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RESUMO: O texto analisa o PIBID como uma política de formação de professores da escola básica,
compreendendo o processo formativo de licenciandos do curso de Letras a partir de suas inserções
no cotidiano escolar do ensino de língua materna. Reflete algumas questões sobre o ensino de língua
na óptica da formação universitária, tomando como referência para discussões o que preconiza os
parâmetros curriculares para a formação do profissional de Letras no Brasil. O texto analisa o PIBID
como uma proposta de formação de professor que potencializa o tempo de aprendizagem sobre a
docência em língua materna. Neste sentido, evidencia a relevância da produção de experiências
formativas logradas no cotidiano de práticas educativas que o professor de português desenvolve na
escola. A ideia central é apresentar a docência como elemento que se constitui na base da formação
em Letras a partir das experiências do PIBID. Como resultados aparentes, elucida como o Programa
gera consciência reflexiva sobre a docência, entendida como processo de desenvolvimento identitário
do professor de língua portuguesa que o estudante desenvolve ainda em processo de formação. Isso
ocorre sobretudo pela condição de viver o cotidiano da escola quando de sua formação em
licenciatura.

Palavras chave: PIBID, Política de formação, Letras, Cotidiano escolar

ABSTRACT: The text analyzes the PIBID as a policy for the training of teachers of the basic school,
comprising the formative process of graduates of the course of Letters from their insertions in the daily
school of the teaching of mother tongue. Reflects some questions about language teaching from the
point of view of university education, taking as a reference for discussions what the curricular
parameters for the formation of the professional of Literature in Brazil. The text analyzes the PIBID as
a teacher training proposal that increases the time of learning about teaching in the mother tongue. In
this sense, it highlights the relevance of the production of formative experiences achieved in the daily
practice of educational practices that the Portuguese teacher develops in school. The main idea is to
present teaching as an element that is the basis of the formation of letters from the experiences of
PIBID. As apparent results, elucidates how the Program generates reflective awareness about
teaching, understood as a process of identity development of the Portuguese language teacher that
the student develops still in the process of formation. This is mainly due to the condition of living the
daily life of the school when they graduate from the university.

Keywords: PIBID, Training policy, Letters, School daily

Introdução

Pensar a formação do professor a partir dos paradigmas de políticas que visam colocar a docência na
centralidade da formação se coloca como um grande desafio para as instituições que lidam com essa
formação de professores. Isso em consequência de que, atualmente, há necessidade de se promover
formação integral, em que o profissional de Letras esteja apto a compreender e ensinar a língua nas
dimensões gramaticais e literárias, sendo capaz de utilizar bem os conhecimentos linguísticos nas
diversas produções textuais que faz ao longo de sua atuação profissional. Isso é possível mediante o
diálogo entre as especificidades de cada componente do curso.

Temos observado uma necessidade de se discutir a formação do professor no Brasil, como forma de
embasar esse profissional com conhecimentos que lhe possibilitem desenvolver bem a docência.
Ofertar um ensino de qualidade é uma meta que os professores almejam, mas que nem sempre têm
tido condições de pô-la em prática. Objetivando conseguir resultados positivos na docência, vê-se
uma tendência de estudos sobre a formação de professores no cenário brasileiro, por entendê-la em
sua dimensão complexa, vez que lida com processos que envolvem o humano e seu desenvolvimento
para tornar a prática educativa um exercício profissional. As reflexões de Schön (1995) sinalizavam o
ineficiente modelo de preparação de novos profissionais baseado na racionalidade técnica,
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concebendo a construção de uma “epistemologia alternativa da prática”. Nesta perspectiva, este autor
considera que o rompimento com modelos de racionalidade técnica, de uma superação da visão
aplicacionista e do discurso prescritivo na formação de professores representam uma necessidade
para enfrentar uma crise nos cursos de formação docente.

