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Resumo: O artigo analisa como a formação de professores acontece a partir das experiências do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Para tanto, discorre-se sobre a
forma como se estabelece um processo de formação inicial de professores da Educação Básica a
partir do acompanhamento da dinâmica de se compreender o PIBID como um tempo e um espaço de
desenvolvimento de estratégias pedagógicas para o ensino de língua portuguesa, logo de produção
identitária docente. Pelo viés científico da língua, o qual tende a auxiliar na potencialização da postura
crítica do sujeito, institui-se a concepção sociolinguística do ensino de gramática e texto, cristalizada
nas reflexões de Possenti (2006) e de Neves (2011). Desse modo, pela relação entre esses
conhecimentos passível de se instaurar nas ações do programa em tela, é possível compreender
como o PIBID se constitui enquanto um espaço e um tempo formativos aliados à potencialização da
formação docente no curso de Letras.
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PIBID IN INITIAL TEACHER TRAINING: REFLECTIONS ON THE CONSTITUTION OF TEACHING

Abstract: The article analyzes how the teacher training takes place from the experiences of the
Institutional Program of Initiation to Teaching Grants - PIBID. To do so, we discuss the way in which a
process of initial formation of Basic Education teachers is established based on the dynamics of
understanding the PIBID as a time and a space for the development of pedagogical strategies for
teaching Portuguese. Logo of teaching identity production. By the scientific bias of the language, which
tends to help in the enhancement of the critical posture of the subject, the sociolinguistic conception of
grammar and text teaching is crystallized in the reflections of Possenti (2006) and Neves (2011). Thus,
through the relationship between these knowledge that can be established in the actions of the
program on screen, it is possible to understand how the PIBID is constituted as a formative space and
time allied to the potentialization of the teacher formation in the course of Letters.

Keywords: PIBID, Teaching, Portuguese Language, Teaching Identity

1. INTRODUÇÃO

Quando o conselho federal de Educação aprovou a primeira proposta de currículo mínimo para os
cursos de Letras, em 19 de outubro de 1962, o fez tendo em vista a necessidade de repensar o
currículo que até então era denso, abrangendo a capacitação para o ensino a partir da ideia de
preparar o professor para ensinar um conjunto de línguas. A matriz curricular incluía, por exemplo, a
aprendizagem de até cinco línguas com suas respectivas literaturas o que, na prática, apresentava
resultados duvidosos.

A parte pedagógica sempre foi um vazio nos currículos pensados para o curso de Letras, visto que se
objetivava uma formação voltada aos domínios das concepções e estruturas das línguas. A crença
era a de que o professor precisava dominar o saber linguístico como condição para o exercício da
docência. Mesmo com a resolução do Conselho Federal de Educação em 1969 que visou prescrever
a obrigatoriedade de estágio supervisionado para a prática de ensino dos componentes curriculares
objetos de habilitação profissional, rara era a Instituição que se preocupava com a dimensão
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pedagógica da formação profissional.

Neste cenário as universidades investiam numa qualificação teórica, em que predominavam os
conhecimentos técnicos da linguagem em detrimento dos pedagógicos. Ser professor da área de
Letras era garantia de ser conhecedor de gramática, de literatura e da arte de produzir textos. O
conhecimento linguístico era o cunho norteador da competência de um educador.

No entanto, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 o MEC
extinguiu a obrigatoriedade de currículos mínimos, e em seu lugar houve a criação de diretrizes
curriculares, que dentre tantos objetivos, propunha o de assegurar a orientação curricular que
garantisse a valorização dos conhecimentos específicos de cada curso, mas também o de promover a
orientação para a formação de educadores, valorizando os princípios de autonomia das instituições e
de eficácia na formação geral e específica de professores. Essas diretrizes foram elaboradas
seguindo os seguintes princípios, objetivos e metas[1]:

Princípios

· Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga horária a ser
cumprida para a integralização dos currículos, assim como na especificação das unidades de estudos
a serem ministradas;

· Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendizagem que
comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias
pré-determinadas, as quais não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;

· Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação;

· Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento,
permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;

· Estimular práticas de estudo independente, visando a uma progressiva autonomia profissional e
intelectual do aluno;

· Encorajar o aproveitamento do conhecimento, habilidades e competências adquiridas fora do
ambiente escolar, inclusive as que se referiram à experiência profissional julgada relevante para a
área de formação considerada;

· Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim
como os estágios e a participação em atividades de extensão, as quais poderão ser incluídas como
parte da carga horária;

· Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem instrumentos variados e
sirvam para informar a docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas.

