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É sensato, vocês todos podem entender, no fundo é fácil. Uma 

pergunta prévia, você não é um explorador, então poderá compreendê-

lo, pois foi feito para você. Procure examiná-lo com cuidado, porque 

os estúpidos chamaram de estupidez, os imundos de imundice, mas é 

contra toda sujeira e toda estupidez. Os exploradores consideram um 

crime, mas sabemos nós que é o fim do seu crime. Não é uma loucura, 

parece, mas não é uma loucura e, sim o fim da loucura. Não é um 

enigma, é a solução do enigma. No fundo é uma coisa muito simples, 

dificílima de ser feita (BERTOLT BRECHT) 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Trata-se de uma análise das pesquisas sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência-Pibid/Educação Física produzida na Pós-Graduação stricto sensu em Educação Física 

e Educação no Brasil, de 2009 a 2016, considerando os pressupostos epistemológico, 

gnosiológico e ontológico. Fundamentada na teoria social marxiana e marxista, esta pesquisa 

debruçou-se sobre o seguinte problema: Qual a relação existente e/ou qual a implicação da 

adoção, na produção do conhecimento sobre Pibid Educação Física, de determinada concepção 

de formação de professor para apreensão e explicação crítica de uma dada política pública sobre 

formação de professor (Pibid)? Quanto à metodologia, esta é uma pesquisa bibliográfico-

documental cujo levantamento foi realizado nos bancos digitais de dissertações e teses. Foram 

então localizadas 18 pesquisas, das quais 14 tomaram por objeto o Pibid Educação Física, em 

programas stricto sensu das referidas áreas. Sobre os resultados da pesquisa, estes apontam que 

a concepção de formação de professores rebate nas explicações dos autores das dissertações e 

da tese, uma vez que ficou claro que, dependendo da concepção de formação de professores 

escolhida, intimamente ligada à concepção de educação, concepção de mundo, há implicações, 

direta e indiretamente, na maneira como os trabalhos científicos analisam e explicam dada 

política educacional. Identificou-se que, nas pesquisas que tomam por objeto o Pibid Educação 

Física, 71,4% (n=10), de um total de 14, adotam pedagogias do aprender a aprender, expressas 

no âmbito da formação de professores, na pedagogia do professor reflexivo, vinculadas à 

epistemologia da prática e ideário pós-moderno. Desse total, 28,5% (n=4) vinculam-se à teoria 

marxista.  Conclui-se, portanto, que:  1) independente de como são colocadas taticamente as 

respostas terrenas na transição, nunca se deve deixar a defesa de um projeto histórico que 

avance qualitativamente em relação ao atual modo de produção; 2) já em relação ao Pibid, não 

esquecendo que ele se insere em uma totalidade social mais ampla, taticamente defende-se a 

permanência “transitória” de programas como Pibid, uma vez que esta análise e parte das 

pesquisas sobre o programa, e os próprios educadores, suas entidades científicas e sindicais, 

têm mostrado que ações fragmentadas e isoladas em um ou outro ponto da formação inicial e 

continuada, das condições de trabalho e da carreira e remuneração dos profissionais da 

educação têm se mostrado insuficientes. Dessa forma, recomenda-se que as propostas do Pibid 

a ser desenvolvidas nas universidades e seus respectivos cursos de formação de professores 

“devem” estar articulados “inexoravelmente” à proposta político-pedagógica dos cursos de 

formação; 3) que os programas fragmentados, como o Pibid, possam dar lugar a uma política 

global de valorização e profissionalização dos educadores, bandeira de luta dos educadores e 

suas entidades há décadas. Essas são condições que contribuem para fortalecer uma educação 

emancipatória. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Pibid/Educação Física. Produção do conhecimento. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This is an analysis of the researches on the Institutional Program of Initiation to Teaching-Pibid 

/ Physical Education grant, produced in the stricto sensu Post-Graduation in Physical Education 

and Education in Brazil, from 2009 to 2016, considering the epistemological, gnosiological and 

ontological assumptions. Based on the Marxian and Marxist social theory, this research focused 

on the following problem: What is the relationship and / or the implication of the adoption, in 

the production of knowledge about Physical Education, of a certain conception of teacher 

training for apprehension and critical explanation of a given public policy on teacher education 

(Pibid)? As for the methodology, this is a bibliographical research whose survey was carried 

out in the digital theses and dissertations banks. Eighteen surveys were then located, of which 

14 were the subject of the Pibid Physical Education, in stricto sensu programs in these areas. 

Regarding the results of the research, they point out that the conception of teacher training 

rebates in the explanations of the authors of the dissertations and thesis, since it was clear that, 

depending on the conception of teacher training chosen, closely linked to the conception of 

education, conception of the world, there are implications, directly and indirectly, in the way in 

which scientific works analyze and explain an educational policy. It was identified that 71.4% 

(n = 10) out of a total of 14, adopted pedagogies of learning to learn, expressed in the context 

of teacher education, in pedagogy of the reflexive teacher, linked to the epistemology of practice 

and postmodern ideology. Of this total, 28.5% (n = 4) are linked to Marxist theory. It is 

concluded, therefore, that: 1) regardless of how the earthly responses in the transition are put 

tactically, one should never leave the defense of a historical project that advances qualitatively 

in relation to the current mode of production; 2) already in relation to the Pibid, not forgetting 

that it is inserted in a wider social totality, tactically the "transitory" permanence of programs 

like Pibid is defended, since this analysis and part of the researches about the program, and the 

educators themselves, their scientific and union entities, have shown that fragmented and 

isolated actions at one or another point in initial and continuing training, working conditions 

and the career and remuneration of education professionals have proved to be insufficient. Thus, 

it is recommended that the proposals of the Pibid be developed in the universities and their 

respective courses of teacher training "must" be articulated "inexorably" to the political-

pedagogical proposal of the training courses; 3) that fragmented programs, such as Pibid, can 

lead to a global policy of valorization and professionalization of educators, the banner of 

struggle of educators and their entities for decades. These are conditions that contribute to 

strengthening an emancipatory education. 
 

Keywords: Teacher training. Pibid/Physical Education. Knowledge production. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo aborda o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), 

cujo objeto é a produção do conhecimento sobre Pibid/Educação Física como política pública 

de formação inicial de professores. Analisa-se, pois, como vem sendo discutido esse programa 

na produção científica (teses e dissertações), no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação Física - PPGEF e Programas de Pós-Graduação em Educação – PPGE.   

Desse modo, o espaço de desenvolvimento da pesquisa foi em âmbito nacional e com o 

tempo delimitado entre 2009 e 2016. Busca-se, assim, identificar a posição que essa produção 

assume na formação de professores, por meio da produção teórica, como elemento que 

determina a finalidade do trabalho educativo; busca-se identificar ainda o que ela aponta para 

o fortalecimento de uma formação de professores em geral e de Educação Física escolar numa 

perspectiva crítica. 

Acerca da temática, houve preocupação com a discussão relacionada ao posicionamento 

político e epistemológico presente nas produções acadêmicas e o quanto este pode apontar 

direcionamentos para o significado que se atribui à formação do professor e ao seu trabalho no 

campo acadêmico e científico. 

Dessa forma, a defesa é pela sistematização de uma epistemologia crítica, de concepção 

dialética, contra-hegemônica, que contribua para a direção de uma discussão transformadora 

das políticas públicas, conferindo-lhes sentido e significado de ações sociais, políticas e éticas, 

emancipatórias (MAGALHÃES; SOUZA, 2016).  

A vigilância epistemológica, sobretudo na produção do conhecimento, torna-se 

fundamental na negação de uma concepção de política educacional neoliberal.  Essa concepção 

tem, segundo Freitas (2014), orientado as reformas educacionais em nosso país, em especial as 

políticas ligadas à formação de professores.   

Na América Latina e no Brasil, a interlocução com os Organismos Multilaterais (OM), 

principalmente com o Banco Mundial (BM), vem ganhando força e tem o seu ápice no governo 

de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em meados de 1990. Porém, foi mantida, aprofundada 

e aprimorada pelos dois governos subsequentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana 

Rousseff. Mas é no governo de FHC que foram colocadas as condições para a reforma na 

educação, seguindo uma lógica de expansão econômica e tecnológica sob orientação 

neoliberalista, supondo a superação da ineficácia pela eficácia e competência, desqualificação 

da escola pública à custa da culpabilização do professor e principalmente tecendo duras críticas 

à sua formação (EVANGELISTA, 2013). 
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Assim, supõe-se que o Pibid esteja articulado a projetos políticos e econômicos com 

dimensão global e de grande influência no Brasil, que determinam as políticas para a formação 

de professores. Esse cenário exige uma análise crítica, pois revela um interesse em formar 

professores cooptados ao interesse do capital. Sendo assim, dá-se ênfase a uma formação 

aligeirada e com tendência pragmática, justamente para impedir que o professor adquira a 

capacidade de elaboração do conhecimento crítico.  

Entende-se, a princípio, que o projeto do Pibid das instituições superiores, mais 

especificamente os subprojetos, e a produção científica que se refere a ele podem se aproximar 

ou se distanciar das perspectivas e das finalidades de formação de professores que têm sido 

defendidas nos discursos hegemônicos do nosso país. Para tanto, levou-se em consideração a 

concepção de formação de professor que orienta as pesquisas e os subprojetos do Pibid.  

Portanto, torna-se crucial um estudo sobre as produções do conhecimento que se 

propõem a investigar o Pibid, visto que essas pesquisas podem revelar a caracterização e o 

desenvolvimento dessa política pública.  

Assim, a justificativa para este trabalho se fundamenta na compreensão de que o Pibid, 

como política de formação de professores, tem como foco a escola, sendo, desse modo, 

importante um estudo que busque uma análise sistemática e crítica das pesquisas científicas em 

Educação Física que tomam o Pibid como objeto. Isso porque o levantamento da produção do 

conhecimento pode colocar, de forma mais abrangente, a constituição dessa política em âmbito 

nacional.  

Gatti et al (2014, p. 17) realizaram um estudo avaliativo do Pibid e, após fazer um 

balanço da sua produção do conhecimento, afirmam haver [...] “conveniência de prosseguir 

nesse levantamento, aumentando as fontes de revisão e aprofundando as análises dos estudos 

disponíveis”.  

Segundo Gatti et al (2014), tem sido expressiva a produção do conhecimento sobre a 

temática Pibid, uma vez que foram identificadas, ao analisar o banco de teses e dissertações da 

Capes referente ao ano de 2012, as seguintes produções: 2 teses, 15 dissertações de Mestrado 

Acadêmico e 1 de Mestrado Profissional. Porém, nenhuma das pesquisas foi realizada no 

Centro-Oeste, concentrando-se na região Sul com 11 trabalhos e na região Sudeste com 7. Entre 

as produções encontradas no trabalho, Gatti e colaboradores afirmam que não existem pesquisas 

sobre Pibid Educação Física.  

Em levantamentos iniciais feitos na região Centro-Oeste, mais atuais e compreendendo 

um período maior (2009 a 2016), foi possível constatar que essa produção tem apresentado 
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crescimento. Contudo, a Educação Física continua sem ser abordada nos trabalhos sobre Pibid 

nessa região.  

Também, essas pesquisas têm focado nos subprojetos do programa e em seus 

participantes, ou seja, estudos com as teses e dissertações como se propõem aqui, do tipo 

metacientífico e processos meta-analíticos, não foram ainda desenvolvidos ou não são objetos 

dos trabalhos científicos que tratam do Pibid nas referidas áreas do conhecimento.   

