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Resumo 
Corresponder às reais necessidades apresentadas pelo cotidiano escolar 
contemporâneo é um desafio que se coloca ao exercício profissional docente que, 
atualmente, precisa ultrapassar a prática de aplicar uma teoria aprendida ou de 
meramente replicar procedimentos e/ou metodologias utilizadas em outros contextos. 
Para Tardif e Lessard (2005), o magistério não pode ser colocado como uma ocupação 
secundária. Ele constitui um setor nevrálgico nas sociedades contemporâneas e uma 
das chaves para entender as suas transformações. A docência não é um trabalho 
simples e, portanto a formação para esse exercício profissional é notoriamente 
complexa.  
 
Introducción 
As pesquisas que se dedicam a esta temática têm suscitado muitas preocupações 
sobre os atuais moldes de formação docente. Ao tratar da formação inicial dos 
professores para a educação básica, muitos estudos têm constatado uma distância 
entre o processo de formação inicial dos professores e a realidade encontrada nas 
escolas, que diz respeito à lacuna entre a teoria estudada nas universidades e a prática 
desenvolvida no ambiente profissional, entre a formação e o trabalho (Smith & Lytle, 
1999; Roldão, 2007; Zeichner, 2010).  
Diante deste quadro, a parceria universidade-escola básica tem grande potencial para 
superar a desconexão entre a formação docente universitária e a realidade escolar. 
Para Lüdke e Boing (2012), é urgente que se construa uma parceria efetiva entre essas 
duas instituições formadoras do professor para que se atente para o trabalho docente 
e assim se possa aproximar a formação inicial das necessidades que o futuro professor 
irá enfrentar. Isso implica o reconhecimento de que existem determinados aspectos do 
exercício docente que podem ser mais bem desenvolvidos mediante a 
problematização e a investigação sobre a docência a partir do que ela é e de quem a 
faz: os professores.  
É nesse contexto que surge o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência, financiado pela CAPES Brasil – Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. O PIBID é um programa brasileiro de iniciação à docência, 
integrante do Plano Nacional de Formação de Professores (2009), que visa a 
participação de licenciandos em atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas na 
escola pública. O programa é desenvolvido por meio da concessão de bolsas de 
iniciação à docência para estudantes, bolsas de coordenação para professores 
coordenadores (Instituições de Ensino Superior) e bolsas de supervisão para 
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professores supervisores (Escola Básica). Seu lançamento ocorreu em dezembro de 
2007, mediante Edital MEC/CAPES/FNDE 01/2007. 
Os licenciandos são envolvidos, ao longo de sua participação no Programa, no 
processo de planejamento e desenvolvimento de atividades de aula, materiais 
didáticos e projetos interdisciplinares em ciclos contínuos (não há limitações de tempo 
para permanência dos licenciandos no programa). Tudo isto é feito coletivamente com 
professores supervisores (da escola básica) e professores coordenadores (da 
universidade). 
Este trabalho se volta para os professores supervisores do PIBID, aqueles que atuam 
na escola básica e participam do processo de formação de professores. Nosso 
interesse são as relações de ensino/aprendizagem sobre a docência que se 
estabelecem entre eles e os licenciandos no contexto do PIBID: quais as consequências 
do papel desenvolvido pelas professoras supervisoras do PIBID Pedagogia anos iniciais 
do Ensino Fundamental, da Universidade Federal do Rio de Janeiro/BR, para a 
formação inicial do pedagogo docente na perspectiva da parceria universidade-escola 
básica? 
 
Metodología 
Objetivos  
Para fundamentar nosso estudo, nos apoiamos em dois autores: Zeichner (2010) e 
Cochran-Smith & Lytle (1999, 2001, 2002). Com base no conjunto de suas ideias e 
proposições e com foco nas intervenções e mediações dos professores supervisores 
das escolas parceiras sobre os licenciandos do PIBID, estabelecemos como objetivos de 
nossa pesquisa: 
i. Investigar as consequências da participação de professores da escola básica como co-
formadores de pedagogos docentes no contexto do PIBID UFRJ Pedagogia (anos iniciais 
do Ensino Fundamental); 
ii. Analisar o trabalho desenvolvido pelos professores supervisores com os licenciandos 
participantes do programa; 
iii. Compreender como se constituem as intervenções dos professores supervisores do 
PIBID no processo de formação docente dos licenciandos bolsistas. 
Método 
Desenvolvemos um estudo de caso único (holístico), com base nos pressupostos de 
André (2005 e 2013) e Yin (2010), visto que se trata de uma unidade delimitada – o 
PIBID Pedagogia (anos iniciais do Ensino Fundamental) de uma universidade federal do 
Rio de Janeiro/BR, construindo evidências no contato direto com os sujeitos envolvidos 
no projeto: uma professora coordenadora (universidade), cinco professores 
supervisores (escolas parceiras) e 13 licenciandos participantes do PIBID UFRJ 
Pedagogia (anos iniciais do Ensino Fundamental).  
Durante o período de um ano foram feitas observações, entrevistas e análise 
documental. O material coletado reúne atas de reuniões, escritas dos bolsistas 
(caderno de campo, diário de campo e escrita etnográfica), propostas de atividades de 
ensino, análise reflexiva das práticas, filmagem de aulas, apresentações de trabalhos 
em eventos da área, relatórios e portfólios. A observação se deu em duas fases: a 
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primeira fase da observação, de cunho exploratório, desenvolvida nos encontros 
semanais do PIBID Pedagogia na universidade, durante o período de agosto de 2014 a 
abril de 2015. A segunda fase ocorreu na sala de aula do professor supervisor com a 
participação dos licenciandos e nos encontros semanais entre professor supervisor e 
licenciandos do PIBID que acontecem em uma das escolas parceiras. Esta etapa se deu 
de abril a agosto de 2015.  
 