Objetivos e Metas

· Conferir maior autonomia às IES na definição dos currículos de seus cursos, a partir da explicitação
das competências e as habilidades que se deseja desenvolver, através da organização de um modelo
pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da sociedade, em que a graduação passa
a constituir-se numa etapa de formação inicial no processo contínuo de educação permanente;

· Propor uma carga horária mínima em horas que permita a flexibilização do tempo de duração do
curso de acordo com a disponibilidade e esforço do aluno;
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· Otimizar a estruturação modular dos cursos com vistas a permitir um melhor aproveitamento dos
conteúdos ministrados, bem como, a ampliação da diversidade da organização de cursos, integrando
a oferta de cursos sequenciais, previstos no inciso I do artigo 44 da LDB;

· Contemplar orientações para as atividades de estágio e demais atividades que integrem o saber
acadêmico à prática profissional, incentivando o reconhecimento de habilidades e competências
adquiridas fora do ambiente escolar;

· Contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do ensino de graduação, norteando
os instrumentos de avaliação.

Diante do novo cenário criado pela LDB 9394/96, as instituições de Ensino Superior puderam
desenvolver programas com vistas a consolidar a sua autonomia de promover uma adequação nos
currículos de modo a oportunizar a formação docente fincada em princípios pedagógicos de
desenvolvimento humano, numa concepção de que “ensinar não é transferir conhecimento”, como
nos assevera Freire (2007). Assim a formação de professores nos cursos de Letras precisa ser
desenvolvida a partir da ótica de que o conhecimento pedagógico dos futuros professores será a base
para que o ensino de língua seja produzido numa condição de reflexão gramatical necessária ao
desenvolvimento de habilidades e competências comunicativas dos estudantes da Educação Básica.
Nesta ótica está a condição de se conceber que nem tudo precisa ser ensinado, mas que é preciso
conceber que

[...[ o ensino do português deixe de ser visto tomo a transmissão de conteúdos
prontos, e passe a ser uma tarefa de construção de conhecimentos por parte
dos alunos, uma tarefa em que o professor deixa de ser a única fonte
autorizada de informações, motivações e sanções. O ensino deveria
subordinar-se à aprendizagem.(POSSENTI, 1996, p. 96)

Pela meta de viabilizar a formação de educadores que compreendam a dimensão da subordinação do
ensino à aprendizagem, a Universidade do Estado da Bahia tem implementado ações do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que dentre vários objetivos, destaca-se como
um interessante programa de formação por oportunizar aos licenciandos a condição de vivenciarem a
integração entre diferentes espaços, universidade e escola, compreendendo as reais condições em
que o trabalho docente na área de Letras é desenvolvido.

Um dos objetivos do PIBID na UNEB é a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas à
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura. Assim com a inserção dos licenciandos no
cotidiano de escolas da rede pública de educação, o programa promove a integração entre Educação
Superior e Educação Básica, permitindo ao estudante de Letras inserirem-se em práticas reflexivas do
ensino de língua, que lhe serão base para o exercício futuro de sua profissão.

O programa também proporciona aos futuros professores a participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, objetivando a
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. Além de incentivar as
escolas públicas a tornarem-se protagonistas nos processos formativos dos estudantes das
licenciaturas, a partir da troca de experiências entre os supervisores, professores da Educação
Básica, com os bolsistas que refletem as orientações e a condução pedagógica que cada
professor-supervisor, que é um professor de língua materna, lhe oferta no desenvolvimento de suas
ações na escola.

