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RESUMO

Este artigo busca compreender os modelos de formação de professor com a finalidade de destacarmos a
relevância da pesquisa como princípio estruturante de uma formação inscrita na profissionalidade e
pessoalidade do professor, realizada por uma universidade baiana, no PIBID/CAPES. Ao propormos um
continuum de formação que entrelaça professores acadêmicos e professores experientes num processo
formativo voltado para futuros professores, há um questionamento sobre o papel que realmente os
professores experientes têm exercido nessa rede, ao trazer suas demandas e práticas que podem alterar a
concepção e a visão dos formadores em relação à escola, ao trabalho docente e à aprendizagem dos futuros
professores da educação básica. É um trabalho colaborativo, de intervenção conjunta com a escola,
veiculando autoformação, autoconhecimento e uma “formação dentro da profissão”.
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ABSTRACT

This article seeks to understand the models of teacher training for the purpose of we deploy the relevance of
research as a structuring principle entered the professionalism and personality of the teacher, conducted by a
University of Bahia, in PIBID/CAPES training. In proposing a continuum of training that interweaves academic
teachers and experienced teachers in a formative process facing future teachers, there is a question about the
role that experienced teachers have actually exercised this network, to bring their demands and practices that
can alter the design and vision of trainers in relation to school, to teaching and learning of future teachers of
basic education. It is a collaborative, joint operations with the school, conveying self-education,
self-awareness and a "training within the profession."
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Considerações Iniciais sobre os Modelos de Formação de Professor

A retomada do interesse em discutir a formação do professor, após “quarenta anos de relativa invisibilidade”
(NÓVOA, 2009, p.12), traz a tona discussões acerca dos modelos de formação e do processo de
profissionalização docente. Segundo Nóvoa (2009, p.13), o “regresso dos professores ao centro de nossas
preocupações e de nossas políticas” ocorre no momento em que os estudos internacionais comparativos
alertam para o problema das aprendizagens e da forma como as novas realidades - diversidade e novas
tecnologias - se impõem como temas obrigatórios de reflexão e intervenção.

No que se refere ao problema das aprendizagens, o autor reflete sobre as implicações do conceito de
educação ao longo da vida debatido por Schwartz (1967 apud NÓVOA, 2009), há mais de quarenta anos, que
diz que a “Educação Permanente começou por ser um direito pelo qual se bateram gerações de educadores,
transformou-se depois numa necessidade e agora é vista como uma obrigação” (p.22) nas políticas e
programas de formação de professores, sobretudo nos programas de formação contínua.

Interligada a esse problema das aprendizagens, podemos ainda refletir sobre os desafios colocados pelas
novas tecnologias que reside, conforme Castells (2001, p.278 apud NÓVOA, 2009, p.13), “na aquisição de
capacidade intelectual de aprendizagem e de desenvolvimento”.

Retomando o conceito de educação ao longo da vida, Nóvoa (2009) nos convoca a pensar num percurso
significativo de aprendizagem do professor e, concomitantemente, no significado da aprendizagem dos
professores frente aos desafios das novas tecnologias, que ultrapassando a fronteira do profissionalismo,
possa constituir-se no campo da pessoalidade e da profissionalidade docente. Fato que requer uma
compreensão de “aprendizagem ao longo da vida como direito da pessoa e como necessidade da profissão,
mas não como obrigação ou constrangimento”, como algumas vezes vêm sendo posto pelos programas de
formação contínua.

Para Nóvoa (2009), não há como na sociedade contemporânea se discutir uma teoria da profissionalidade
docente sem que nela esteja imbricada uma teoria da pessoalidade do professor. Essa última responsável,
segundo o autor, por discutir as dimensões pessoais da profissão docente como a capacidade de relação e de
comunicação inerentes ao próprio sujeito em formação e, consequentemente, ao ato de educar. As novas
realidades sociais e culturais têm trazido para dentro da escola diferentes demandas e requerido dos
professores outras “habilidades” que não se esgotam na necessária tecnicidade e cientificidade do trabalho
docente.