A Licenciatura no curso de Letras estrutura-se por um currículo que valoriza os saberes teóricos,
disciplinares, pedagógicos e uma carga horária de estágios a serem cumpridos como requisito de
parte da formação do profissional de Língua Portuguesa, conforme as DCN’s (BRASIL, 2002).
Contudo, reconhece-se que o currículo de formação docente deste curso ainda é embasado em uma
valorização dos saberes teóricos, como apresenta o estudo de Gatti e Nunes (2009) sobre a formação
docente em Letras. Segundo essas pesquisadoras,

A análise das grades curriculares dos cursos de Letras mostra que a maioria
das disciplinas obrigatórias ministradas pelas IES está relacionada aos
conhecimentos específicos da área, correspondendo a 51,6% do total. Das
demais categorias, 15,4% dizem respeito a outros saberes, 10,5% são
conhecimentos específicos para a docência, 8,5% referem-se a fundamentos
teóricos e 12,7% dividem-se de forma semelhante entre conhecimentos
relativos aos sistemas educacionais, pesquisa e TCC e atividades
complementares. Somente 1,2% das disciplinas é destinado aos
conhecimentos relativos às modalidades e níveis de ensino específicos.
(GATTI; NUNES, 2008, v.2, p.132).

Neste cenário, estas autoras, na pesquisa intitulada Formação de Professores para o Ensino
Fundamental: Instituições Formadoras e seus Currículos, no relatório final sobre os cursos de
Licenciatura em Letras, Matemática e Ciências Biológicas (2008) sinalizam algumas contradições
para a formação de professores no curso de Letras. Dentre as contradições, consideram que há uma
ausência de consonâncias quanto às disciplinas teóricas dirigidas à formação para a docência e o
reduzido número de disciplinas teóricas da área de Educação (Didática, Psicologia, Filosofia da
Educação etc.) que figuram nos currículos deste curso.

No estudo de Paiva (2003), os currículos dos cursos de Letras ainda são organizados de forma
tradicional, em torno de disciplinas. As ementas e programas escoram-se em bibliografia
desatualizada; a teoria não dialoga com a prática e a metodologia ainda é centrada no professor,
dentro do modelo de transmissão do conhecimento. Conclui que a fim de se promover um estudo que
discuta a formação inicial de um docente no curso de Letras, a partir da análise de seu currículo, bem
como das políticas de formação, precisa-se repensar este objeto como todo e qualquer conjunto de
atividades acadêmicas que integralizam um curso.

A discussão e as pesquisas sobre formação de professores de Língua Portuguesa são produzidas
com o propósito de garantir uma formação mais completa e eficiente, no que diz respeito aos saberes
e à realidade linguística, bem como a educacional em que os futuros docentes irão atuar. O objeto
formação de professores no início da década de 2000 é tratado pelo MEC em documentos oficiais,
como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (BRASIL, 2002) e em
pesquisas acadêmicas no Brasil. Estes documentos e estudos baseiam-se na perspectiva de um
currículo em construção na formação docente inicial, que parecem se aproximar de uma formação
crítica e reflexiva.

Dessa forma, as diretrizes visam não apenas os objetivos propostos por cada documento, mas
também o objetivo maior dos cursos de Licenciatura, que é o de formar professores competentes
técnica, política e linguisticamente, portanto professores capazes de suscitar a aprendizagem dos
alunos como profissionais e cidadãos. Assim, além de dominar o conteúdo, objeto de seu ensino, o
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professor deverá ser capaz de relacionar diversos fatos e informações que auxiliam no processo de
aprendizagem do aluno. No caso de um professor de Língua Portuguesa, isso se verifica, por
exemplo, quando este, pretendendo ensinar o conceito de texto, o faz a partir de diversas noções
linguísticas, materializando o conceito a partir das percepções dos alunos, alinhando-as com as
diversas teorias linguísticas.