Já a relevância deste trabalho consiste na proposição de uma pesquisa com a temática 

Pibid, a partir de indicadores da problemática sobre a produção científica que envolve o 

programa. Sendo assim, o primeiro indicador é que não existe trabalho referente ao Pibid 

Educação Física nos PPGE e PPGEF na região Centro-Oeste; o segundo é que não foi 

preocupação da Educação e da Educação Física, na pós-graduação stricto sensu, realizar 

pesquisas sobre a produção do conhecimento que têm o Pibid como objeto.  

Nesse sentido, este trabalho revela-se necessário, porque minimizará lacunas existentes 

em virtude da falta de trabalhos na região Centro-Oeste, a partir da Educação Física com a 

temática Pibid, que é um programa que visa englobar as licenciaturas. Mas essa necessidade 

não se limita a aspectos quantitativos (inexistência de trabalhos), mas também qualitativos, ou 

seja, a oportunidade de abordar a problemática da produção do conhecimento da referida região 

no âmbito da pós-graduação.  

Assim, em outra dimensão, como pesquisador e ex-bolsista do Pibid, a oportunidade de 

desenvolver um trabalho sobre um processo significativo na minha formação acadêmica torna-

se um marco na perspectiva da relevância pessoal. Outro fator que tem mantido viva a 

inquietação e a indagação sobre o Pibid são os debates travados em congressos da área, leitura 

de trabalhos sobre a temática, em que sua grande maioria demonstra um ufanismo com relação 

ao programa, que precisa ser repensado para então dar lugar a uma análise mais ampla.  

O Pibid nasce no seio da atual sociedade e faz parte de um projeto político de educação 

que tem apresentado dificuldades para uma formação preocupada com as necessidades da classe 

trabalhadora. Essa preocupação também é corroborada por Freitas (2014, p. 17), que assevera 

sobre o Pibid: “Na tentativa de ultrapassar as análises ufanistas sobre este e outros programas, 

buscamos referenciar a discussão nos princípios construídos historicamente pelos educadores 

na luta pela formação e valorização profissional do magistério”. 

Quanto à metodologia, buscou-se por ferramentas de pesquisas que permitissem ir à 

essência dos fenômenos, como as análises epistemológicas fundamentadas no materialismo 

histórico-dialético.  Nessa perspectiva, os trabalhos científicos podem ser analisados como 

fatores decorrentes e participantes de uma dada circunstância, como também devem ser 
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avaliados mediante as necessidades, objetivos sociais e interesses que revelam (SACARDO; 

SILVA; SÁNCHEZ GAMBOA, 2015).  

De início, é preciso deixar claro que a escolha de um objeto de estudo é um ato político, 

bem como as opções epistemológicas, sendo impensável uma ciência neutra, que esteja fora 

dos embates reais na sociedade (FRIGOTTO, 2004). Portanto, fez-se uma escolha política ao 

se reconhecer que o caminho mais adequado para direcionar o objeto de estudo proposto fosse 

o método materialismo histórico-dialético, pois não se considera esse método deslocado de seu 

conteúdo. Ou seja, assumir o método é assumir posição por um projeto histórico totalmente 

diferente do atual modo de produção, é assumir a possibilidade do socialismo.  

Para Marx (2011), uma vez determinado o seu objeto, a produção material coloca-se 

nas relações para então conhecê-lo. E, desse modo, deixa clara a primazia do objeto (real) sobre 

o sujeito (conhecedor), mas sem deixar de lado a relação dialética nesse processo, ou seja, 

começa-se pelo real que se apresenta imediato e pelo pensamento, sendo feitas abstrações com 

conceitos, categorias. Essas abstrações remetem a determinações mais simples. Para o autor, 

após esse primeiro caminho, ter-se-ia que realizar o caminho de volta até chegar novamente ao 

real, mas dessa vez não como representação caótica. O concreto, nesse momento, é representado 

no pensamento como uma rica e complexa totalidade de relações. Dessa forma, o conhecimento, 

a teoria em Marx, parece ser uma reprodução por parte do sujeito (cognoscente) do real 

(cognoscível) de forma concreta, verdadeira.   

Segundo Gil (1999), a tipologia da pesquisa precisa guardar relação conceitual com o 

marco teórico/metodológico que orienta a investigação.  Assim, esta pesquisa trata-se de uma 

pesquisa do tipo bibliográfico, visto que procura realizar uma investigação sobre teses e 

dissertações elaboradas no meio acadêmico e construir, a partir delas, uma análise crítica e 

contextualizada (GIL, 1999). Para além da pesquisa bibliográfica, a análise documental 

certamente auxiliará na compreensão do contexto em que se insere o objeto investigado.   
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Nessas produções científicas, podem ser analisados aspectos como a metodologia, a 

teoria, o paradigma, a técnica, a bibliometria1 e a epistemologia (SACARDO, 2012). Mais 

especificamente, na perspectiva de uma epistemologia crítica, a produção científica deve ser 

entendida tanto como produção social, influenciada pelas condições históricas, quanto por seu 

efeito transformador dessas mesmas condições e da própria prática da pesquisa.  

Nesse sentido, os trabalhos científicos não devem apenas ser analisados como fatos 

decorrentes e inseridos em determinadas circunstâncias, mas também devem ter seus resultados 

avaliados à luz de necessidades e objetivos sociais e interesses que os explicitam. Ou seja, não 

basta a constatação de suas características gerais, é fundamental, portanto, averiguar qual sua 

pertinência e significado para o desenvolvimento social e sua relação política com esse 

desenvolvimento (SACARDO; SILVA; SÁNCHEZ GAMBOA, 2015). 

Essas pesquisas possibilitam conhecer a área que se pretende investigar, bem como 

contribuir para a discussão de determinada produção científica. Podem, ainda, levantar 

evidências, tendências, potencialidades, modismos e padrões (SACARDO, 2012), o que faz 

delas um formato metodológico importante na produção do conhecimento na Educação Física 

e na Educação.   

Nesta pesquisa, optou-se, com base em autores como Chaves-Gamboa e Sánchez 

Gamboa (2015), pela unidade dialética entre as abordagens quantitativas e qualitativas, pois se 

compreende que estas se relacionam em uma dinâmica dialética que procura entender os 

possíveis conflitos como unidade de fatores contrários, ou seja, a defesa é pela síntese dialética 

e não pela dicotomia.  

 

Essa perspectiva se justifica na unidade ontológica dos fenômenos objetos do 

conhecimento. Todo fenômeno objeto do conhecimento revela múltiplas 

determinações e dimensões, dentre elas quantitativas e qualitativas, razão pela qual 

não podem ser separadas no processo do conhecimento desses fenômenos. 

(CHAVES-GAMBOA; SÁNCHEZ GAMBOA, 2015, p. 48)     

 

                                                           
1Segundo Sacardo (2012), a bibliometria caracteriza-se por um conjunto de técnicas que tem sua origem em áreas 

como Biblioteconomia e Ciências da Informação. Essa técnica utiliza ferramentas e modelos matemático-

estatísticos para análises quantitativas e comparativas das pesquisas científicas. Tais recursos têm se tornado 

frequentes em ouras áreas do conhecimento, já que têm possibilitado uma avaliação precisa do potencial 

quantitativo das investigações científicas.  Ainda sobre o assunto, Santos e Kobashi (apud SACARDO, 2012, p. 

38) destacam os indicadores da bibliometria: “há um conjunto expressivo de indicadores bibliométricos 

empregados na análise da produção científica. Eles podem ser divididos em três: 1) indicadores de produção 

(construídos pela contagem do número de publicações por tipo de documento (livros, artigos, publicações 

científicas, relatórios etc.), por instituição, área de conhecimento, país, etc.; 2) indicadores de citação os quais são 

construídos pela contagem de citações recebidas por uma publicação de artigo de periódico. É o meio mais 

reconhecido de atribuir crédito ao autor; 3) indicadores de ligação são construídos pela coautoria, citações e 

palavras, sendo aplicados na elaboração de mapas de estruturas de conhecimento e de redes de relacionamento 

entre pesquisadores, instituições e países”. 
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É nessa direção que se propõe, nesta pesquisa, uma análise epistemológica integrada a 

estudos bibliométricos e cienciometria. Os estudos epistemológicos se colocam no campo dos 

estudos denominados de metacientíficos e têm grande relevância no apontamento de foco, 

núcleos temáticos, referenciais teóricos que constituem procedimentos adotados nas produções 

científicas. Já a bibliometria pode contribuir, entre outras coisas, para a mensuração das fontes 

de informação contidas em um documento.  

A metodologia ainda seguiu algumas etapas, sendo realizado, inicialmente, um 

levantamento da produção do conhecimento sobre o Pibid Educação Física nos PPGEF e PPGE 

em âmbito nacional, cuja busca compreendeu os anos de 2009 a 2016. 

Em uma segunda etapa, ocorreram a coleta e a análise dos dados, tendo como objetivo 

responder, de forma mais satisfatória, ao problema da pesquisa. Essa etapa refere-se à 

caracterização, categorização e análise da produção do conhecimento sobre Pibid Educação 

Física nos PPGEF e PPGE. Esse corpus de pesquisa (dados de natureza qualitativa) foi coletado 

através de planilhas que teve roteiro de análise bibliométrica e epistemológica. É importante 

esclarecer que um melhor detalhamento dessas duas etapas da pesquisa encontra-se no terceiro 

capítulo.  

O terceiro momento aconteceu por meio da análise documental, quando foram 

analisados os marcos regulatórios do Pibid/Capes, como: leis, decretos, portarias, relatórios e 

documentos oficiais. Nesse conjunto de documentos, foram selecionados os que melhor 

pudessem ajudar a responder à problemática de pesquisa. Essa análise documental foi 

importante para que este trabalho tivesse uma compreensão das bases de criação do programa 

como uma política pública destinada à formação de professores e a forma como as pesquisas 

científicas estão visualizando o Pibid.   

Sendo assim, tem-se como fonte de busca o sítio da Capes para acesso aos editais, o 

Diário Oficial da União e demais referências bibliográficas para elucidação do problema e do 

objeto de pesquisa, além das categorias surgidas no movimento da investigação.  

Contudo, a escolha de cada passo exposto nesta metodologia acerca do método, do tipo 

de pesquisa, da abordagem, dos instrumentos para coleta de dados, das técnicas para análise 

dos dados e dos documentos selecionados, como editais e diretrizes, se deu por entender que 

todos eles podem contribuir para o processo de captar múltiplas determinações do objeto. 

Diante do que se propôs para o desenvolvimento deste trabalho, esta metodologia foi a mais 

indicada para sustentar o processo de investigação. 
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Balanço dos estudos sobre Pibid na pós-graduação stricto sensu em Educação e 

Educação Física na região Centro-Oeste   

O levantamento inicial das pesquisas sobre Pibid Educação Física teve o objetivo de 

conhecer melhor as pesquisas que vêm tratando da temática Pibid na pós-graduação em 

Educação Física e assim identificar o objeto deste estudo. O intuito desse levantamento é que 

ele contribuísse para a problematicidade da pesquisa. Assim, será exposto o caminho que se fez 

na tentativa de delimitar o problema desta pesquisa.  

A busca teve início por estes trabalhos na região Centro-Oeste, nos PPGE e PPGEF com 

um recorte temporal compreendido entre os anos de 2009 a 2016.  