Assim, podemos afirmar, conforme Esteves (2001), que no cerne dessa situação encontra-se explicitado ou
sublimado a existência de um fosso que vai se alargando entre o exercício profissional cada vez mais
complexo e uma formação profissional, ainda fortemente fundamentada nos princípios da racionalidade
técnica, com uma visão de educação como ciência aplicada.

Na universidade, os cursos de formação inicial e contínua, aparentemente, ainda se constituem numa
perspectiva hierarquizada que insiste em dividir teoria e prática, professor e especialista, professor e
pesquisador. Os currículos são organizados de forma que primeiro se apresentam as disciplinas teóricas e
técnicas da ciência básica e aplicada, para depois as disciplinas que irão propor o desenvolvimento de
“habilidades” no uso da teoria e da técnica para resolver os problemas concretos (SCHÖN, 1983 apud
DINIZ-PEREIRA, 2011).

Contrapondo a esse modelo, temos os estudos e publicações que concebem a complexidade tanto da
educação como da profissão docente, classificados, segundo Diniz-Pereira (2011), como modelos práticos e
modelos críticos de formação. Para Schön (1983 apud DINIZ-PEREIRA, 2011), um dos representantes do
modelo prático, não é possível em contextos complexos, de incerteza, instabilidade, excepcionalidade e
conflito de valor, os professores separarem o pensar do fazer, têm-se que refletir na ação. Não se pode ser
dependente de categorias teóricas e técnicas preestabelecidas, deve-se construir uma nova teoria de um caso
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único.

Contribuindo com as discussões acerca dos modelos de formação, Carr e Kemmis (apud DINIZ-PEREIRA,
2011) afirmam que “pesquisa” é a palavra-chave quando o ensino é tratado de modo crítico e estratégico.
Nesse modelo, denominado por Diniz-Pereira (2011) de modelo crítico, o professor é visto como alguém que
levanta um problema não numa perspectiva instrumental como fazem os técnicos, nem apenas numa visão
interpretativa como fazem os práticos, mas numa visão política explícita sobre o assunto. Uma ciência da
educação crítica não é uma pesquisa sobre ou a respeito de educação, ela é uma pesquisa na e para a
educação. No entanto, essas contraposições não trazem para o cerne das discussões uma nova abordagem ou
um novo movimento.

O movimento de educadores pesquisadores não é algo recente na história da educação, segundo Diniz-Pereira
(2011), este remota ao século XIX e início do século XX com o movimento para o estudo científico da
educação, cujos professores eram os executores de pesquisas em suas salas de aula, propostas pelos
professores universitários. É desse período também que se origina um movimento progressista inspirado na
ideia de John Dewey (Diniz-Pereira, 2011) que tem o seguinte questionamento: como os profissionais da
escola compreendem suas experiências e participam da aprendizagem profissional?

Nesse sentido, Nóvoa (2009, p.14) ressalta que:

parece que estamos todos de acordo quanto aos grandes princípios e até quanto à
medida que é necessário tomar para assegurar a aprendizagem docente e o
desenvolvimento profissional dos professores articulação da formação inicial, indução
e formação em serviço numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; atenção
aos primeiros anos de exercício profissional e à inserção dos jovens professores nas
escolas; valorização do professor reflexivo e de uma formação de professores
baseada na investigação; importância das culturas colaborativas, do trabalho em
equipe, do acompanhamento, da supervisão e da avaliação dos professores; etc.
(grifo nosso)

Entretanto há que se especificar essa ideia de “todos” dado ao “consenso discursivo” a que se refere Nóvoa
(2009) e que Diniz-Pereira (2011) ao discutir a pesquisa na formação e no trabalho docente parece convergir
para esse mesmo pensamento. Uma concepção de “todos” que compreende não somente os pesquisadores da
área de formação de professores, das ciências da educação, mas também os especialistas que atuam em
organizações internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
que “criaram e difundiram, no plano mundial, práticas discursivas fortemente alicerçadas em argumentos
comparados”. (p. 15)

O “consenso discursivo” pode nos levar a perpetuar uma visão profissional de docência marcada por rígidas
regulações externas e uma ação controlada por instâncias diversas perdendo-se as características críticas e
emancipatórias, distanciando-se do desenvolvimento da profissionalidade docente e da pessoalidade do
professor que ora se almeja.