A necessidade de se discutir o desenvolvimento profissional docente em se tratando de professores
de língua materna é uma constante nos eventos em que se analisam a função social do professor. Há
uma forte tendência de se garantir que a escola seja cada vez mais um espaço democrático de
construção de saberes, que permita o desenvolvimento pleno da cidadania. As aulas de língua
portuguesa necessitam transcender a ideia de se ensinar regras gramaticais como forma de garantir
que o sujeito se torne culto, e que, portanto, domine a norma culta. Assim, há uma veemente
necessidade de que o aluno da Educação Básica compreenda a língua como forma de externar
adequadamente o seu pensamento, a sua reflexão, logo a sua criticidade.

Disso, talvez, se possa entender as diretrizes curriculares dos PCN’s[1] para o ensino de língua
portuguesa. Dentre tantas orientações, sempre predominam aquelas que se relacionam diretamente
com o desenvolvimento da competência de leitura e de escrita dos alunos, e que, portanto, sugerem
um ensino reflexivo da função social da língua[2], que vai além da mera identificação dos elementos
de segmentação linguística. Nesta direção, pode-se entender a ideia de Ivani Fazenda (1994) sobre o
papel da interdisciplinaridade na escola. Segundo a autora, a tendência de se relacionar os saberes
de diferentes áreas do conhecimento surgiu na França e na Itália em meados da década de 60, num
período marcado pelos movimentos estudantis que, dentre outras coisas, reivindicavam um ensino
mais sintonizado com as grandes questões de ordem social. Vê-se aqui já uma tendência de que a
escola garanta um ensino integrado, interdisciplinar como forma de garantir a compreensão de um
todo e não de fragmentos.

Segundo Fiorin (2001)

[...] é a partir de sólidos conhecimentos num domínio específico do
conhecimento que se pode abrir para as íntimas relações dos diversos
campos do saber. [...] A interdisciplinaridade estabelece-se como exigência do
trabalho disciplinar, quando se verifica que um problema deve ser tratado sob
diferentes ópticas e perspectivas. [...] A interdisciplinaridade não é dada como
pré-condição, mas surge como exigência interna ao trabalho que está sendo
realizado. Não é criada por decreto, mas construída no cotidiano do
pesquisador. (FIORIN,2001, p. 20)

A visão pedagógica que fundamenta a formação dos estudantes de Letras nas mais consagradas
universidades deste país aponta para uma formação voltada para a reflexão da prática. A formação
do professor de língua portuguesa passa por momentos de grandes questionamentos, por meio dos
quais se evidencia a necessidade de mudanças, principalmente no que concerne a concepção de
prática pedagógica para além da obrigatoriedade curricular. Fala-se em reconfiguração do Ensino
Superior, para que se possa ter uma educação mais completa do educando, e preparando-o para
atender demandas de mercado e para cidadania.

Vivencia-se a era das informações e transformações em que a docência tem sido provocada a se
constituir para além de um saber de aplicação de técnica e de práticas. Portanto é necessário que os
nossos licenciandos tenham uma boa formação, na qual aprendam a fazer ligações de fatos a
conteúdos e vice -versa, retirando assim o máximo de aprendizado. Zabala (1998, p.40) fala sobre
essa interação, que “Todo conteúdo por mais específico que seja sempre está associado e, portanto
será aprendido junto com conteúdos de outra natureza”.

Portanto, pensar a formação de professores em que a teoria e a prática estejam juntas, significa
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pensar o modo como a formação deve acontecer, em que o licenciando tenha a oportunidade de viver
e experienciar a escola, num movimento que promova condições de seu desenvolvimento formativo
para a compreensão de como a teoria deve ser aplicada, com sentido, na prática. Isso demanda uma
perspectiva analítica de entendermos que a formação docente precisa acontecer no contexto de
espaços e situações em que a profissão se desenvolve. Assim, o licenciando não pode passar a largo
dos contextos do trabalho do professor de língua materna, logo deve ter condições de ver na prática
como todo conhecimento linguístico é necessário e fundamental para o trabalho docente. Essa ótica
de pensamento corrobora com a ideia de que o currículo precisa ser pensado de modo a favorecer
que o conhecimento aprendido durante a formação seja vital e necessário para o exercício da
docência.