1. O PIBID COMO ESPAÇO E TEMPO FORMATIVOS
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O Ministério da Educação em ação conjunta com a Secretaria de Educação Superior da Fundação
Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, decidiu desenvolver o Programa de Iniciação a Docência que
tem como objetivo de valorizar a docência nas universidades de todo país e, sobretudo, numa
dimensão política, incentivar e preparar os estudantes dos cursos de licenciaturas para atuação na
Educação Básica. O PIBID destaca-se no cenário nacional brasileiro pela importância na formação
dos estudantes das licenciaturas na medida em que oportuniza ao estudante a vivência em práticas
pedagógicas, permitindo-lhe compreender as condições do trabalho docente em contextos reais da
escola pública. Tal ação promove o redimencionamento da dicotomia existente entre a formação
teórica e prática de ensino de língua, já que logo no inicio da graduação, os discentes entram em
contato com a sala de aula. Ademais, o programa tem colaborado substancialmente para garantir aa
permanência dos estudantes nos cursos de licenciatura, estruturando-se como uma qualificação
inicial para o exercício da docência, no sentido de aprimorar o desenvolvimento das estratégias de
ensino de gramática e texto na escola básica, tomando as tensões que ali existem como propulsoras
de condições reflexivas sobre o papel da linguagem na escola básica.

O 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. Destaco 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, 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 estrutura do programa prevê a participação de quatro diferentes agentes, quais sejam: o professor
da universidade, que pode exercer o papel de coordenador de gestão, que escreve o projeto maior, o
qual congrega todos os subprojetos da universidade, e o submete à CAPES; ou o papel de
coordenador de área que escreve e submete à pró-reitoria de graduação, e coordena as ações do
subprojeto no âmbito dos colegiados de cursos; o professor da escola básica, que exerce o papel de
supervisor, acompanha, supervisiona e orienta as ações dos licenciandos no âmbito da escola; por
fim os graduandos que são denominados de bolsistas de iniciação científica. Estes estudantes
desenvolvem suas ações em 06 horas semanais, sendo que em 04 acompanham as atividades
pedagógicas dos supervisores e em 02 participam de reuniões de planejamento e reflexões com os
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supervisores, bem como com os coordenadores de área. Cada participante do projeto é um bolsista
que recebe mensalmente diferentes valores a depender da categoria de atuação. O bolsista de gestão
percebe o valor de R$ 1.500,00, o coordenador de área o valor de R$ 1.400,00, os supervisores R$
750,00 e os bolsistas de iniciação à docência 400,00.

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 aplica-lo e de torna-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 metáfora de “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 destaque para a docência no âmbito das universidades
brasileiras. No entanto, e 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
condição de que a universidade se propõe a ensinar a escola básica a realizar seu trabalho, mas
como forma de estabelecer uma parceria que dê a universidade e a escola básica a condição de
produzir um diálogo profícuo de como desenvolver uma docência com qualidade e compromisso
social.

Nesta direção, o programa 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” (Brasil 2013,
p. 2). Deste modo, ao se 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 se introduzir o licenciando na realidade escolar, compreendida 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 de qualidade e 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 seara, o professor em processo de formação, vai tendo a oportunidade de promover e
desenvolver experiências metodológicas, tecnológicas e práticas no seio da escola, tendo a condição
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de refletir sobre cada procedimento, numa perspectiva de construção e reconstrução de sua
habilidade para tornar-se professor. Esse movimento faz aflorar 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 programa a conformação que a escola
básica assume no processo de formação inicial dos professores. Assim o PIBID propõe favorecer às
próprias escolas, por meio da mobilização e participação de seus professores, enquanto supervisores,
a assumirem a função de conformadoras dos licenciandos, contribuindo 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).

1. O PIBID NA UNEB: A FORMAÇÃO DOCENTE NA ÁREA DE LETRAS

Pela Portaria n° 909 de 31 de julho de 1995, o Ministério da Educação e do Desporto, tendo em vista
o parecer do Conselho Estadual de Educação da Bahia n° 133/95, reconhece a Universidade do
Estado da Bahia - UNEB, mantida pela Autarquia Universidade do Estado da Bahia, com sede e
jurisdição em todo o Estado.