Ao fazer essas reflexões, os autores nos suscitam a fazer alguns outros questionamentos: o que tem então
dificultado a concretização, na prática, de ideias e discursos que parecem tão óbvias e consensuais?
Qual o papel dos professores na formação de professores e na investigação educacional?
Qual a natureza da pesquisa desenvolvida pelo professor?

Questões tão amplas como essas com certeza não poderão ser respondidas neste texto, mas buscaremos
enfocar a partir das experiências vivenciadas no contexto do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID, de uma universidade baiana, o processo formativo de professores, tendo como um dos princípios
estruturantes da formação a pesquisa.
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A pesquisa como princípio estruturante da formação docente inscrita no desenvolvimento da profissionalidade
docente e da pessoalidade do professor

A discussão sobre a pesquisa na formação de educadores não é um tema recente, como afirma Diniz-Pereira
(2011), remota ao século XIX e início do século XX, com as experiências evidenciadas nos anos de 1950 por
Stephen Corey, diretor do Columbia Teacheres College, e com o movimento de dinâmica de grupo da década
de 1940, que teve como expoente o psicólogo Kurt Lewin, primeiro a usar o termo “pesquisa-ação”.

Para Diniz-Pereira (2011), é com a pesquisa-ação, desenvolvida por Corey na década de 1950, que a
pesquisa na educação tem seu início e é ratificada pela valorização dos professores em relação aos resultados
encontrados em detrimento aos achados pelos pesquisadores, sendo utilizados para questionar as próprias
práticas pedagógicas. É nesse mesmo período que o movimento cientificista da educação e os pesquisadores
tradicionais julgam por meio de critérios positivistas a pesquisa-ação fazendo com que caia em declínio e,
consequentemente, diminua na década de 1960.

Entretanto, como afirmam Diniz-Pereira (2011), Nóvoa (2009) e Esteves (2001), o movimento de
pesquisadores tem se renovado a cada período em diferentes países com a participação de nomes como
Stenhouse, John Eliott, Stephen Kemmis, Zeichner dentre outros. O que nos faz reafirmar o questionamento:
qual a natureza da pesquisa realizada por professores no contexto atual?
Não estaria – a pesquisa realizada por professores – ainda sendo julgada por meio de critérios positivistas?
Como tem se constituído a relação entre cientistas da educação, especialistas pedagógicos e professores?

Na América do Norte a retomada de interesse pela “pesquisa de professores” é explicado, segundo
Diniz-Pereira (2011, p. 17-18), por:

1) A partir do final dos anos 60, a pesquisa qualitativa desafiar formas tradicionais
de investigação educacional, o que possibilitou que a pesquisa fosse feita por
professores; 2) O desenvolvimento da pesquisa colaborativa, onde os professores
são convidados a trabalharem com os especialistas para melhorarem as suas
práticas; 3) A partir do trabalho de Donald Schön, a conexão entre a pesquisa
profissional e a noção de profissionalização tornou-se mais clara; 4) O compromisso
dos professores em escrever levou à publicação de suas experiências como
educadores-pesquisadores; 5) Em muitas universidades, programas de formação de
professores começaram a enfatizar a investigação docente; 6) Mais recentemente o
movimento de reestruturação das escolas propôs mudanças para criar as condições
que fomentassem a pesquisa dos professores bem como a reflexão da prática. (grifo
nosso)

Outros fatores que também contribuíram, segundo Anderson e Herr (1999 apud DINIZ-PEREIRA, 2011, p.18),
para esta retomada foram:

1) O número de professores do ensino fundamental com mestrado, alguns casos com
doutorado; 2) A constituição de grupos de estudos e de desenvolvimento de
pesquisa-ação colaborativa em algumas escolas; 3) A ampliação do número de
revistas com corpo editorial voltada para a publicação desse tipo de pesquisa; 4) A
ampliação da publicação de livros sobre “pesquisa dos educadores”; 5) Revista
acadêmicas também publicando pesquisas feitas por professores. (grifo nosso).