Essa inquietação e discussão no âmbito da formação docente brasileira vêm ganhando cada vez mais
espaço, sobretudo quando se busca validar, por meio do currículo, a necessidade do licenciando
vivenciar a escola em seu cotidiano, numa temporalidade que seja pertinente às compreensões dos
saberes necessários ao trabalho que o professor desenvolve, no contexto das discussões aqui
constituídas, para o ensino de língua materna. Diante disso, temos visto que o próprio MEC tem
reconhecido a necessidade de promover um equilíbrio na relação teoria e prática no que tange aos
processos formativos dos licenciandos. É desse cenário que podemos entender algumas resoluções
que ampliam a carga horária de componentes como prática educativa e estágio supervisionado nos
cursos de licenciatura.

Ao considerarmos o que preconiza a Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015 do MEC, entendemos
que há uma evidente preocupação com a carga horária de componentes pedagógicos que formam o
professor. A mudança aponta para uma valorização de maiores condições de estudante, em formação
inicial em curso de licenciatura, vivenciar a escola em seu cotidiano. No § 1º do artigo 13 do capítulo V
desta resolução, lemos:

Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas)
horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8
(oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: I - 400 (quatrocentas)
horas de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do
processo formativo; II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio
supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica,
contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o
projeto de curso da instituição; (MEC, Resolução nº2, § 1º do artigo 13 do
capítulo V, 2015.)

Ao compararmos com as resoluções anteriores, vemos que nesta o foco é a ampliação de carga
horária de componentes pedagógicos no que tange a formação do educador, o que evidencia o
reconhecimento da necessidade do licenciando viver mais e intensamente a escola, conhecendo seu
cotidiano, bem como o cotidiano do trabalho docente. E é notório que essa resolução tem motivações
em discussões de pesquisadores e professores que vivenciam a escola e, consequentemente, têm
percebido que as licenciaturas figuram-se, historicamente, distante dos contextos educativos da
Educação Básica, favorecendo pouco a condição de atuação profissional dos licenciados. É só
mesmo com a entrada na profissão que os licenciandos, agora licenciados, passam a viver, conhecer
e experienciar a docência em suas dimensões reais, fato que deveria ter ocorrido, a nosso ver, ainda
em processo de formação na licenciatura.

Por ser uma resolução de 2015, acreditamos que uma de suas motivações tenha mesmo sido o PIBID
que, dentre tantas contribuições formativas, deu aos licenciandos a condição de ampliarem suas
cargas horárias formativas no âmbito da escola, podendo conhecer os contextos específicos da
prática docente e dos processos que são desenvolvidos no cotidiano escolar, tão necessários ao
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professor em formação inicial.

O PIBID como política de formação da licenciatura em Letras

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – foi lançado em sua primeira
versão em dezembro de 2007, por meio de um edital que tinha como principal objetivo atender às
demandas de formação de licenciandos nas áreas de Ciências Exatas e Naturais. A justificativa para
o desenvolvimento do programa nessas duas áreas se deu por conta, segundo o Censo escolar
INEP/MEC do mesmo ano, de uma baixa procura pelos cursos de licenciatura, principalmente nas
áreas de Química, Física, Matemática e Biologia. A perspectiva inicial do Ministério de Educação com
o programa era o de atrair os jovens para que cursassem licenciatura e tivessem por ela um
adequado processo formativo. A partir de 2009, o Ministério fez progredir o Programa, publicando
editais em todas as áreas do conhecimento.

No cenário de políticas públicas de fomento à educação, o PIBID constitui parte das ações do governo
federal de Desenvolvimento da Educação que tiveram início em 2001. Assim, o Programa integra o
conjunto de reformas iniciadas nesse ano, com a promulgação de Diretrizes Nacionais para a
Formação, em nível superior, de professores para a Educação Básica (Parecer CNE/CP nº 009/2001
e Resolução CNE/CP nº 1/2002. Nesta direção o PIBID surge de um conjunto de objetivos que
primavam por combater os problemas centrais relacionados à formação e à valorização dos
professores de Educação Básica em todo o território nacional.