Através da Lei n° 7.176/97, o Governo da Bahia, no uso das suas atribuições, reestrutura as
Universidades Estaduais da Bahia em 10 de setembro de 1997.O Decreto Governamental n° 7.223 de
20 de janeiro de 1998 aprova a Resolução n° 038/97 de 10 de dezembro de 1997, do Conselho de
Administração da Universidade do Estado da Bahia, que dispõe sobre o Regulamento da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB - como entidade autárquica, integrante de sistema de
Educação Superior do Estado da Bahia, de natureza multicampi, dotada de personalidade jurídica de
direito público, autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Tem
por finalidade desenvolver a Educação Superior, de forma harmônica e planejada, promovendo a
formação e o aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico de recursos humanos, a pesquisa e
a extensão, de modo indissociável, voltada para as questões do desenvolvimento sócio/econômico,
em consonância com as peculiaridades regionais, adotando a estrutura orgânica com base em
Departamentos.

Por definição legal, em função de sua configuração estrutural e organizacional, e considerando a
abrangência de sua área de atuação, compete à UNEB, dentre outros objetivos, estimular a
implantação de cursos e campi universitários, nas diversas regiões do Estado. Voltada para o
contexto do Estado da Bahia, em especial para o seu interior, a UNEB busca dar respostas aos
anseios das comunidades onde atua, sem esquecer a universalidade do saber. A interiorização do
ensino sempre foi a sua meta, não apenas como prática, mas como forma institucional, tornando-se
um agente dentro do desenvolvimento regional, difundindo o conhecimento em benefício da
população, principalmente nas áreas geográficas, cujos baixos indicadores sociais reclamam uma
intervenção decisiva.

Atualmente, a UNEB, pela sua característica multicampi, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e
extensão em 29 departamentos espalhados em 24 municípios baianos. O modelo multicampi da
Universidade do Estado da Bahia é hoje uma ideia concreta e moderna, resultado de um trabalho
integrado em todos os níveis e setores de atividades, tendo como principais objetivos a qualidade do
ensino, a produtividade e a valorização profissional, bem como a pesquisa e a extensão universitária.
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O PIBID na UNEB está presente em 49 subprojetos, nas licenciaturas em Letras, Pedagogia, Biologia,
Matemática, História, Geografia, Educação Física e Química. Os subprojetos são desenvolvidos em
19 distintos campi da universidade. Conta com 04 coordenadores de gestão, 108 coordenadores de
área, 234 supervisores e 1563 bolsistas de iniciação à docência. Ressalte-se que dos 49 subprojetos,
18 são desenvolvidos nos cursos de Letras da universidade.

Este artigo toma as experiências do subprojeto: Linguística e Prática Pedagógica: o plano
Interdisciplinar na Potencialização do Trabalho Linguístico na Educação Básica, como forma de
compreender a formação docente de licenciandos do curso de Letras, no que tange ao ensino de
gramática e texto, considerando-se a prática pedagógica reflexiva no PIBID, de modo a sinalizar
caminhos possíveis para o aumento da qualidade do ensino de língua portuguesa. O referido
subprojeto é desenvolvido no campi XVI, denominado Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologias – DCHT – Campus XVI da Universidade do Estado da Bahia está localizado no município
de Irecê, a 478 km de Salvador, na região da Chapada Diamantina Setentrional. A sua fundação data
de 27 de setembro de 1994, através da Lei Estadual nº 6.601.

Desde o ano de 2004, conforme consta a Resolução nº 228/2004, o DCHT – Campus XVI oferece
dois cursos: Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas em Língua
Portuguesa; Licenciatura em Pedagogia. Conforme nova resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão - CONSEPE, este curso passou a ter outra orientação, passando a ser Licenciatura em
Pedagogia. Em de 2011 o Curso de licenciatura em Pedagogia foi reconhecido pelo Decreto n°
13.568 no D.O E. de 05/01/2012 e o Curso de Letras também reconhecido pelo Decreto n° 13.401 do
D.O.E 18/05/2012.

1. O PIBID NA CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DA DOCÊNCIA

Como dispositivo metodológico utilizamos a observação, técnica que favorece o levantamento de
informações de modo a garantir que as práticas cotidianas dos bolsistas na escola sejam coletadas
pelo observador em condições reais em que os fatos vão se constituindo em experiências. A
observação é uma técnica que deve ser sistematicamente planejada, registrada e ligada ao contexto
de levantamento que está sendo realizado. Assim a atuação dos cinco bolsistas no âmbito das
práticas do ensino de língua portuguesa foi objeto de observação e de registros que nos permitiram
entender, ainda que superficialmente, o papel do programa na formação de futuros professores de
língua portuguesa.