No caso dos programas em Educação, as fontes selecionadas foram as dissertações e 

teses sobre Pibid nos PPGE da Universidade Federal de Goiás (UFG), Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC-GO), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Católica de 

Brasília (UCB), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade do Estado do 

Mato Grosso (UNEMAT), Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade 

Federal da Grande Dourado (UFGD), Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) 

e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). 

Já na Educação Física os programas stricto sensu no Centro-Oeste foram: UnB, UCB e 

UFT. Porém, na busca realizada nos programas stricto sensu em Educação Física na região 

Centro-Oeste não foram encontradas dissertações e teses que tratassem da temática Pibid. Dessa 

forma, apresentam-se, em seguida, os trabalhos encontrados nos programas stricto sensu em 

Educação. Embora se tenha encontrado trabalhos no PPGE, nenhum tratava do Pibid Educação 

Física. 

O levantamento foi realizado nos bancos de teses e dissertações da Capes (Coordenação 

de Pessoal de Nível Superior) e nas bibliotecas digitais de cada programa.  Como descritor foi 

utilizada a palavra “Pibid” nos títulos e/ou nos resumos. 

Desse modo, foram identificadas oito dissertações de Mestrado Acadêmico e uma de 

Mestrado Profissional sobre Pibid, em cinco das dez universidades pesquisadas e nenhuma tese 

de 2009 a 2016 (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Quantidade de dissertações sobre o Pibid, por ano, estado e PPGE, defendidas entre 

2009 e 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor (Jataí, 2017).  

 

No período de 2009 a 2016, nove dissertações tomam o Pibid como objeto de estudo. 

De acordo com a tabela 1, pode-se identificar que os trabalhos na região Centro-Oeste só 

começam a ser defendidos em 2013, ou seja, três anos após o início das atividades do Pibid em 

20092.  

 Nesse sentido, os estados que tiveram pesquisas sobre o programa foram, nessa ordem: 

Distrito Federal com cinco, sendo quatro deles na UnB e um na UCB; Mato Grosso do Sul com 

dois, ambos na UCDB; Mato Grosso teve um na UFMT; e Goiás também com um na UFG. 

Nas dissertações, buscou-se destacar objetivos, metodologias, resultados e descobertas 

e as conclusões dos autores. Nos resumos que não foram possíveis encontrar essas informações, 

fez-se necessário adentrar no corpo do texto. 

Os trabalhos apresentados por Moura (2013), Dantas (2013), Oliveira (2014), Santos 

(2014), Medeiros (2015) e Silva (2015) buscam apresentar ou discutir quais as implicações das 

ações do Pibid na formação dos participantes do programa. Já as pesquisas de Barros (2013), 

Cellos (2014) e Santana (2015) apresentam discussões diferentes: Barros (2014) teve interesse 

em investigar a relação do Pibid e a permanência dos licenciandos no curso de formação; Cellos 

(2014) utilizou os participantes do programa como informantes e quis saber sobre o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e de que maneira elas se configuram como 

                                                           
2O primeiro edital do Pibid foi lançado em 13 dezembro de 2007, na página 40, seção 3, do n. 239 do Diário Oficial 

da União. A seleção de propostas ocorreu em 2008, mas os projetos iniciaram suas atividades em 2009. 
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um diferencial no processo de formação dos licenciandos de Geografia no contexto do 

Pibid/UFMT; e Santana (2015) analisou o processo de implementação do subprojeto Pibid na 

IES (Instituição de Ensino Superior) e sua relação com o Pibid.  

 Existe, porém, uma convergência desses trabalhos, principalmente no que se refere à 

metodologia da pesquisa: todos os apresentados aqui realizaram uma investigação de 

abordagem qualitativa, sendo o estudo de caso a tipologia mais utilizada. Entre os instrumentos 

de coleta de dados mais recorrentes, estão as entrevistas semiestruturadas e os questionários. 

Para a análise dos dados empíricos, a técnica mais enfatizada foi a de análise de conteúdo.  A 

análise documental dos subprojetos, diretrizes da formação de professores, relatórios de 

atividades, entre outros, também foram muito utilizados. Os estudos de forma geral são de 

natureza teórica e empírica. Já a metodologia empregada nos estudos sobre o Pibid, 

principalmente os instrumentos de coleta de dados como entrevistas e questionários, mostrou 

uma preocupação dos pesquisadores no tocante à visão dos participantes sobre as ações 

desenvolvidas no projeto.   

Houve, ainda, uma variedade de focos dos estudos em relação aos participantes 

pesquisados: os trabalhos abrangem licenciandos bolsistas, coordenadores de área, os ex-

bolsistas de iniciação à docência, professores da escola, supervisores do programa e alunos não 

bolsistas. Documentos como relatórios de atividade do subprojeto também foram utilizados 

como fonte de pesquisa.    

Os estudos analisaram ações e experiências que contemplassem os cursos de Pedagogia, 

Física, Biologia, Geografia e Química; os cursos de História, Letras, Filosofia, Artes e 

Educação Física não foram contemplados nos trabalhos. Entre os estudos, um não indicou qual 

o curso investigado.  

Os trabalhos analisados, de forma geral, apontaram para as ações formativas 

principalmente no campo da prática pedagógica. Mas alguns estudos revelaram resultados que 

merecem destaque, como unidade entre teoria e prática, aproximação entre IES e escolas de 

educação básica, aprendizagem de conhecimentos práticos, reflexão sobre prática, entre outros. 

Na atual conjuntura, a formação de professores encontra-se marcada também pela pouca 

articulação entre teoria e prática. Porém, as pesquisas analisadas, na sua maioria, têm 

apresentado que o Pibid proporciona articulação entre teoria e prática, o que pode indicar que 

o programa esteja contribuindo para a qualificação da formação de professores.  

Aqui é preciso destacar que a relação entre teoria e prática é objetivo do Pibid e que, 

aparentemente, como apontam os trabalhos analisados, está sendo alçada. No entanto, precisa-

se indagar sobre qual concepção de relação teoria e prática estão assentados os objetivos do 
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programa, pois os pressupostos teórico-metodológicos que embasam a proposta pedagógica do 

Pibid estão sob uma epistemologia e pedagogia que relegam à teoria um papel secundário, 

desconsiderando, em última análise, a relação dialética e de unicidade entre teoria e prática.  

A pesquisa também aparece como estratégia na formação dos acadêmicos, mas a falta 

de uma análise mais aprofundada não permitiu identificar a concepção de pesquisa que está 

sendo apresentada pelos autores a partir de suas investigações.  

No geral, um dado sobressaiu: os trabalhos concluíram que o Pibid tem contribuído para 

a formação de professores. Entretanto, algumas pesquisas alertam sobre o caráter emergencial 

do programa, marca das políticas educacionais no Brasil, que precisa ser superado, ou seja, dar 

lugar às políticas de Estado que pensem os atuais problemas da educação de forma articulada e 

ampla para, verdadeiramente, solucioná-los. 

 

 A produção do conhecimento sobre Pibid na pós-graduação em Educação Física em 

âmbito nacional: primeiras aproximações  

O fato de não se ter encontrado no primeiro levantamento trabalhos que abordassem a 

temática Pibid Educação Física na região Centro-Oeste, as buscas foram estendidas para âmbito 

nacional, nas regiões macroeconômicas que contivessem programas de pós-graduação stricto 

sensu em Educação Física. Portanto, nessa segunda etapa, apresenta-se a busca apenas nos 

PPGEF, não trazendo assim o levantamento, também em âmbito nacional, nos PPGE, pois se 

acredita que esses dois levantamentos iniciais, Centro-Oeste (programas stricto sensu de 

Educação e Educação Física) e nacional (apenas programas stricto sensu em Educação Física) 

já tenha cumprido a função de contribuir para a delimitação do problema desta pesquisa. Desse 

modo, se no primeiro levantamento não foram encontrados trabalhos que tratassem da temática 

Pibid a partir da Educação Física, nesse segundo a lacuna foi fechada.  

Nesse sentido, foi realizado um levantamento da produção do conhecimento sobre o 

Pibid nos PPGEF em âmbito nacional cuja busca compreendeu os anos de 2009 a 2016. As 

fontes selecionadas de início foram as dissertações e teses sobre Pibid nos PPGEF, nas regiões 

macroeconômicas onde existem programas de pós-graduação em Educação Física: Centro-

Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Já a relação dos programas foi retirada da Plataforma Sucupira.   

A modalidade escolhida foi a de mestrado acadêmico, pois, dos 15 PPGEF profissionais 

que hoje se tem na área, apenas um data de 2012 e com área de concentração apenas na 

prescrição de exercício. Os 14 demais são mestrados profissionais em rede, que tiveram início 

em 2017.  Assim, se justifica o porquê da escolha do mestrado acadêmico.    
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O levantamento foi realizado nos bancos de teses e dissertações da Capes, Ibict, BDTD, 

Nuteses, Portal Domínio Público e nas bibliotecas digitais de cada programa.  Foram 

selecionados trabalhos que contivessem a palavra “Pibid” nos títulos e/ou nos resumos. A 

escolha dos trabalhos nos PPGEF só foi concretizada após busca em bancos acima citados. 

Desse modo, foram identificadas sete dissertações de mestrado acadêmico, em cinco dos 37 

programas pesquisados, e nenhuma tese de 2009 a 2016 (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Quantidade de dissertações sobre o Pibid, por estado e PPGE, defendidas de 2009 a 

2016 
 

Nº 

 

PROGRAMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTADO/REGIÃO Nº 

TE 

01 Ciências do 

Movimento 

Humano 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) 

Rio Grande do 

Sul/Sul 
01 

02 Educação Física Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) 

Rio Grande do 

Sul/Sul 
02 

03 Educação Física Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) 

Rio Grande do 

Sul/Sul 
01 

04 Educação Física Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) 

Espírito 

Santo/Sudeste 
01 

05 Educação Física Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM) 

Minas Gerais/ 

Sudeste 
01 

Total - - - 06 

 

Fonte: Elaboração do autor.  

Legenda: TE: trabalhos encontrados. 

 

No período de 2009 a 2016, seis dissertações tomaram o Pibid como objeto de estudo. 

Os trabalhos na pós-graduação em EF só começaram a ser defendidos em 2014, ou seja, cinco 

anos após o início das atividades do Pibid em 2009.  Nesse sentido, as regiões que tiveram 

pesquisa sobre o programa foram, nessa ordem: Sul 66.6% (n= 4), ficando todas concentradas 

no estado do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, com um total 

de 33,3% (n=2), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS com 16,6% (n=1) e 

na Universidade Federal de Pelotas-UFPel também 16,6% (n=1); o Sudeste teve um total de 

33,3% (n=2) das pesquisas, na Universidade Federal do Espírito Santo-UFES 16,6% (n=1) e 

um na Universidade Federal do Triângulo Mineiro-UFMT 16,6% (n=1). 

No entanto, houve pontos de convergência, divergência e particularidades das 

dissertações encontradas, que serão apresentados a seguir. É preciso destacar, porém, que a 

aproximação com tal produção do conhecimento, com base na leitura dos resumos, está sujeita 

ao caráter sintético desse tipo de texto e às variações nos modos de construí-lo. Assim, 

considera-se isso como um limite deste estudo. Nas dissertações, buscou-se destacar objetivos, 
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metodologias, resultados e descobertas e as conclusões dos autores. Nos resumos que não foram 

possíveis encontrar essas informações, fez-se necessário conhecer o corpo do texto.   