Em julho de 2013, houve a publicação da Portaria 096, com o propósito de atualizar e de aperfeiçoar
as normas do Programa e de favorecer a valorização do magistério a partir da elevação da qualidade
de formação inicial dos professores. Destacamos o fato de que, segundo a referida portaria, essa
formação precisa ocorrer a partir de uma boa articulação entre teoria e prática, entre Educação
Superior e a Básica, portanto entre a universidade e a escola básica. Como princípio norteador do
Programa está o processo de formação, que passa a ser concebido a partir da inserção do
licenciando na realidade escolar, logo a partir de sua dinâmica organizativa, num tempo e espaço que
a universidade pouco alcançava. A valorização do magistério, nesta condição, passa pela perspectiva
de se qualificar o docente para que o exercício do magistério atenda às reais necessidades da escola,
com vista a elevação dos índices de qualidade do ensino por ela ofertado.

A dicotomia existente na relação universidade e escola básica tem seus fundamentos na relação
teoria e prática a partir de uma cultura de formação vigente na sociedade, bem como da valorização
do conhecimento dentro do espaço acadêmico. Assim, na educação, o conhecimento teórico passa a
ter valor quando a possibilidade de sua aplicação centra-se na competência prática que o sujeito tem
de aplicá-lo e de torná-lo eficiente e significativo. Essa concepção está centrada numa cultura
acadêmica que sempre se questiona sobre o lugar da teoria e da prática na escola. O PIBID figura
como uma vertente em que a prática passa a ser compreendida como eixo central das discussões
teóricas que na universidade se desenvolve. A realidade escolar, entendida na percepção de que
estar no Programa é conhecer “o chão da escola”, torna-se o palco das grandes reflexões teóricas
produzidas pela universidade, mas em uma veia real da realidade escolar, que se apresenta como
cenário pertinente para que as práticas formativas dos licenciandos sejam produzidas e refletidas.

O PIBID, Programa integrante das ações para a melhoria dos índices da educação nacional,
constitui-se em um importante passo na criação de ações, quando da formação inicial dos
professores, que promovem um patamar de aprendizagem da docência no âmbito das universidades
brasileiras. No entanto, considerando os objetivos do programa, percebe-se que a universidade está
longe da escola básica, com pouca condição de entender seus dilemas, bem como compreender as
necessidades formativas do docente que lá atua. Nesta direção, o Programa ganha força na medida
em que se propõe a realizar uma aproximação da universidade com a escola básica, não pela
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condição de que a universidade é quem ensina a escola básica a realizar seu trabalho, mas como
forma de estabelecer uma parceria que dê a ela mesma e à escola básica a condição de produzir um
diálogo profícuo de como desenvolver uma docência com qualidade e compromisso social.

Nesta direção, o PIBID cumpre dois dos seus principais objetivos, diria até que os mais importantes
que são promover a integração entre Educação Superior e Educação Básica; e também contribuir
para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes. Deste modo, ao
enunciar esses objetivos por meio de uma portaria normatizadora, atesta-se o caráter do, ainda, não
cumprimento dessa articulação entre a universidade e a escola básica a partir do processo de
formação ofertado nos variados cursos de licenciatura.

O PIBID porta elementos essenciais e necessários, visto que envolve o licenciando em formação, o
professor da escola básica e o professor universitário, para favorecer a produção de condições reais
de garantia de desenvolvimento de uma formação inicial, que seja consistente e bem articulada com
os propósitos preconizados pelas diretrizes da educação nacional. Pela condição de inserir o
licenciando no cotidiano escolar, compreendido em sua temporalidade de ações produzidas por todo
o ano letivo e não em períodos específicos, o Programa visa introduzir um novo espírito na formação
docente, favorecendo ao licenciando a compreensão da escola em suas condições reais e temporais
de funcionamento, visto que participa de ações que vão desde a jornada pedagógica, semanas de
planejamento ao conselho final de classe, passando por todos os movimentos que a escola produz
para dar conta de favorecer o ensino que atenda às necessidades de sua demanda local. A formação,
nesta direção, não concebe a escola básica em um caráter de univocidade, como se todas elas
fossem iguais e enfrentassem os mesmos problemas. As teorias e práticas assimiladas na
universidade vão sendo testadas, avaliadas e discutidas, tendo em vista cada contexto específico da
escola em que o licenciando atua.