Longe de ser irrelevante, segundo Alvarez (1991, p. 560), a observação é o “único instrumento de
pesquisa e coleta de dados que permite informar o que ocorre de verdade, na situação real, de fato.”
Além disso, a observação se consagra como uma interessante estratégia para que o observador
possa perceber como as experiências vão sendo construídas e como os sujeitos pensam e agem
sobre as questões relativas ao ensino de língua materna. Neste sentido, a observação tem se
consagrado como um importante instrumento de pesquisa, por meio do qual os pesquisadores têm
lançado mão a fim de ir a campo para, num processo interativo, sentir como os comportamentos e
reações das pessoas pesquisadas pode dar pistas para que os objetos de pesquisa sejam melhor
compreendidos.

A partir da observação percebemos que o professor em processo de formação, vai tendo a
oportunidade de promover e desenvolver experiências metodológicas, tecnológicas e práticas no seio
da escola, tendo a condição de refletir sobre cada procedimento, numa perspectiva de construção e
reconstrução de sua habilidade para tornar-se professor. Esse movimento faz aflorar 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. Essa
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perspectiva 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.

O subprojeto interdisciplinar tem oportunizado aos licenciandos a convivência com estudantes da
escola básica, por meio da qual passam a interagir linguisticamente com os alunos, numa perspectiva
sociolinguística de compreender as falas produzidas pelo aluno no seu dia a dia, de forma a relacionar
os diferentes modos de falar dos estudantes com a perspectiva do ensino gramatical que valorize o
ato comunicativo. É dessa dimensão, que os licenciandos se aproximam das questões postas sobre
como ensinar gramática na escola, que atravessam as diretrizes curriculares para o ensino de Língua
Portuguesa, sobretudo às que se apresentam nos PCN’s, balizadas pela produção reflexiva de
Possenti (2006) que reuni saberes sobre o papel do ensino de língua para os falantes dessa própria
língua.

Portanto, inseridos no contexto da realidade escolar e participantes de momentos reflexivos sobre o
ensino de língua portuguesa na escola, tanto nos momentos de reuniões do programa, como nas
próprias aulas de linguística do curso, os licenciandos vão construindo saberes sobre a docência,
pautados numa dimensão reflexiva que considera a realidade e necessidade comunicativa dos alunos
da escola básica, fato que os permite, ainda em processo de formação, ir criando estratégias
metodológicas e tecnológicas para o ensino de língua que pretendem desenvolver quando forem
docentes. A escola passa a ser, nesta lógica, um relevante espaço formativo, tornando-se um lugar de
protagonismo para as reflexões e ações pedagógicas experienciadas pelos licenciandos.

Apesar de um programa relativamente novo, pelo estado da arte sobre a produção bibliográfica,
percebemos haver uma ressignificação da identidade da escola, se a consideramos não só como um
espaço em que os licenciandos desenvolvem práticas pedagógicas aprendidas na universidade. Ela
passa a ser vista no programa como um espaço de formação, onde se aprende e se desenvolve
saberes sobre a docência em língua portuguesa. Há uma tendência de se entender a complexidade
da escola para que ela consiga atender as demandas de formação de um sujeito que não se coloca
como objeto das experiências da vida, mas como protagonista de sua própria história. Essa visão se
materializa, já há algum tempo, nas palavras de Touraine (1999) quando pensou o lugar da escola:

A escola não deve ser feita para a sociedade, ela não deve se atribuir como
missão principal formar cidadãos ou trabalhadores, mas acima de tudo,
aumentar a capacidade dos indivíduos para serem sujeitos. Ela se voltará
cada vez menos para a transmissão de um conjunto de conhecimentos, de
normas e representações, e será cada vez mais centrada, de um lado na
manipulação de instrumentos, e de outro, na expressão e na formação da
personalidade (TOURAINE, 1999 p. 326-327)