Pode-se visualizar, com esse levantamento, que as pesquisas na pós-graduação em EF 

que tratam do Pibid estão direcionando os seus esforços ora para a formação inicial com os 

acadêmicos bolsistas, a saber: os trabalhos de Nora (2015), Medeiros (2015) e Martins (2015) 

tomam essa caraterística; e ora para a formação continuada com centralidade nos professores 

supervisores de EF, com os trabalhos de Walter (2016) e Rosa (2016). A dissertação de Andrade 

(2014) preocupa-se com alunos bolsistas e professores supervisores de EF.  

Os trabalhos sobre Pibid na pós-graduação em EF, em âmbito nacional, apresentam-se 

ainda pouco expressivos. Isso porque se constatou que, embora o Pibid tenha começado suas 

atividades em 2009, o primeiro trabalho a tomar essa política como objeto nos PPGEF só foi 

defendido em 2014. 

Quanto aos aspectos metodológicos referentes à tipologia da pesquisa, estes ficam assim 

distribuídos: Estudo de caso 16,6% (n=1); Pesquisa exploratória 16,6% (n=1); Pesquisa 

etnográfica 16,6% (n=1); Pesquisa explicativa 16,6% (n=1); Pesquisa documental 16,6% (n=1); 

e Pesquisa-ação colaborativa 16,6% (n=1). Entre a técnica de coleta de dados, a entrevista 

aparece como a mais utilizada, ou seja, dos seis trabalhos que têm o Pibid como objeto, todos, 

100% (n=6), fazem uso da mesma.  

As pesquisas que tomam o programa como objeto de estudo estão preocupadas em 

esclarecer as contribuições do Pibid para a experiência prática, tanto dos alunos bolsistas quanto 

dos professores supervisores, ou seja, a grande centralidade são as ações do programa e seu 

impacto no trabalho pedagógico do professor de EF da escola e também do futuro professor.   

Nesse sentido, os resultados apontam que o programa tem contribuído para a 

reelaboração da prática do professor de EF da escola (supervisor) e também para a formação 

prática dos futuros professores de EF.  

Outro elemento que se expressa é a aproximação entre universidade e escola e o fato de 

essa relação está contribuindo tanto para os acadêmicos, que entram em contato com a escola 

mais cedo nos cursos de formação, quanto para os professores da escola, que, estando em 

contato com o campo acadêmico, percebem outras possibilidades de atuação na sua prática 

pedagógica.     

Entretanto, vários outros aspectos são levantados, entre eles está o isolamento do 

programa, tanto dentro da escola quanto na universidade, ou seja, as pesquisas estão apontando 

que o programa não tem articulado e impactado na organização do trabalho pedagógico como 

um todo nesses espaços.  
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Outro ponto que merece atenção refere-se ao fato de que as ações do programa em 

determinado subprojeto de EF, ao se preocuparem com a inserção prática dos alunos na escola, 

não têm apresentado, segundo Medeiros (2015, p. 145), uma relação para além da prática 

desenvolvida na escola e por isso realizam o que o mesmo denominou de “exercício da prática 

pela prática”, o que constituiria um problema.  

Já nas conclusões dos autores, encontram-se elementos que indicam: primeiro, que o 

programa contribui para a formação inicial e continuada dos seus bolsistas; segundo, o 

programa é de caráter pontual, limitando-se a um grupo seleto.  

Em suma, os estudos trazem, como principais contribuições, a preocupação em 

pesquisar a realidade local onde é desenvolvido o subprojeto do Pibid. Entre esses trabalhos, 

nenhum se preocupou com a produção do conhecimento, sobre a temática Pibid como objeto 

de estudo. Identificou-se assim a necessidade de realizar um estudo epistemológico dessas 

produções e de avançar a discussão sobre a produção do conhecimento em políticas 

educacionais, em especial a política de formação de professores com foco no Pibid.   

Levantadas as produções científicas que tratam sobre Pibid Educação Física, na próxima seção 

serão apresentados o problema e os objetivos da pesquisa.   

 

Delimitação do problema de pesquisa 

A necessidade de recuperar a problematicidade da pesquisa “possui um sentido 

profundamente vital e altamente dramático para a existência humana, pois indica uma situação 

de impasse. Trata-se de uma necessidade que se impõe objetivamente e é assumida 

subjetivamente” (SAVIANI, 1996, p. 10).     

Assim sendo, esta dissertação se insere, primeiro, na esfera de um problema que se 

impõe objetivamente, qual seja, o de fazer parte daquele conjunto de pesquisas que, de um 

modo ou de outro, parte do pressuposto de que a sociedade burguesa se estrutura 

fundamentalmente sobre relações de dominação entre classes sociais antagônicas. Milita ainda 

para a necessária superação dessa sociedade, tendo como referência o materialismo histórico e 

dialético. Dessa maneira, o presente estudo busca se inserir no âmbito dessa massa crítica no 

campo da pesquisa educacional que assume os interesses e objetivos da classe trabalhadora.   

Segundo, de modo específico, pretende-se, com esta pesquisa, contribuir para o debate 

sobre a importância da concepção de formação de professores, no contexto da problemática do 

conhecimento científico sobre política pública educacional, especialmente sobre a política 

pública de formação de professores-Pibid. Ou seja, nesta dissertação problematizam-se as 

concepções de formação de professores contidas nas investigações das produções do 
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conhecimento sobre Pibid Educação Física. Pretende-se argumentar que, dependendo do 

projeto de formação adotado pelos autores das dissertações e teses, estes terão potenciais de 

explanação mais amplos e críticos ou mais restritos e acríticos.     

 Essa problemática aparece quando se considera uma massa crítica no campo da 

produção do conhecimento sobre política educacional, sobre formação de professores, que tem 

evidenciado que, no geral, os resultados de pesquisas sobre política educacional no Brasil são 

bastante descritivos e localistas ou particularistas, não raras vezes, caudatários de certo 

sincretismo teórico (EVANGELISTA; TRICHES; VAZ, 2016; MASSON, 2014); muitas das 

vezes essa produção pauta-se em análises sobre formação de professores com certo grau de 

ecletismo, pluralismo e hibridismo (BANDEIRA, 2017); estudos e propostas no campo da 

formação de professores têm se pautado em abordagens que valorizam o conhecimento tácito 

em detrimento do conhecimento escolar (DUARTE, 2003); há, segundo Silva (2015), 

determinantes externos que rebatem nas ideias, no âmbito da produção do conhecimento sobre 

formação de professores e, portanto, essa produção não deve meramente se fundamentar pelas 

representações, pela subjetividade, pela imagem vazia do real, pela história de vida dos sujeitos. 

Mediante essa massa crítica, Freitas (2014) evidencia a necessidade de análises que ultrapassem 

o ufanismo referente a políticas públicas como o Pibid  e outras no campo da formação e 

valorização dos profissionais do magistério, já que entidades importantes no campo da 

formação de professores, entre elas a Anfope, têm defendido essa formação amparada em 

“sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus fundamentos 

históricos, políticos e sociais, bem como o domínio dos conteúdos da educação básica [...] que 

pode criar condições para o pleno exercício da docência, da análise crítica da sociedade 

brasileira e da realidade educacional” (ANFOPE, 2011, p. 21).  

 Outro fator que aponta a necessidade dessa problemática diz respeito à inquietação e à 

indagação sobre o Pibid nos debates travados em congressos da área, leitura de trabalhos sobre 

a temática, que, em sua grande maioria, demonstram um ufanismo com relação ao programa, 

que precisa ser repensado para então dar lugar a uma análise mais ampla. 

Em levantamentos bibliográficos iniciais, as pesquisas científicas (dissertações e teses) 

que tratam do Pibid Educação Física nos PPGEF e PPGE, no período de 2009 a 2016, a partir 

dos resumos dos trabalhos, indicam: 1) a preocupação quase unânime dos trabalhos com a 

formação de professores; 2) os trabalhos têm como característica marcante o desenvolvimento 

de pesquisas locais que preocupam com as respostas dos sujeitos sobre o objeto pesquisado; 3) 

os resultados têm situado as contribuições do programa na formação de professores no que diz 

respeito à prática pedagógica; 4) esses trabalhos têm conclusões diferentes sobre o Pibid: assim 
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evidenciam, primeiro, que o programa contribui para a formação inicial e continuada dos seus 

bolsistas; segundo, o programa é de caráter pontual, limitando-se a um grupo seleto; terceiro, 

em alguns casos chegam a negar a existência de políticas paliativas como o Pibid.  

Dessa forma, pergunta-se: o que tem levado os trabalhos a terem posições diferentes em 

relação ao programa, ou seja, alguns, embora reconheçam que essa política contribua de forma 

pontual para formação de professores, acabam indicando a sua superação e outros parecem não 

fazer parte de sua análise situar o programa em suas contradições. 

A partir do quadro atual sobre políticas educacionais e formação de professores no 

âmbito da  produção do conhecimento científico brasileiro, serão feitas as seguintes 

considerações: as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante (MARX, 

2010); a política educacional só pode ser aprendida, em sua essência, se for inserida nos seus 

nexos, relação e mediação com outros complexos que a determinam, que, em síntese, formam 

o conjunto de objetivações, isto é, formam a totalidade social; as políticas educacionais são 

aquelas que expressam a concepção de formação desejável em uma determinada estrutura 

social, ou seja, a luta de classes impõe, em certo grau, finalidades à educação, às políticas 

públicas educacionais, na qual se trava uma batalha em torno de suas definições, mas 

considerando que “a classe que é força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, 

sua força espiritual dominante” (MARX; ENGELS, 2007, p.47); suposição de que as definições 

e ideias hegemônicas atualmente são as definições e ideias da classe burguesa, predominando 

assim os objetivos, no campo das políticas educacionais, que melhor atendam aos interesses 

dessa classe; a compreensão de que as relações sociais de produção e a divisão social do 

trabalho (alienação) presentes no capital são condições para análise crítica de qualquer política 

educativa (MASSON, 2013); o capital apresenta processos novos, porém, de forma aparente, o 

que se exige ferramentas de análises e de pesquisa cada vez mais aguçadas no sentido de buscar 

a essência desses fenômenos e  que é preciso ter claro que o capitalismo continua exercendo o 

seu poder de forma opressora mediante a exploração do trabalhador, contendo inúmeras 

contradições e limites (NETTO, 2010).  

Postas essas considerações, entende-se que os trabalhos científicos não devem apenas 

ser analisados como fatos decorrentes e inseridos em determinadas circunstâncias, mas também 

devem ter seus resultados avaliados à luz de objetivos sociais que os explicitam. Ou seja, não 

basta a constatação de suas características gerais, é fundamental, portanto, averiguar qual sua 

pertinência e significado para o desenvolvimento social e sua relação política com esse 

desenvolvimento (SACARDO; SILVA; SÁNCHEZ GAMBOA, 2015).  
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Dessa forma, objetivando investigar a produção do conhecimento na pós-graduação 

stricto sensu em Educação e Educação Física sobre Pibid Educação Física, foram levantadas as 

seguintes questões: 1) Qual o quadro das produções (dissertações e teses) elaboradas sobre o 

programa na pós-graduação stricto sensu em Educação e Educação Física em âmbito nacional 

e o seu significado para esta área?  2) Quais as principais problemáticas abordadas, 

metodologias utilizadas, principais orientações teóricas identificadas nesses estudos? 3) 

Quando e como essas produções contribuem para reforçar na área uma reflexão crítica, 

aprofundada e contextualizada, das políticas educacionais em nosso país? 4) Quais os resultados 

mais relevantes encontrados nesses trabalhos e suas consequências para a formação de 

professores de Educação Física e para uma compreensão crítica das políticas de formação de 

professor? 5) Qual a concepção de formação de professores de Educação Física das produções 

científicas que tratam o Pibid? 