Corroborando com a discussão da pesquisa na educação, ao realizar um estudo sobre os paradigmas de
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formação inicial apresentados pelos autores norte-americanos como modelo proposto por Zeichner (1983
apud ESTEVES, 2001, p.6):

O paradigma orientado para a investigação dá prioridade ao desenvolvimento da
pesquisa acerca do ensino e acerca dos contextos de trabalho por parte dos futuros
professores. Mais do que muni-los com um arsenal de conhecimentos e técnicas, o
que se pretende é que os futuros professores encarem as situações de trabalho como
problemáticas, aprendam a analisá-las e a interpretá-las e, em função disso, tomem
decisões e avaliem os seus efeitos. (grifo nosso)

A experiência do trabalho de Soares (2012) com a pesquisa na graduação amplia a visão de pesquisa como
princípio da formação e converge para uma formação na perspectiva do desenvolvimento da profissionalidade
docente e pessoalidade do professor, ao analisar suas experiências e afirmar:

assumir a pesquisa como princípio norteador da formação profissional implica
trabalhar sistematicamente elementos cognitivos e afetivos/relacionais; trata-se de
um processo de mudança de atitudes dos atores envolvidos, um processo de
aprender a aprender e de aprender a ser pessoa e professor; a
problematização/questionamento de suas próprias ideias, das relações no grupo, da
prática, das teorias e do professor deve ser o fio condutor das aulas; a possibilidade
de engendrar mudanças de atitudes mais duradouras nos estudantes, com
repercussão efetiva na sua atuação profissional futura, é maior se experiências como
essa não se restringem a uma disciplina. (grifo nosso)

Uma leitura de quem inicia os estudos nessa área, instigada pelo próprio processo de trabalho realizado na
formação docente quer seja na graduação, quer seja no Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID,
ainda não tanto aprofundada sobre esta temática, mas de quem se arrisca a acenar para uma perspectiva de
formação que tem a pesquisa como um dos seus princípios, diria que o desenvolvimento da pesquisa na
formação deve ser capaz de desenvolver atitudes críticas, autônomas, colaborativas, criativas e
comprometidas por parte de professores e futuros professores.

As experiências de formação realizadas na Microrrede Ensino-Aprendizagem-Formação[4], organizada no ano
de 2009, com a participação de todos os cursos de licenciatura da UESB dos três campi localizados em Jequié,
Itapetinga e Vitória da Conquista, exceto o de Sociologia. E, em parceria com as escolas das redes municipais
e estaduais, que tem por objetivo constituir uma nova cultura institucional para os cursos de licenciatura,
fundamentada nos princípios de articulação da formação inicial, trabalho colaborativo, interdisciplinar e
pesquisa na escola, têm nos proporcionado algumas reflexões iniciais sobre a pesquisa enquanto princípio
estruturante de um continuum de formação de professores que se desenvolve na interação entre licenciandos,
professores acadêmicos e professores experientes.

É dessa experiência de interação entre professores acadêmicos e professores experientes, que buscamos
compreender de que forma se entrelaçam e juntos se alteram os formadores (professores acadêmicos) e
coformadores (professores experientes) num processo colaborativo de formação voltados, inicialmente, para
os licenciandos.

Partindo da ideia de que a pesquisa como princípio estruturante da formação oportuniza a desconstrução de
crenças e estereótipos naturalizados, amplia a visão dos sujeitos acerca da realidade estudada – escola, de si
próprio e do seu processo formativo, como afirma Soares (2012), indagamos: o coformador (professores
experientes) ao trazer suas demandas, suas práticas alteram a concepção, a visão dos formadores em relação
à escola, ao trabalho docente e à aprendizagem dos alunos da educação básica?