Nesta dinâmica, o professor em processo de formação, vai tendo a oportunidade de promover e
desenvolver experiências metodológicas, tecnológicas e práticas no seio da escola, numa condição
de refletir sobre cada procedimento, pela perspectiva de construção e reconstrução de sua habilidade
para tornar-se professor. Esse movimento faz aflorar, também, um saber que se produz nas relações
com o docente da universidade, que coordena o projeto, com o professor da escola básica, que
supervisiona e acompanha as ações dos licenciandos na escola, bem como com os discentes da
escola básica, com quem as práticas pedagógicas são desenvolvidas. Esse movimento tem uma
relação direta com a produção da identidade docente, na medida em que todas as experiências pelas
quais passa na escola marcam a forma de pensar e de agir do licenciando, que, portanto, marcarão
também as ações deste futuro professor.

Há também de se destacar como elemento caracterizador do PIBID a conformação que a escola
básica assume no processo de formação inicial dos professores. Desta forma, o Programa propõe
favorecer às próprias escolas, por meio da mobilização e participação de seus professores, enquanto
supervisores, a condição de assumirem a função de conformadoras dos licenciandos. Essa ação
contribui para uma melhor articulação entre teoria e prática, com vistas a elevar a qualidade das
ações acadêmicas nos cursos de licenciatura, conforme consta no Decreto 7.219 de 24/06/2010, art.
3º, incisos IV e VI. (BRASIL, 2010).

O PIBID, no que tange a sua dinâmica metodológica desenvolvida pela maioria das universidades, é
constituído basicamente de quatro etapas organizacionais. Na primeira delas costuma-se fazer um o
diagnóstico da escola, bem como das demais estruturas que ela apresenta, com a finalidade de
constatar as características gerais, bem como de avaliar as condições do trabalho pedagógico
desenvolvidas nos espaços escolares. É neste momento que o licenciando conhece a escola em que
vai desenvolver suas ações, bem como as pessoas com as quais conviverá durante todo o período
pelo qual estiver na condição de bolsista de iniciação à docência. É nesta etapa, que pode durar até
alguns meses, que o bolsista desenvolve o seu poder de observação e vai analisando e
compreendendo como as ações pedagógicas e relações de ensino e aprendizagem se configuram na

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/formacao_de_professores_de_lingua_materna_no_pibid_experiencias_f.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



escola. Observa os alunos e como reagem às propostas metodológicas que seu professor supervisor
desenvolve com eles.

O PIBID do curso de Letras tem um peso significativo, pois há sempre de se considerar a realidade
linguística dos estudantes da escola básica a fim de se implementar as ações de leitura, escrita e de
produção textual. Assim, a perspectiva de ensino de língua no PIBID centra-se na ótica de um diálogo
com o aluno, de modo a favorecer a interação verbal, a fim de garantir que o estudante seja capaz de
comunicar-se eficazmente. Neste contexto, entende-se a perspectiva interacionista da linguagem,
Bakhtin (1999)

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN
/VOLOCHINOV, 1999, p. 123)