É com esse cenário, posto anteriormente, que foi elaborada a seguinte pergunta-síntese: 

Qual a relação existente e/ou qual a implicação da adoção, na produção do conhecimento sobre 

Pibid EF, de determinada concepção de formação de professor para a apreensão e explicação 

crítica de uma dada política pública sobre formação de professor (Pibid)?  

Como objetivo geral, analisam-se as tendências e concepção de formação de professores 

dos trabalhos sobre Pibid Educação Física na pós-graduação stricto sensu em Educação e 

Educação Física em âmbito nacional, no período de 2009 a 2016, para se compreender o grau 

de determinação de dada tendência e concepção no potencial de explicação dessas produções.  

De modo específico, esta pesquisa tem os seguintes objetivos:  

1. Compreender o atual cenário da formação de professores e o debate no contexto 

acadêmico, para situar as diferentes forças que se colocam no âmbito da batalha das 

ideias e o que se elabora sobre os projetos de formação de professores. 

2. Analisar as políticas educacionais com foco no Pibid como política pública de formação 

de professores, para se compreender essa política de formação, o contexto do seu 

surgimento, as concepções de formação que são defendidas e relacioná-las com as 

produções científicas investigadas. 

3. Mapear as dissertações e teses nos PPGEF e PPGE em âmbito nacional que têm 

abordado o Pibid, para que se possa analisá-las a partir dos dados quantitativos. 

4. Identificar as problemáticas levantadas, a metodologia utilizada, suas principais 

conclusões, o referencial teórico abordado, para apontar seus possíveis desdobramentos 

para a formação de professores de Educação Física em uma perspectiva crítica. 
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5. Investigar a concepção de formação de professores dos trabalhos científicos 

encontrados e dos documentos oficiais que tratam do programa, para que se possam 

realizar nexos e relações entre o que se apresenta nos documentos e como isso tem sido 

capturado pelos autores das dissertações e teses.  

Em suma, além desta introdução, este trabalho ainda traz mais três capítulos. O primeiro 

trata-se do debate no campo da formação de professores como um todo e também de Educação 

Física. Nesse capítulo, é trazida, à luz do referencial adotado, a nossa concepção de ser humano 

e sua formação, bem como a discussão do ponto de vista epistemológico na contemporaneidade 

na formação de professores. Já no segundo capítulo há um esforço de expor análises de 

documentos que envolvem a política pública de formação de professores no Brasil e suas 

relações com determinantes sociais mais amplos. Enfim, no terceiro e último capítulo, analisou-

se a produção do conhecimento sobre Pibid Educação Física no âmbito da pós-graduação stricto 

sensu em Educação Física e Educação. 
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CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: O EMBATE ENTRE PROJETOS DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Este capítulo trata de uma revisão bibliográfica, a partir de estudos no campo da 

formação de professores, cujo objetivo central foi compreender a formação de professores 

inserida no atual modo de produção (capitalista), marcado pela fragmentação e alienação do 

trabalho, mercadorização da educação e políticas neoliberais. 

Assim, o ponto de partida foi um referencial bibliográfico no campo da educação, por 

entender que, na atualidade, faz-se necessário um posicionamento epistemológico político. No 

tocante ao objeto, formação de professores, busca-se referendá-lo como elemento inserido em 

uma totalidade contraditória que se move pela incontrolável transformação histórica, colocando 

em evidência as diferentes forças e fatores que determinam e constituem a complexidade social.    

Segundo Saviani (1994), com o avanço do neoliberalismo, a educação tem cada vez 

mais sido compreendida como instrumento capaz de potencializar o mercado de trabalho, isto 

é, deve tomar contornos coerentes com essa atribuição. Com isso, o professor e sua formação 

como parte integrante desse processo são fortemente atingidos, pois o professor, do ponto de 

vista neoliberal, é peça-chave na tentativa de formar as novas gerações de forma unilateral.     

Assim, a formação para o trabalho de professor tende a ser pragmática: o professor passa 

a aprender o trabalho na dicotomia entre teoria e prática. Ele vai se apropriando de um saber 

puramente prático, advindo de suas vivências experienciais, insuficientes por conta da divisão 

do trabalho, o que dá origem a um conhecimento esvaziado em decorrência da falta de unicidade 

entre teoria e prática, ou seja, quando o professor não tem acesso aos fundamentos teórico-

metodológicos que dão conta da totalidade e complexidade de sua prática. Sendo assim, o 

conhecimento que ele possa vir a produzir está vazio de aporte teórico, o que leva ao nível do 

senso comum (KUENZER, 1991).  

Nesse sentido, a formação, que está ancorada em uma divisão entre trabalho intelectual 

e trabalho manual, tem sido base das políticas que não defendem uma democratização do saber 

e que não têm assegurado à classe trabalhadora o acesso irrestrito à educação e ao trabalho, sem 

dicotomia e sem privilegiar uma classe ou outra (KUENZER, 1991). Assim o problema em tela 

é justamente a separação que a burguesia fez entre trabalho intelectual e trabalho manual, o que 

leva a própria burguesia a uma formação unilateral, pois lhe nega o acesso ao trabalho 

socialmente útil. Por outro lado, nega à classe trabalhadora o acesso a ciências, arte, filosofia, 

o que torna a sua formação também unilateral.    
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Dessa forma, o texto foi pensado na seguinte direção: começa situando a concepção de 

ser humano e a constituição de sua formação em uma perspectiva histórico-ontológica; marca 

posição na direção de fortalecer a formação de professores numa perspectiva crítica, de base 

marxista, bem como uma abordagem no campo epistemológico da formação de professores na 

tentativa de evidenciar o projeto de formação que tem orientado as reformas de caráter 

neoliberal em nosso país; situa a formação de professores no modo de produção vigente, o seu 

tratamento nas reformas educacionais, sobretudo a partir da década de 1990 e início do século 

XXI. 

Destarte, percebe-se a necessidade de se pensar a educação não apenas como preparação 

das novas gerações para o mercado de trabalho (educação funcional). Ou seja, concebe-se uma 

educação que tome o homem por inteiro, que não separe trabalho e educação, que seja 

referenciada na formação omnilateral. Nesse sentido, precisa-se conceber, do ponto de vista 

epistemológico, uma concepção de formação de professores crítica e emancipatória. 

 

 

1.1 FORMAÇÃO HUMANA NA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICO-FILOSÓFICA 

MARXIANA  

 

 Discute-se aqui a formação humana, sob uma perspectiva e concepção marxiana e 

marxista, e sua relação com a educação e formação de professores. Nessa direção, segundo 

Saviani e Duarte (2010, p. 423), “[...] a educação é uma atividade específica dos seres humanos, 

se ela coincide com o processo de formação humana, isso significa que o educador digno desse 

nome deverá ser um profundo conhecedor do homem”.  

Para isso, é preciso que se tenha claro uma questão fundamental: qual a concepção de 

homem própria do marxismo? Nos Manuscritos econômico-filosóficos, de 1844, Marx busca 

compreender, entre outras coisas, o que é a essência humana. Nesse texto, a resposta a tal 

pergunta é que a essência humana é constituída pelo “trabalho”. Assim, na concepção 

antropológica marxiana e marxista, uma ideia é central, qual seja, a concepção de que não se 

nasce humano, mas que se pode tornar humano no processo de apropriação da humanidade. 

Disso depreende o entendimento de que se pode ou não se tornar humano.   

Os seres humanos, e por conseguinte sua formação aqui referida, têm como expressão a 

concepção materialista de história e a “antropologia filosófica” marxiana. Essa defesa de uma 

legítima antropologia filosófica em Marx é feita, entre outras, pelo autor György Márkus, no 

livro Marxismo e antropologia: o conceito de essência humana na filosofia de Marx. Segundo 

Márkus (2015), pode-se afirmar que o conceito filosófico de essência humana, de homem, e de 
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história surgido nas obras da juventude de Marx - sem dúvida os Manuscritos econômico-

filosóficos é a obra da juventude que mais extensivamente discute essas ideias filosóficas - é 

também mantido nas obras da maturidade, claro, com algumas mudanças.    

Nesse sentido, pode-se dizer que Marx é um autor que vai à raiz das coisas. Diz-se isso 

porque ele recupera a centralidade do ser humano, ou seja, ele parte das mulheres e dos homens 

concretos na relação com o seu processo histórico para explicar a essência do gênero humano. 

A criação dos seres humanos, para esse autor, não é concebida por um ser divino; e nem 

considera as mulheres e os homens de forma abstrata, ou seja, apartados das suas relações 

histórico-sociais. Vê-se como esse autor concebe os seres humanos e o duplo aspecto 

considerado por ele na constituição da essência humana, os fundamentos naturais e suas 

relações com o devir histórico.    

 
O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de 

indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal 

desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada com o restante da natureza. 

Naturalmente, não podemos abordar, aqui, nem a constituição física dos homens nem 

as condições naturais, geológicas, hidrográficas, climáticas e outras condições já 

encontradas pelos homens. Toda historiografia deve partir desses fundamentos 

naturais e de sua modificação pela ação dos homens no decorrer da história. (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 87) 

 

O ser humano, na compreensão marxiana, tem uma base biológica, sendo parte da 

natureza, isto é, ele é ser natural que tem sua existência concebida a partir de processos da 

natureza causais e não conscientes. O ser humano depende da natureza que se apresenta a ele 

como metabolismo do qual depende a sua subsistência. No entanto, a relação dos seres humanos 

com o seu corpo inorgânico (a natureza) não é uma relação passiva, em outras palavras, o 

homem é um “ser da natureza ativo” (MÁRKUS, 2015). A partir daí pode-se considerar que:  

 

O animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue dela. É ela. 

O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto de sua vontade e de sua 

consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma determinada 

(Bestimmtheit) com a qual ele coincide imediatamente. A atividade vital consciente 

distingue o homem imediatamente da atividade vital animal. Justamente, [e] só por 

isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente é um ser consciente, isto é, a sua própria 

vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser genérico. Eis porque a sua atividade 

vital é atividade livre. (MARX, 2004, p. 84)  
 

O ser humano, comparado aos demais seres naturais, também é limitado, finito, 

dependente de objetos que se encontram fora dele, ou seja, a natureza e os objetos que se 

encontram independentes dele formam, por assim dizer, uma segunda natureza (MÁRKUS, 

2015). Porém, como bem afirma Marx na passagem acima, a atividade vital humana, 

diferentemente da atividade vital animal, é livre, pois ele submete à sua própria vontade os 
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objetos da natureza. O ser humano não se adapta à natureza, mas a transforma segundo suas 

necessidades. Para Marx (2004, p. 84), o ser humano é um ser da natureza universal, que se faz 

enquanto tal, na medida em que torna a natureza seu corpo inorgânico.    

 

[...] Praticamente, a universalidade do homem aparece precisamente na universalidade 

que faz da natureza inteira seu corpo inorgânico, tanto na medida em que ela é 1) um 

meio de vida imediato, quanto na medida em que ela é objeto/matéria e instrumento 

de sua atividade vital. A natureza é corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza 

enquanto ela mesma não é corpo humano. O homem vive da natureza significa: a 

natureza é o seu corpo, com a qual ele tem de ficar num processo contínuo para não 

morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não 

tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o 

homem é uma parte da natureza. (MARX, 2004, p. 84; grifos do original). 
 