O registro da fala de uma professora formadora em um dos encontros do PIDID parece nos deixar algumas
pistas quando diz: O PIBID tem me provocado e continua me provocando a compreender os currículos dos
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cursos de licenciatura e o processo de construção da profissionalidade, tanto para mim, quanto para os
discentes.

A Microrrede, ao oportunizar a “construção da formação dentro da profissão” como propõe Nóvoa (2009),
permite aos sujeitos envolvidos uma reflexão não somente dos aspectos técnicos, metodológicos, mas de si
enquanto sujeitos implicados no processo. Contudo, a investigação desses aspectos precisa ser mais
aprofundada, dado que as produções obtidas têm revelado muito mais os processos formativos de professores
experientes, a exemplo do que nos fala um dos coformadores:

O PIBID deu uma reformulada na forma de eu encarar a sala de aula, porque depois
do processo de pós-greve, voltei muito desanimado, desmotivado e começo a
perceber que existe forma da gente tentar ressignificar o nosso trabalho. A melhor
experiência que eu posso passar agora é justamente isso: é ter tido a oportunidade
de está repensando a forma de trabalhar (Professor licenciado em Ciências com
habilitação em Química, 14 anos de docência).

De forma semelhante, os professores licenciados em Matemática e Letras dizem que: a experiência vivenciada
enquanto professores coformadores de professores incitou-os a buscar, propor desafios e inovações para as
práticas de ensino na escola, nas salas de aula de Língua Portuguesa e Matemática”.

Outra professora de Língua Portuguesa ao participar dessa Microrrede Ensino-Aprendizagem- Formação
questiona-se: quem é o professor de Língua Portuguesa e qual o seu papel na contemporaneidade?
O que ensina o professor de Língua Portuguesa?
” E, a seguir complementa:

O trabalho do PIBID tem proporcionado 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. (Professora
licenciada em Letras, 23 de docência)

A professora retrata as possibilidades que o PIBID abre para que professores da educação básica, ao
participarem como coformadores da formação de professores possam também desenvolver práticas de
autoformação, ao captarem o “sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou
científica”, como descreve Nóvoa (2011, p.39). É uma compreensão do trabalho docente para além de uma
transposição didática, já que o impulsiona a uma transformação de saberes e a uma deliberação. Isto é, a
compreender e dominar a gramática, mas também a refletir sobre a importância do seu uso e a forma
metodológica de ensiná-la a depender do nível de ensino e do público com o qual está se trabalhando sem, no
entanto, reduzir a sua importância.

Considerações Finais

As reflexões trazidas neste texto relatam de forma sucinta a trajetória de um estudo que se inicia com as
atividades desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência – PIBID.

Os primeiros registros utilizados para esta análise permite-nos afirmar que há uma necessidade de um
aprofundamento maior, de uma investigação acerca da natureza da pesquisa desenvolvida enquanto princípio
estruturante de um continuum de formação, no qual se entrelaçam e juntos devem se alterar não somente os
futuros professores, mas também os formadores - professores acadêmicos e professores experientes. E, ainda
como a pesquisa na e para a escola tem contribuído com o processo de desenvolvimento da profissionalidade
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e pessoalidade de professores acadêmicos e experientes.

Apesar disso, as falas dos protagonistas do processo formativo realizado no Microrrede
Ensino-Aprendizagem-Formação, permite-nos arriscar a afirmação que a formação inscrita no PIBID tem
proporcionado a todos os envolvidos vivenciar um novo modelo de formação e provocado reflexões acerca da
necessidade de se superar a cisão proposta por um “ideal metafísico do conhecimento”[5] que separa
sujeito-objeto, teoria-prática.

A “formação dentro da profissão” contribui para a construção de um trabalho mais coletivo e colaborativo,
realizado em equipe, ainda que com vários desafios e dificuldades em articular diferentes sujeitos e áreas de
conhecimento distintas.
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