Na prática de ensino da língua portuguesa veiculada pelo PIBID, há uma condição de se favorecer o
processo de maturação e de discussões a respeito das estratégias pedagógicas de ensino da
linguagem, pensados e repensados tomando como base a realidade da escola na qual desenvolve o
programa. Assim, a dinâmica de preparação de material pedagógico no PIBID, favorece a realização
de análises teóricas das concepções linguísticas que subsidiam o desenvolvimento das atividades de
reflexão de linguagem, produzidas não pela veia comercial do livro didático, mas tomando como base
a realidade escolar e a necessidade de se produzir a interação verbal com os alunos. Assim, o
licenciando vai, paulatinamente, podendo refletir os aspectos teóricos da linguagem, num tempo que
não é o cronológico de sua formação universitária e nem o da organização da escola, mas no tempo
psicológico do sujeito, capaz de permitir a maturação dos conceitos de linguagem, associando as
abordagens teóricas com a realidade educacional, o que favorece um movimento pessoal do sujeito
de compreensão dos sentidos do aprender e ensinar as questões relativas à linguagem.

Nesta direção, a prática de ensino de língua portuguesa no programa deve considerar a dimensão
dialógica da linguagem como forma de poder desenvolver estratégias pedagógicas que permitam o
desenvolvimento do licenciando como sujeito de comunicação, bem como o desenvolvimento da
competência de buscar potencializar a capacidade comunicativa dos estudantes da Educação Básica.

Logo, as compreensões de trabalho com a linguagem no PIBID estão em sintonia com as orientações
curriculares para o ensino de língua portuguesa, visto que estas enfatizam a pluralidade das
manifestações verbal, entendendo-as como elementos que não se dissociam da realidade social e
cultural. O ensino de língua visa conceber um processo de alargamento das formas que o sujeito tem
para se expressar, por meio da língua oral e escrita. Assim se impõe um desafio ao docente dessa
área que é o de promover um deslocamento necessário dos discentes, a fim de que estes possam
inserir-se no universo da linguagem promovendo situações discursivas em que cada um possa ler-se
e escrever-se e descobrir-se como um sujeito de linguagem. O PIBID em Letras deve revelar uma
concepção de prática reflexiva sobre a linguagem de modo a por o licenciando nesse exercício
constante, em que o seu processo formativo lhe dê condições de pensar sobre as questões do ensino
de língua, sempre com vista a produzir um ambiente dialógico, em que a linguagem esteja sempre a
serviço do desenvolvimento da competência comunicativa do sujeito.

Travaglia (1998) defende a ideia de que o objetivo fundamental do ensino de língua materna
constitui-se fundamentalmente na condição de desenvolvimento da competência comunicativa dos
usuários da língua. Nesta direção, o PIBID em sua dinâmica organizacional coloca-se como um lócus
do processo de formação, em que os sujeitos, aqui os licenciandos, têm, pelo largo período temporal
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de atuação, condições de desenvolver estratégias pedagógicas, pelas quais busquem aproximar o
ensino de língua portuguesa de uma realidade de se garantir aos estudantes da Educação Básica a
condição de potencializar o seu ato comunicativo. Assim, pensar que uma das grandes metas do
Programa, em relação ao ensino de língua portuguesa é desenvolver a competência comunicativa do
licenciando e, consequentemente, do discente da Educação Básica, é o mesmo que defender a ideia
de que é preciso na escola desenvolver “a capacidade de o falante empregar adequadamente a
língua nas diversas situações de comunicação” (TRAVAGLIA, 1996, p.108). Essa perspectiva sugere
que o PIBID pode ser um espaço em que se promova o desenvolvimento da competência
comunicativa, bem como das estratégias para o ensino da linguagem, em diferentes diversidades e
modalidades de texto.

Nesta lógica, defende Britto (1997, p. 100) que “o aprendizado efetivo da escrita (e aqui
acrescentamos da leitura e da oralidade) não decorre de um processo de treinamento, mas da
inserção do sujeito no mundo, da relação que estabelece entre o que aprende e seu universo sócio
histórico”. Assim a escola se consagra como o espaço ideal em que o ensino de língua ganha
contornos das subjetividades de quem ensina e de quem aprende. Nesta feita, o PIBID caracteriza-se
como um lócus de formação, que se dualiza em importantes dimensões: a da escola como espaço da
constituição de sujeitos de linguagem; e a do tempo, como elemento em que as experiências
formativas são atravessadas pelas subjetividades dos sujeitos, num movimento de produção da
identidade docente.