É importante ressaltar que, embora Marx considere essa relação imediata entre os seres 

humanos e a natureza, não é esse o seu real interesse, o que é substancial na obra desse autor é 

o desenvolvimento sócio-histórico do ser humano (MÁRKUS, 2015). Dessa forma, o ser 

humano não se reduz a um ser da natureza passivo como são os animais. Marx, nos Manuscritos 

econômico-filosóficos, faz uma distinção entre homem e animal e os considera como 

pertencentes a uma espécie, que, por sua vez, pertencem a um gênero. Para ele, o que caracteriza 

um gênero é a sua atividade vital; no caso dos seres humanos, essa atividade vital é o trabalho. 

Assim, Marx, ao criticar a inversão que a alienação realiza ao fazer do trabalho humanizador 

um mero meio de vida, expõe as caraterísticas do gênero humano com base em sua atividade 

vital,  

 

Pois primeiramente o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva mesmo aparece ao 

homem apenas como um meio para a satisfação de uma carência, a necessidade de 

manutenção da existência física. A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida 

engendradora de vida. No modo (Art) da atividade vital encontra-se o caráter inteiro 

de uma espécie, seu caráter genérico, e atividade consciente livre é o caráter genérico 

do homem. (MARX, 2004, p. 84; grifos do original). 

 

A atividade vital, segundo Duarte (2013), é aquela atividade que todos os animais 

(também o gênero humano) precisam realizar para se manterem como espécie. Em relação aos 

seres humanos, a atividade produtiva guarda uma dupla função que seria assegurar a existência 

individual e também na sociedade. O trabalho é essa atividade fundamental para subsistência 

humana, atividade vital, consciente e livre, pois é por meio deste que o gênero humano produz, 

cria e recria suas relações com o outro e com a própria natureza. O trabalho ontológico implica, 

pois, sociabilidade. É práxis, ou seja, é ação materializada e resultado indissociável entre o que 

se projeta e sua objetivação. 
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É nesse sentido que Márkus (2015), ao debruçar sobre o conceito marxiano de essência 

humana, afirma que a essência humana pode ser encontrada no trabalho, na sociabilidade e na 

consciência. Desse modo, pode-se afirmar que a essência humana seria um conjunto de 

objetivações. Nessa direção, para Marx, a principal objetivação é o trabalho, ou seja, o ser 

humano é um ser que trabalha, e assim um ser universal.  

Ele é um ser objetivo, social e suas objetivações se expressam no trabalho, mas também 

nas artes, nas ciências, nas habilidades, carências, comportamentos, ideias, linguagem.  A 

objetivação é o processo pelo qual a atividade produtiva humana se torna propriedade do objeto, 

dito de outra forma, é pela objetivação que os produtos se tornam sociais, podendo ser estes 

material ou não material (DUARTE, 2013). Esse processo de objetivação implica outro 

conceito marxiano, qual seja, o conceito de apropriação. Esse conceito tem um processo inverso 

à objetivação, isto é, a apropriação é a assimilação pelo sujeito da atividade que está no objeto. 

Sobre essa relação entre objetivação e apropriação na produção de instrumentos, Duarte (2013, 

p. 32) assim se expressa:  

 

[...] o ser humano apropria-se da natureza objetivando-se nela para inseri-la em sua 

atividade social. Sem a apropriação da natureza, não haveria a criação da realidade 

humana, não haveria a objetivação do ser humano. Sem objetivar-se por meio de sua 

atividade, o ser humano não pode se apropriar humanamente da natureza.  

 

Dessa forma, pode-se considerar que a condição de existência do ser humano é a 

condição de objetividade entre objetivação e apropriação. Assim, é o conjunto dessas 

objetivações (trabalho, arte, ciências, habilidades, carências, comportamento, ideias) que pode 

ser subjetivado pelos indivíduos. Nessa direção, pode-se considerar que, para Marx, o ser 

humano rico é aquele que consegue apropriar-se das riquezas objetivadas pelo conjunto de 

mulheres e homens ao longo da história. Com isso, pode-se dizer que o ser humano apropria-se 

da cultura produzida por gerações precedentes e atuais. Vê-se como Marx e Engels (2007, p. 

43), em A Ideologia Alemã, se posicionam em relação ao movimento histórico e seu papel frente 

ao desenvolvimento humano:  

 
[...] em cada um dos seus estágios encontra-se um resultado material, uma soma de 

forças de produção, uma relação historicamente estabelecida com a natureza e que os 

indivíduos estabelecem uns com os outros; relação que cada geração recebe da 

geração passada, uma massa de forças produtivas, capitais e circunstâncias que, 

embora seja, por um lado, modificada pela nova geração, por outro lado prescreve a 

esta última suas próprias condições de vida e lhe confere um desenvolvimento 

determinado, um caráter especial – que, portanto, as circunstâncias fazem os homens, 

assim como os homens fazem as circunstâncias.  
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Para esse autor, o ser humano se desenvolve ao longo do processo histórico na medida 

em que desenvolve esse sistema de objetivações. Por isso, foi dito anteriormente que o trabalho 

é práxis, ou seja, é ação humana materializada por esse sistema de objetivações históricas. O 

ser humano é, pois, um ser prático social. Dessa forma, é preciso reforçar que, para Marx, nesse 

conjunto de objetivações, o que é elementar, substancial, é o trabalho, pois é a partir deste que 

todas as demais objetivações (ciências, arte etc) se desenvolvem ao ponto de se autonomizar. É 

o trabalho que constitui o ser social, o ser genérico.  

No conceito de essência humana está contida também, segundo Márkus (2015), a 

sociabilidade, ou seja, o homem é um ser social universal que somente pode viver uma vida 

humana, ou humanizar-se, na relação com o outro. E essa humanização se dá na apropriação 

das objetivações herdadas das gerações passadas e contemporâneas, isto é, mesmo tomado 

individualmente, o ser humano é síntese, produto das relações sócio- históricas.  

Ainda para esse autor, a consciência também é um atributo importante no conceito 

marxiano de essência humana, ou seja, o homem, ao realizar sua atividade produtiva, consegue, 

por meio da consciência, antecipar idealmente a ação a ser realizada. Esta é, sem dúvida, um 

atributo do ser humano que o diferencia do restante dos animais, dito com outras palavras, os 

animais, diferentemente do ser humano, não existem para além do objeto, são imediatamente 

ele, não têm consciência.    

 Assim, diante da concepção materialista histórica e dialética de formação humana, deve-

se indagar sobre as seguintes questões: está garantido, na sociedade do capital, o trabalho como 

autoatividade humana? E mais, em relação a esse sistema de objetivações está garantida, de 

forma universal, no modo de produção vigente, a apropriação desse sistema de riquezas 

humanas? Estão socializados universalmente, na sociedade da propriedade privada e de 

mercado, os objetos produzidos pela atividade vital humana?  

Aqui o posicionamento sobre essas questões, obviamente, é negativo, ou seja, não é o 

trabalho concebido do ponto de vista ontológico que está na base das relações capitalistas; e, 

ainda, não estão garantidas, de forma universal, a apropriação e a socialização do sistema de 

objetivações humanas.    

 Esse processo pelo qual o ser humano está alheio ao produto do seu trabalho, ao próprio 

ato de sua produção, leva ao estranhamento do indivíduo frente ao gênero humano e do ser 

humano frente a outro ser humano. Marx, nos Manuscritos econômico-filosóficos, chama isso 

de alienação. O posicionamento marxiano frente às questões levantadas anteriormente sobre a 

relação entre objetivação e apropriação e a sua não efetivação na sociedade do capital podem 
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ser visualizados na passagem em que o autor fala da alienação3 do ser humano frente ao produto 

do seu trabalho e com sua própria atividade:  

 

[...] o objeto (Gegenstand) que o trabalho produz, o seu produto, se lhe defronta como 

ser estranho, como um poder independente do produtor. O produto do trabalho é o 

trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisal (sachlich), é a objetivação 

(Vergegenständlichung) do trabalho. A efetivação (Verwirklichung) do trabalho é sua 

objetivação. Esta efetivação do trabalho aparece ao estado nacional-econômico como 

desefetivação (Entwirklichung) do trabalho, a objetivação como perda do objeto e 

servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento (Entfremdung), como 

alienação (Entäusserung). (MARX, 2004, p. 80)  
  

E ainda:  
 

A efetivação do trabalho tanto aparece como desefetivação que o trabalhador é 

desefetivado até morrer de fome. A objetivação tanto aparece como perda do objeto 

que o trabalhador é despojado dos objetos mais necessários não somente à vida, mas 

também dos objetos do trabalho. Sim, o trabalho mesmo se torna um objeto, do qual 

o trabalhador só pode se apossar com os maiores esforços e como as mais 

extraordinárias interrupções. A apropriação do objeto tanto aparece como 

estranhamento (Entfremdung) que, quanto mais objeto o trabalhador produz, tanto 

menos pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital. 

(MARX, 2004, p. 80-81) 
 

Isso porque todo o potencial de produção e reprodução da vida humana, no capital, é 

desapropriado, toma um efeito contrário. Ou seja, toda riqueza produzida pelo gênero humano, 

universalmente, não será apropriada pelos indivíduos de forma universal.   

Marx, por conta de seu pensamento dialético, embora faça críticas e aponte a 

necessidade de superação da sociedade burguesa, reconhece que o capital produz, 

historicamente, riquezas incomparáveis. Para ele, o capital é contraditório, pois quanto mais se 

produz riqueza do ponto de vista do gênero humano, mais se tem indivíduos desapropriados 

desse sistema de objetivações. Nesse sentido, Márkus (2015, p. 120) favorece a compreensão 

do pensamento dialético marxiano sobre o processo de alienação:   

 

Finalmente, embora este seja talvez o fator mais importante, somente através do 

processo de alienação é que a riqueza positiva, que surge das necessidades e 

capacidades humanas objetivadas, pode constituir o pressuposto objetivo fundamental 

da emancipação humana. A grandeza e a coragem da dialética de Marx são 

demonstradas, precisamente, pelo fato de que elas se conectam diretamente aos 

aspectos historicamente mais “progressistas” e “positivos” da alienação e que 

representam o seu momento dialeticamente mais negativo (e odiado por ele) e seu 

elemento eticamente mais deplorável: o crescimento desenfreado da exploração. 

(Grifos do original)   
 

                                                           
3Não se pretende discutir aqui, de forma extensiva, a complexa problemática de alienação. Segundo Márkus 

(2015), Marx trata essa problemática em várias das suas obras: desde uma perspectiva do indivíduo até uma 

perspectiva da sociedade em geral.    
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Segundo Saviani e Duarte (2010), Marx propõe a superação positiva da propriedade 

privada, ou como se pode dizer do capital, sem negar o trabalho e muito menos a riqueza 

produzida pelo trabalho alienado. Ou seja, o que está sendo proposta é a superação dessa forma 

histórica do trabalho alienado por outra bem mais superior, a autoatividade. Para que isso 

ocorra, é preciso mudar os quatro aspectos da atividade humana alienada citada anteriormente 

e isso só se faz possível com a “suprassunção” positiva da propriedade privada pelo comunismo.  

