finais  

Nesta ótica, ressaltamos a importância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, como política pública de formação de professores, por permitir a valorização do professor e o 
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incentivo à docência pelo viés do desenvolvimento da profissionalidade, desde o período da formação 

inicial. Tal afirmação não implica em dizer que não reconheçamos que a valorização do professor 

perpassa por outras dimensões como, por exemplo, as questões salariais.  

Acreditamos, também, que o Programa PIBID tem acenado para a academia, mais especificamente, 

para os cursos de formação de professores possibilidades de elaborar um currículo aonde aconteça 

concretamente o diálogo teoria-prática, a integração entre formação específica (na área disciplinar) e 

formação pedagógica, superando assim, como afirma Gatti (2010), um modelo de formação 

consagrado no início do século XX.  

No âmbito do Projeto Institucional Microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação, este tem igualmente 

contribuído para o rompimento de paradigmas históricos ao propor e tentar a aproximação entre as 

diferentes áreas de conhecimento. Essa atividade tem se constituído em um grande desafio, pelo 

estranhamento que ainda causa o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. Contudo, podemos 

afirmar que há o inicio do desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre as diferentes 

licenciaturas, mobilizado pela imersão dos bolsistas de iniciação à docência (licenciandos em letras, 

matemática, biologia, pedagogia e física) no contexto da escola e pelo trabalho de pesquisa que tem 

sinalizado questões que não podem ser respondidas por um manual de normas. Ao contrário, requer de 

todo o grupo (bolsistas de iniciação à docência, professores supervisores e coordenadores de área) o 

aprofundamento teórico para interpretá-las e propor alternativas, que nem sempre acontecem de forma 

isolada.  
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Resumo: 

Observatório da Educação é uma ação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Ensino Superior (CAPES) que financia projetos de pesquisa em caráter longitudinal, contando 