O PIBID reconstrói a noção de escola como lugar de produção identitária de sujeitos diversos. Aos
licenciandos a escola passa a ser o lugar em que o ser sujeito educador se evidencia nas
possibilidades de atuação nos processos formativos. Trata-se, pois, de se ofertar uma formação mais
humanística e intelectual ao professor, o que lhe permite compreender e atuar na sala de aula nas
condições reais em que o tempo passa a ser elemento determinante para a compreensão do que se
deve fazer em uma sala de aula nas séries iniciais do Ensino Fundamental. É a oportunidade de se
inserir em todas as ações, tais como ministrar aulas, participar de reuniões em conselho de classe,
reuniões com professores e coordenadores, reuniões com pais, além poder engajar-se em
festividades e comemorações. É possível participar dos processos de avaliação que se fazem na
escola, bem como das jornadas pedagógicas.

Neste sentido, ratifica-se a ideia de Charlot (2005) que valoriza a formação do sujeito na construção
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de programas que permitam a apropriação de saberes oriundos da convivência com o outro. E o
PIBID alarga o tempo de atuação dos licenciandos com os estudantes da escola básica, para garantir
que a convivência seja uma condição de reflexão para atuação nos processos de ensino.

1. CONSIDERAÇÕES

A dinâmica de realização das ações no referido subprojeto, bem como da condição de inserção do
licenciando em Letras em contextos de ensino e de aprendizagem de língua, apontam para a
validação da perspectiva de se adotar que a profissão docente se faz e se refaz em diferentes
momentos reflexivos, que vão desde a teorização dos saberes linguísticos promovidos nas aulas da
universidade, até a concretização da aprendizagem destes saberes, num processo de interação entre
os sujeitos professores da escola básica e licenciandos, em que a prática de reflexão linguística dá
aos bolsistas de iniciação à docência a condição de compreender como a docência se efetiva na
tensão de diferentes tempos e espaços que lhe são oportunizados na sala de aula.

Nóvoa (2013, p. 203) ao tratar das proposições para a formação docente, enfatiza e defende a ideia
de que “as propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão, se
completarem a necessidade de um professor atuante no espaço de sala de aula.” A referência aqui
posta trada da dimensão de se considerar o professor licenciado e atuante no magistério, que
supostamente tem condições de estando na profissão, ser capaz de pensar sobre a mesma. A
condição de se perceber a potencialização da formação docente de licenciandos do curso de letras no
PIBID aponta para uma concepção de se conceber que o ensino reflexivo da língua se faz na
condição do bolsista que, em diferentes tempos de formação, insere-se no espaço educacional da
escola com toda a sua complexidade e dinâmica. Dessa condição, assumimos a posição de que o
licdenciando é capaz de construir uma trajetória formativa que já lhe permita entender a docência em
língua portuguesa, consolidando saberes que o ajudarão a desenvolver-se profissionalmente quando
inserido nessa mesma realidade, só que na condição de professor licenciado.

Essa postura reflexiva leva a crer na insatisfação que proporciona uma atividade constante do
professor de Língua Portuguesa em sempre buscar mais conhecimento, em sempre refletir mais
sobre sua prática docente. Diante disso, tem-se questionado a postura eminentemente normativa,
prescritiva de apreciação da língua. A proposta apresentada ao grupo do PIBID tem sido de
identificar, na língua, a funcionalidade da própria gramática, a pertinência que um determinado
elemento linguístico tem ou não em um determinado gênero textual. Desse modo, o que estabelece
se os elementos linguísticos são apropriados ou não, deixa de ser as prescrições da gramática
normativa para se tomar como fundamento o gênero textual, o contexto em que o dizer aparece. A
presença de variantes regionais pode não ser pertinente em um artigo acadêmico, mas certamente o
será em um cordel ou em uma tirinha cujo contexto seja o regional.

Assim percebemos que o trabalho pedagógico desenvolvido pelos licenciandos no âmbito do PIBID
tem promovido uma percepção sociolinguística sobre o papel do ensino de língua portuguesa na
escola. Ademais, destacamos o papel formativo que desenvolve o professor da escola básica, ao
também tornar-se protagonista na formação dos licenciandos, permitindo-lhes a convivência em
práticas reflexivas e metodológicas para o ensino de língua portuguesa que centram as razões do que
ensinar na perspectiva dialógica cotidiana que estabelece com os estudantes da escoa básica, de
modo a fazer os licenciandos pensarem sobre as questões da sociolinguística que devem ser
consideradas no momento do ensino de gramática para que este tenha sua razão de ser e
funcionalidade na escola.