De fato, o que ocorre no modo como o trabalho está concebido na sociedade do capital 

é que o próprio ato de produção está alienado ao trabalhador, isto é, o trabalho “não pertence 

ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que não se sente 

bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica 

suas physis e arruína o seu espírito” (MARX, 2004, p. 82-83).  Dessa feita, o produto do 

trabalho, o trabalho objetivado que deveria ser uma maneira de o ser humano se desenvolver, 

se humanizar, tornar-se algo alheio a ele, ou pode-se dizer, torna-se trabalho desumanizador. 

Com isso, concorda-se com Duarte e Saviani (2010, p. 427) para quem “as relações sociais 

capitalistas é que transformam aquilo que seria humanização em seu oposto, ou seja, em 

alienação [...]”.  

Sendo assim, como o ser humano poderá se humanizar se não lhe são dadas condições 

de livre acesso ao conjunto de objetivações do gênero humano? Para Marx (2004), os seres 

humanos são omnilaterais e se apropriam dessa riqueza também omnilateralmente. Mas, essa 

apropriação omnilateral não é possível em sua plenitude na sociedade do capital. Qual seria 

então a alternativa viável a essa apropriação unilateral, característica do atual modo de 

produção? Para o marxismo, a alternativa possível para superação dessa forma de apropriação 

unilateral, como ocorre no capital, seria a sociedade comunista. Ou seja, o sistema de 

“objetivações” deixa de ser alheio e hostil ao ser humano para ser sinônimo de humanização; e 

a “apropriação” do objeto do trabalho toma outros contornos na medida em que deixa der ser 

posse imediata, unilateral, para ser apropriação omnilateral dos seres humanos (SAVIANI; 

DUARTE, 2010). No entanto, da passagem da sociedade capitalista à sociedade comunista é 

preciso considerar, na transição, construção de quadros de lutas, de forma organizada (entidades 

sindicais, agremiações, entidades científicas), pela classe trabalhadora, para a construção da 

unidade na luta. Esse quadro pode ser constituído em várias frentes, entre elas a educação.    

No entanto, essa alternativa não é puramente uma abstração, visto que tem sua 

concretude na luta de classes, na superação da divisão de classes, na busca de uma forma 

superior de sociedade. Ela é concreta também à medida em que está identificado historicamente 

o agente condutor desse intercâmbio social, a saber - o proletariado. É nesse sentido que, para 
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Márkus (2015, p. 127), a concepção marxiana de essência humana, já como teoria, é parte dessa 

luta revolucionária: 

 

[...] só é possível perceber a unidade da história na atividade livre e universal da 

autoformação dos homens, no trabalho, quando a produção humana é encarada sob a 

perspectiva comunista de “libertação do trabalho”, a partir da práxis revolucionária 

do proletariado. Assim, o conceito marxiano de “essência humana”, a ontologia 

marxiana do homem como ser histórico-social, não é simplesmente uma “explicação” 

particular do mundo, uma interpretação da vida social e histórica. Já enquanto teoria, 

essa concepção é ela mesmo parte da luta revolucionária pela transformação do 

“mundo”, da história e da sociedade, pela liberdade e universalidade do homem: é 

parte da práxis revolucionária do proletário. (Grifos do original) 
  

Em suma, é com base nessa teoria, nessa concepção como parte orgânica da práxis 

revolucionária do proletariado, que se pretende olhar para a educação contemporânea, em 

particular para a educação escolar e, por conseguinte, para o objeto desta pesquisa.   

Com efeito, a abordagem feita até aqui se faz necessária e de extrema importância, pois 

como falar da educação, da sua natureza, se não se compreende o ser humano?  Com isso, como 

falar dos seres humanos sem mencionar a atividade vital (o trabalho) pela qual ele produz e 

reproduz sua própria subsistência como indivíduo, e da sociedade como um todo?   

 Saviani (2011), na obra Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações, apoiado 

em Marx, aponta que o trabalho educativo está no âmbito do trabalho não material4, que pode 

ser classificado em duas modalidades: “aquela em que o produto se separa do produtor e aquela 

em que o produto não se separa do produtor” (Ibid., p. 90). Para exemplificar, na modalidade 

em que o produto se separa do produtor, pode-se pensar no livro, porque este contém um 

produto imaterial (ideias, teorias), mas de outro lado o livro é materialidade. Ou seja, “o produto 

da elaboração de um livro é imaterial, são ideias, mas essas ideias são veiculadas pela 

materialidade, pelo livro que se manifesta fisicamente” (SAVIANI, 2011, p. 90). 

 Já com relação ao trabalho não material, cujo produto não se separa do produtor, pode-

se mencionar o ensino e as atividades do professor. Entretanto, não se pode desprezar que a 

efetivação do seu exercício (do professor) exige uma materialidade, que, por sua vez, irá 

condicionar o seu desenvolvimento. Assim, embora o trabalho educativo seja não material, ele 

implica uma materialidade, que condiciona o seu desenvolvimento. “A ação educativa, 

portanto, desenvolve-se a partir de condições materiais e em condições também não materiais” 

(SAVIANI, 2011, p. 91). 

                                                           
4Não se está desconsiderando, de forma alguma, que existe o trabalho material. Porém, o foco aqui é o trabalho 

não material, do qual é uma das expressões do trabalho educativo.    
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 Para esse autor, o homem é constituído por duas naturezas, a saber: biofísica e cultural. 

A biofísica ocorre de forma natural no homem, como em todos os seres vivos de acordo com 

sua espécie. Já a cultural precisa de mediações sociais para que se desenvolva. Ou seja, o que 

não é dado naturalmente precisa ser construído, desenvolvido pelo homem e nessa relação a 

educação certamente dará contribuições ímpares para a construção dessa natureza cultural.  É 

nessa direção que Saviani (2011) definiu a natureza da educação como sendo um trabalho não 

material, que tem por finalidade construir, nos seres humanos, uma espécie de segunda 

natureza. Isto é, 

 

a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não material, cujo 

produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar a especificidade de 

educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, 

hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade 

em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz, 

deliberada e intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente 

determinadas que se travam entre os homens. (SAVIANI, 2011, p. 20)  

 

É nesse sentido que se concorda com Saviani e Duarte (2010, p. 422), quando 

mencionam as possibilidades da educação, ou seja, “se o homem é livre e capaz de intervir na 

situação, então ele pode intervir na vida das novas gerações para educá-las”. E ainda se mantém 

concordância com os autores que, apoiados na concepção marxiana de formação humana de 

perspectiva histórico-ontológica, definem a educação a partir de sua legitimidade e valor como 

promoção do homem, isto é: “comunicação entre pessoas livres, em graus diferentes de 

maturação humana, é promoção do homem, de parte a parte – isto é, tanto do educando como 

do educador” (Ibid., p. 423).  

 

1.2 OS PROJETOS DE FORMAÇÃO EM DISPUTA  

 

A partir da discussão sobre a concepção de homem própria do marxismo, busca-se situar 

quais os projetos de formação humana em disputa e ainda o projeto burguês de formação 

unilateral que se expressa na formação de professores, tomando como exemplo a formação de 

professores de Educação Física e a dicotomia dessa formação expressa nas modalidades 

licenciatura e bacharelado. Para isso, precisa-se ter clareza de que a educação contemporânea 

está localizada em uma sociedade caraterizada pela divisão entre classes sociais antagônicas. 

Coexistem projetos de formação que dizem respeito, em última análise, aos “fins da educação, 

os quais, ao final, desvelam projetos históricos diferenciados e antagônicos” (FREITAS, 2002, 

p. 140).  
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Nesse sentido, tem-se, na perspectiva aqui colocada, de um lado a concepção marxista 

de homem, compreendido como ser que tem sua essência constituída pelo trabalho, a categoria 

ontológica fundante do ser social. Ou seja, se o ser do homem é constituído pelo trabalho, que 

funda o ser social, portanto, é no processo histórico que o homem vai se constituindo; e a sua 

essência passa a ser definida pelo conjunto das relações sociais.   

Dessa concepção de homem decorre, em íntima relação com esta, a concepção de 

projeto histórico socialista, entendido na perspectiva de superação do capitalismo pelo 

socialismo, como transição para o comunismo. O socialismo científico, que decorre do produto 

das próprias contradições das leis de desenvolvimento da sociedade capitalista, emerge da 

negação desta, por incorporação, e é produzido pelo processo revolucionário, conduzido, 

organizadamente, pela classe trabalhadora (SAVIANI, 2008a).  

Ora, desse conjunto de formulações se depreende determinado projeto de formação 

humana, isto é, a formação humana omnilateral pode ser entendida como um processo que 

envolve a totalidade da vida humana. Isso significa que seu desenvolvimento pleno não se dá 

apenas no âmbito da educação escolar, embora isso não implique a desconsideração da 

importância da educação escolar para a formação humana em sua plenitude. Para Duarte (2017, 

p. 103):  

 

Outras revoluções poderão ser realizadas sem a luta pela formação omnilateral, mas 

não a revolução socialista, pois essa revolução não tem por objetivo apenas derrotar a 

classe dominante, apenas lutar contra o capital. Seu objetivo é superar as relações 

capitalistas de produção para possibilitar que as forças produtivas materiais e ideativas 

possam se desenvolver plenamente a serviço de toda a humanidade, ou seja, a serviço 

da efetivação da universalidade e da liberdade como características da vida de todos 

os indivíduos. Nesse sentido, pode-se afirmar que, por um lado, a educação voltada à 

formação omnilateral é uma parte da revolução socialista e, por outro, um dos maiores 

objetivos dessa revolução é a criação das condições de universalização da formação 

omnilateral.   

 

Assim, no que diz respeito ao embate entre projetos de formação na atualidade, em que 

pesem suas particularidades ou diferença, pode-se identificar, entre esses projetos, duas 

caraterísticas substanciais: de um lado, o projeto de formação omnilateral, ligado 

necessariamente à luta pela revolução socialista; e, de outro lado, a formação unilateral, própria 

do projeto de formação burguês. Essas caraterísticas, sem desconsiderar as demais, são os 

critérios que definem projetos de formação.  

Nesse sentido, o projeto de formação burguês é unilateral, fragmentado e contraditório. 

Essa contradição é, simultaneamente, a força e o calcanhar de Aquiles da ideologia liberal. 

Saviani (2008a, p. 230-231) traduz essa contradição da seguinte maneira:  
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É a sua força porque é mediante esse mecanismo que ela se converte em expressão 

universal, apresentando-se como representativa de todos os homens. Por essa via, a 

classe que lhe dá sustentação - a burguesia - formula em termos universais os seus 

interesses particulares, o que a torna porta-voz do conjunto da humanidade logrando, 

com isso, a hegemonia, isto é, a obtenção de consenso das demais classes em torno da 

legitimidade de sua direção. Mas é também a sua fraqueza, uma vez que o caráter 

universal foi obtido ao preço de uma concepção abstrata de homem que, embora 

histórico, não se reconhece como tal, buscando justificar-se a-historicamente.  

 

A contradição do projeto burguês reside, por um lado, na possibilidade de existência 

livre e universal de que o gênero humano tem construído no capitalismo, por exemplo, os 

avanços no campo da ciência e da produção material. Por outro lado, essas possibilidades não 

têm se convertido a todos os indivíduos indistintamente, pelo contrário, o desenvolvimento 

dessas possibilidades tem sido gerado à custa da miséria, fome, até morte de muitos 

trabalhadores (DUARTE, 2013).  