Resultados 
Os dados sugerem que as ações do PIBID UFRJ Pedagogia (anos iniciais) estão de fato 
promovendo a parceria universidade-escola básica, o que pode ser transformador não 
só para os sujeitos envolvidos, mas, também, para as escolas parceiras e para os cursos 
de licenciatura. O conhecimento construído pela via da convivência e permeado pelas 
relações que vão sendo estabelecidas, especialmente entre professores supervisores e 
pibidianos, potencializa nos licenciandos a aprendizagem da docência.  
Buscando compreender como se constituem as intervenções dos professores 
supervisores investigados no processo de formação docente dos licenciandos, 
verificamos como estratégias utilizadas por eles: i. estimular a prática; ii. estimular a 
observação; iii. encorajar a autonomia; iv compartilhar experiências; v. instigar a 
reflexão; e iv. estimular conexões teórico-práticas. Ao analisar o trabalho desenvolvido 
pelos professores supervisores com os licenciandos participantes do programa, 
percebemos como professores da escola básica e licenciandos podem compartilhar e 
desenvolver saberes. Constatamos que muito além de permitir que sua prática seja 
investigada, o que vemos, por exemplo, no estágio curricular, no PIBID investigado os 
professores da escola-básica expõem constantemente a escrutínio, julgamento e 
análise o que ensinam, porque ensinam e como ensinam. 
Percebemos que quando os licenciandos podem dialogar sobre o trabalho docente e 
experimenta-lo com o apoio de professores experientes, a aprendizagem sobre o oficio 
de ensinar é favorecida. Este movimento, potencializado pela ausência de limites de 
tempo, imprime diferenciais importantes para a formação de professores. As 
consequências para os licenciandos que se expressam na possibilidade de 
pensar/experimentar a docência com professores que já a exercem na escola básica, 
se revelaram em três aspectos: familiaridade com as especificidades do ofício; 
favorecimento da relação teoria e prática; e desenvolvimento de uma postura 
investigativa. 
Os dados nos mostram que os pibidianos se familiarizaram com aspectos da docência 
que muitas vezes se ocultam nos fazeres dos professores por conviverem tão de perto 
(e por tanto tempo) com os professores supervisores, não apenas os observando, mas 
os questionando e desenvolvendo ações sob sua orientação. Para Cochran-Smith e 
Lytle (1999) isto se relaciona com o conhecimento na prática: os professores 
aprendem quando têm a oportunidade de examinar e refletir sobre o conhecimento 
implícito nas ações contínuas de professores experientes - enquanto escolhem 
estratégias, organizam rotinas de sala de aula, tomam decisões, criam problemas, 
estruturam situações e reconsideram seu próprio raciocínio (Cochran-Smith E Lytle, 
1999).  
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Os dados revelam também que os pibidianos perceberam como o trabalho docente é 
marcado por conexões teórico-práticas ao serem instigados por seus supervisores a 
fazê-las e ao verem nas práticas deles como elas tomam forma. No entanto, é nítido 
que os licenciandos ainda não têm aporte nem teórico e nem prático para se 
posicionarem com/contra as conexões entre os conhecimentos acadêmicos e 
profissionais que os supervisores fazem. Nesse quesito, o PIBID é diferencial, uma vez 
que diferentemente dos modelos tradicionais de formação docente, onde o 
licenciando até acompanha (observa) “a tomada de decisões dos professores da 
escola, mas não têm necessariamente acesso ao pensamento que leva ao processo 
decisório desses professores” (Zeichner, 2010, p. 484). 
Envolvido nestes aspectos o desenvolvimento de uma postura investigativa foi 
fundamental, os dados evidenciam o quanto o “questionar a realidade dada” é 
presente nas ações que envolvem licenciandos bolsistas e supervisores, ainda que os 
licenciandos não tenham ainda condições plenas para fazerem conexões mais amplas 
entre o que acontece na sala de aula onde estão alocados e a escola como um todo 
(menos ainda quando se fala de escolas). Acreditamos que o desenvolvimento de uma 
postura investigativa apenas começou, não temos certeza se será consolidado em 
todos os sujeitos envolvidos, mas cremos que se assim o for será especialmente bom 
para o futuro exercício profissional dos licenciandos quando enfim forem professores 
(Cochran-Smith 1999, 2001 e 2002). 
 
Conclusiones 
Os aspectos aqui listados estão profundamente ligados ao relacionamento supervisor e 
licenciandos bolsistas, no entanto não negamos que compõem parte significativa de 
um processo formativo mais amplo. Os conhecimentos construídos sobre a docência 
no PIBID, não se traduzem necessariamente em ineditismo, mas sim em arrumações 
com novas significações de saberes e fazeres que muitas vezes não se comunicam ao 
longo da trajetória curricular. No entanto, ainda que estas contribuições sejam 
notórias, os dados nos mostram também o quanto isto é um processo em construção, 
cujas consequências começam a se consolidar em um movimento vivo que avança e 
retrocede nos sujeitos envolvidos pelas próprias ações deles, pelos significados que se 
forjam diante das experiências vividas. 
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