Considerações finais

A formação do professor de Língua Portuguesa passa por momentos de grandes questionamentos,
por meio dos quais se evidencia a necessidade de mudanças, principalmente no que concerne à
concepção de prática pedagógica para além da obrigatoriedade curricular.

A partir da lógica de se considerar o sujeito como protagonista no processo de formação, o PIBID
surge como uma oportunidade de se poder aprender pela experiência num espaço e tempo que
permitirá a cada licenciando inserir-se numa política de formação docente que visa primar pela
condição de que o sujeito em formação mergulhe em sua própria história como sujeito de
aprendizagem, desenvolvendo um sentimento de pertença do ser professor de língua materna. Deste
modo, o cotidiano pedagógico do Programa faculta ao sujeito licenciando produzir e refletir sobre sua
trajetória formativa, favorecendo a compreensão do seu percurso de formação e de produção da
identidade docente. A concepção de formação como processo de produção da identidade pessoal e
profissional é também defendida por Nóvoa (1992) quando afirma que

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso
é tão importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência.
(NÓVOA, 1992, p.25).

Considerando que o processo de formação não é centrado pela acumulação de cursos, mas pela
imersão do sujeito no cotidiano de práticas sobre as quais precisa refletir, concluímos que a formação
inicial no PIBID pode possibilitar que os licenciandos desenvolvam um pensamento autônomo, crítico
e reflexivo. Deste modo, a formação no PIBID possibilita perspectiva auto-reflexiva que considera o
ensino de língua materna como reflexo de um saber, que se torna fruto da experiência como elemento
de produção da sua identidade enquanto futuro docente. Há de se ressaltar que como uma política de
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formação, o processo de reflexão sobre a docência e sobre os saberes do professor de língua
materna se iniciam no Programa e perduram por todo o processo de formação e de atuação
profissional. Assim o PIBID, pela sua dinâmica de inserção em atividades práticas da docência, pode
desempenhar um relevante papel na produção e no desenvolvimento da identidade docente do
professor de língua portuguesa na medida em que oportuniza a realização de atividades de reflexão
sobre diversas os saberes necessários à docência da língua materna.

Estar na escola, logo em seu cotidiano, dimensões culturais do processo de ensino e de
aprendizagem que são veiculados por professores, que aprendem com tantos outros e assim
sucessivamente. Desta forma, a aprendizagem da docência para trabalhar as questões de ensino de
língua emerge como um processo que se redimensiona a partir das vivências e experiências logradas
no cotidiano escolar. Assim o licenciando vai criando novas formas de fazer, que se integram ao modo
como cada um compreende e desenvolve os saberes para a docência.

Portanto, neste trabalho possibilitou o entendimento de que o cotidiano escolar permite que as teorias
aprendidas na formação em licenciatura sejam atualizadas, outras vezes confirmadas, em alguns
casos não dando conta do que acontece e tudo isso provoca a busca de outras explicações teóricas e
de outras formas de pensar sobre o que ocorre entre os alunos e os professores E no caso dos
licenciandos, o cotidiano os ajuda a pensar as teorias que aprendem na universidade e a
desenvolvê-las a partir daquilo que o conhecimento da escola os faculta. Nesse contexto, o
conhecimento de como a escola se organiza e funciona, faz o licenciando instaurar em si um
processo identitário que o faz tomar consciência da docência no contexto de sua formação inicial em
nível de licenciatura, bem como considerando as experiências formativas logradas pelo PIBID no
cotidiano da escola.
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[1] Parâmetros Curriculares Nacionais
[2] A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão
que caracteriza o ser humano criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que lhe são
exteriores. É central, nesta conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas
situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, actua de forma inteligente e flexível,
situada a reactiva. (ALARCÃO, 2003, p. 41)
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