Percebemos que as contribuições que o PIBID tem na iniciação à docência relacionam-se com
construção da identidade docente dos bolsistas. A atuação na escola consolida-se através de prática
pedagógica, a qual favorece o contato com sujeitos, que revelam dificuldades de compreensão
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linguístico-gramatical, mas que, ao terem a oportunidade de serem acompanhadas pelos bolsistas,
têm a oportunidade de desenvolver reflexões linguísticas sobre a sua forma de falar e de
compreender a funcionalidade diversa o código linguístico. Além disso, o efeito é também sentido
pelos bolsistas que se colocam na condição de serem formados no processo reflexivo de sua própria
prática pedagógica. Assim, para Freire (1996, p. 39), “na formação permanente dos professores, o
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de
hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Freire, em seu livro Educação e Mudança,
destaca o homem como um ser de relações, pois

o homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo não
haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode
objetivar-se, pode também distinguir entre um eu e um não-eu. Isto o torna um
ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de
transcender. Pode distinguir órbitas existenciais distintas de si mesmo
(FREIRE, 1979, p.15).

O indivíduo está sempre em constante relação com o outro. Isto se destaca na relação de carinho,
amizade, respeito e companheirismo que os bolsistas têm com seus alunos e vice-versa. Os
professores supervisores se colocam não propriamente como modelo a se seguir, mas para produzir
situações reflexivas como possibilidade de construção de um sujeito autônomo diante do seu
desenvolvimento intelectual.

O professor em formação está sempre na expectativa de alcançar novos conhecimentos. No plano
teórico, a formação da sua identidade se dá ao longo de sua formação acadêmica, ou seja, caminha
paralela a sua graduação, embora uma infinidade de outros fatores influencie de forma direta,
positivamente ou negativamente, nesse processo de construção. Nesse sentido, segundo Silva
(2007), a identidade é entendida como um processo de formação e transformação do “eu”, que é
multideterminado, e que ocorre durante toda a vida do indivíduo por meio da composição de
igualdade e diferença, em relação a si próprio e aos outros.

Essa construção de identidade é influenciada pelos professores formadores. Nesta direção, pode-se
considerar os supervisores e o coordenador de área, que inevitavelmente promovem um reflexo da
docência que acaba sendo uma espécie de espelho de si mesmo ou de outros que trabalham na área.
Mas de certa forma isso é natural, pois

[é] a partir do educador que temos que vamos caminhar para o educador que
queremos ter. E a passagem do que se propõe como ideal, aquilo que ainda
não temos, para o que é necessário e desejado, se faz somente pelo possível.
Onde encontrar as condições da possibilidade No único espaço onde ela já
existe, exatamente como possibilidade: o real, o já existente (...) A escola só
pode nascer desta que aí está. O novo educador, na escola brasileira, a nova
educadora já estão aí, naqueles que estão trabalhando ou se preparam para
trabalhar. (ABDULMASSIH apud RIOS, 2000, p.72)

Considerando-se determinados contextos escolares em que o licenciado atua, o PIBID tem a clara
proposição de fomentar a construção de uma identidade docente, permitindo que o sujeito se forme
num movimento social, nas reais condições em que a docência se coloca para promover ações de um
fazer profissional, que desperta as habilidades individuais a partir das ações produzidas em
coletividade. Daí a ideia de que o professor não atua sozinho; está sempre ligado a práticas
organizativas da escola que, em alguns aspectos, determina as ações pedagógicas do professor. No
entanto essa condição não elimina a possibilidade de se trazer a baila as competências e habilidades
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individuais de um professor para que ele possa garantir êxito no seu o fazer docente. O PIBID, no
curso de Letras, tem essa função de promover a construção da identidade docente do licenciando,
considerando o contexto da coletividade no espaço escolar, tanto das ações como dos sujeitos
envolvidos.

[1] Texto retirado da página do MEC [http://www.mec.gov.br/SESU/diretriz.shtm]
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