De forma específica na educação, o projeto burguês tem imposto à classe trabalhadora 

uma educação unilateral, pois condiciona a formação da classe trabalhadora, privando-a do 

acesso ao que tem de mais elaborado no campo da ciência, arte, filosofia, cultura corporal. 

Assim agindo, nega as possiblidades constituintes de uma formação humana omnilateral.  

Para Saviani (2008a), no campo da educação, a tradição liberal impõe várias 

contradições, entre elas, destaca o autor, está a contradição entre homem e sociedade, homem 

e trabalho e entre homem e cultura.  A primeira contraporia o homem em relação à sociedade, 

ou seja, o homem como indivíduo egoísta e cidadão abstrato que está sempre contrário ao outro. 

Na sociedade burguesa, os homens são colocados em condição de oposição imanente. Assim, 

na educação da sociedade burguesa moderna (pedagogia do aprender a aprender) o centro é o 

indivíduo egoísta, autônomo, adaptável à ordem vigente. A segunda seria a contradição entre 

homem e trabalho, ou seja, o trabalho passa de produtor de humanidade à negação desta. Em 

consequência, a educação burguesa divide os homens em dois grupos dicotômicos: os que 

realizam o trabalho intelectual e precisariam de formação ampla; e os que se dedicam às 

profissões manuais, o que dispensaria necessidade de uma relação íntima com a teoria. Por fim, 

a contradição entre homem e cultura, isto é, a cultura produzida pelo conjunto dos homens ao 

longo do tempo histórico é contraposta a um universo infindável de culturas individuais, 

apropriado privadamente pela classe dominante. Mediante essa contraposição, a educação 

burguesa considera a cultura superior como privilégio de pequenos grupos que constituem a 

sociedade burguesa. 

Essa fragmentação dos seres humanos, que não são compreendidos como seres reais, 

históricos, inseridos em uma totalidade social, concepção própria do projeto burguês de 



45 
 

educação, tem determinado a fragmentação na educação, e consequentemente a formação de 

professores de forma geral e a formação de professores de Educação Física, especificamente. 

Segundo Saviani (2008a, p. 230),  

 

A função de mascarar os objetivos reais por meio dos objetivos proclamados é 

exatamente a marca distintiva da ideologia liberal, dada a sua condição de ideologia 

típica do modo de produção capitalista o qual introduz, pela via do “fetichismo da 

mercadoria”, a opacidade nas relações sociais. [...] Na sociedade capitalista 

defrontam-se no mercado proprietários aparentemente iguais, mas de fato desiguais, 

realizando, sob a aparência da liberdade, a escravização do trabalho ao capital. Insta-

se a cisão entre a aparência e a essência, entre o direito e o fato, entre a forma e o 

conteúdo.   

  

O debate travado, na educação física, sobre a formação profissional é um exemplo de 

como se expressa a ideologia liberal burguesa em determinada área do conhecimento. Isso 

porque é conhecido, na área da Educação Física, o debate em torno da problemática da divisão 

entre licenciatura e bacharelado. Essa divisão na educação física é reforçada em especial, mas 

não exclusivamente, pela Resolução CNE/CP 7/2004. 

A Educação Física tem perdido espaço como disciplina curricular na escola, no que se 

refere aos projetos dominantes de formação humana, expressos pelas políticas educacionais. 

Ainda há a disseminação de práticas nos diversos espaços não escolares, como academia de 

ginástica, clubes, condomínios, e nos espaços de lazer. No entanto, isso passa a gerar 

questionamentos sobre a formação profissional em Educação Física: estariam esses 

profissionais preparados para atuar nos diversos campos do mundo do trabalho? Como a 

formação pode atender a um mercado em constante modificação? Como forma de atender às 

demandas do mercado de trabalho, essas perguntas encontram respostas em uma formação que 

é hegemônica, de um profissional flexível e empreendedor. Nozaki (2005, p. 24) afirma que 

 

Assim a formação em Educação Física tem sofrido um movimento de reordenação. A 

partir de um discurso corrente do empreendedorismo, sua formação profissional tem 

passado, desde a década de 80 e mais fortemente na década de 90, por uma grande 

orientação para o campo não escolar. O discurso ligado ao empreendedorismo 

apontou assim o chamado mercado emergente das práticas corporais, sobretudo o das 

atividades físicas, como o mais promissor para gerir a precarização do trabalho 

docente. 

 

Do ponto de vista do mercado de trabalho, o profissional requerido é o empreendedor. 

Porém, essa concepção caminha na direção da precarização do trabalho docente, materializada 

pelo chamado “mercado emergente das práticas corporais”. Esse discurso empreendedor, que 

gera na área postos de trabalho precarizados, tem o sistema capitalista como o maior 

interessado.  
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Essa expansão, criação e descarte das práticas corporais em campos de atuação, como 

as academias de ginástica, têm levado a Educação Física, segundo Quelhas e Nozaki (2006), a 

um fortalecimento na área pela formação que atenda à velocidade em que são criadas tais 

práticas, que são focadas nos desejos específicos determinados pelo mercado de trabalho. 

 

[...] foi por meio da ênfase dada a essa necessidade que os grupos ligados ao mercado 

das atividades físicas, embalados pela lógica já hegemônica da reestruturação 

produtiva, conseguiram fazer ressoar a ideia de que era necessário formar 

profissionais com características diferentes de acordo com o campo de atuação. 

Segundo esses grupos, não era possível formar nas licenciaturas os profissionais 

liberais, empreendedores, flexíveis, que seriam capazes de atender as demandas do 

mercado. Para os mesmos, era preciso efetivar uma separação, reservando a 

licenciatura para a formação de professores e criando um novo curso para atender às 

necessidades da área não escolar. Contra essa lógica opunham-se os que consideram 

a docência como base da atuação em Educação Física. Para estes, é o trabalho 

pedagógico e seu caráter intencional, político e formativo que dá sentido à atuação na 

área. (QUELHAS; NOZAKI, 2006, p. 4) 

 

Nesse cenário, dado pela aparência mercantil, é que a formação profissional em 

Educação Física tem buscado atender às demandas emergentes do mundo do trabalho. Então, a 

partir do questionamento se a licenciatura daria conta de uma apropriação com tamanha 

amplitude, alicerça-se a criação do bacharelado proposta pela Resolução CFE 03/1987, 

acreditando que, com a divisão na formação (licenciatura/bacharelado), seria possível atender 

às demandas impostas pelo atual modo de produção. Sobre a criação do bacharelado, Kunz 

(apud TAFFAREL; LACKS, 2005, p. 90) afirma 

 

[...] que a criação do bacharelado foi, fundamentalmente, uma resposta aos 

argumentos de que a formação do licenciado não vinha atendendo ao desenvolvimento 

das qualificações e das competências necessárias à intervenção do profissional nos 

diversos campos de trabalho não-escolar. 

 

Acredita-se que a formação universitária deve pautar-se em uma formação unificada de 

caráter ampliado, que, tendo a docência como princípio, forme um professor sob forte base 

teórica, consciente do papel que lhe cabe, isto é, humanizar homens e mulheres, no caso 

específico da Educação Física, por meio da transmissão do saber objetivo da cultura corporal 

materializada, ao longo do processo histórico, em jogos, ginástica, dança, esporte etc.     

Porém, o que tem acontecido é um incentivo a uma formação que dê conta de atender 

tamanha flexibilização do mundo do trabalho, mais especificamente do mercado de trabalho 

fetichizado pelo atual modo de produção. Ou seja, a formação universitária não pode se 

estruturar mediante demandas emergentes, quase diária, do campo profissional. Desse modo, a 

criação do bacharelado, sob o argumento de atendimento a esse mercado emergente das práticas 

corporais, não se sustenta.   
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Em consequência dessa fragmentação na formação é que os cursos que têm apenas o 

bacharelado possuem um esvaziamento de conhecimentos de cunho pedagógico e uma 

exacerbação dos conhecimentos técnico-instrumentais, em prejuízo dos conhecimentos teóricos 

com dimensões políticas e culturais. Dessa forma, não se justifica a dicotomia que tem sido 

legitimada pela legislação. Dentro da universidade, há pouca diferença nas duas formações. 

Nesse sentido, Ventura (2010, p.15) afirma que 

 

A dupla formação na graduação em Educação Física se dá apenas pela forma, pelo 

que legisla as Diretrizes Curriculares e pela obediência às políticas públicas por parte 

dos projetos curriculares dos cursos. Ela ocorre a partir das representações que se faz 

da legislação, motivadas pelo sistema vigente, a partir de alguns de seus organismos 

institucionalizados. No entanto, esses mesmos organismos, em algumas nuances 

sucumbem ao embate e legislam por sínteses que abrem perspectivas transformadoras, 

fruto das conquistas da luta contra-hegemônica. Além disso, pela percepção que se 

tem a partir de professores que ensinam a mesma disciplina em ambas as formações, 

na mesma instituição, na prática acadêmica dos cursos com dupla formação nada é 

diferente entre licenciatura e bacharelado, a não ser por um pequeno número de 

disciplinas. 
 

De fato, essas disciplinas não poderiam se diferenciar, uma vez que o objeto de ambas 

as formações, licenciatura e bacharelado, é o mesmo, isto é, o objeto é a cultura corporal.  Há 

ainda a desconsideração de toda a produção científica na área em defesa de uma formação 

unificada que tenha a docência como especificidade. Torna-se, portanto, ponto central nos 

cursos de formação em Educação Física a discussão política e crítica, que faça com que esses 

futuros egressos, onde forem atuar, estejam engajados em contribuir para a formação 

omnilateral da classe trabalhadora.  

A partir de autores que discutem a formação de professores de Educação Física, como 

Santos Júnior (2005), Ventura (2010), Taffarel e Santos Júnior (2010), entre outros, a divisão 

da formação nas modalidades licenciatura e bacharelado se expressa da seguinte forma: 1) não 

há objeto de estudo distinto para as duas modalidades de formação, ou seja, o objeto de ambas 

é a cultura corporal; 2) a dicotomia avança como expressão do fetichismo de mercado da área, 

como forma de atender demandas da indústria do fitness, do esporte e de instituições de 

formação superior privadas,  também contribuindo para esse avanço as articulações dos 

conselhos federal e estaduais de Educação Física; 3) a divisão na formação tem respondido às 

reformas no ensino superior, sendo legitimada, do ponto de vista oficial, por leis e resoluções 

que têm amparado tal fragmentação.  

 Segundo Taffarel e Santos Júnior (2010), os cursos de formação em geral e os de 

formação de professores, em especial, são pressionados por um processo de reordenamento na 

direção de manter e dar sobrevida ao sistema capitalista. Para tal, existem dois projetos de 
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formação, um em favor da manutenção dos interesses do capital, e outro, contra-hegemônico, 

que busca uma formação para além desse capital. 

Então, finaliza-se afirmando que o professor tem um trabalho específico na nossa prática 

social, no sentido de contribuir para essa formação humana omnilateral. A partir daí, pode-se 

dizer que o trabalho do professor tem um produto, qual seja, a “humanização dos indivíduos” 

(MARTINS, 2010). Assim, o professor em geral, e em particular o de Educação Física, em sua 

formação inicial e continuada, deve estar ancorado por estudos pedagógicos que lhe 

possibilitem “a identificação dos elementos naturais e culturais necessários à constituição da 

humanidade em cada ser humano e à descoberta das formas adequadas para se atingir esse 

objetivo” (SAVIANI, 2011, p. 20). Por isso, é importante dizer: para que os professores 

contribuam para o seu papel de humanização dos seres humanos, por meio do trabalho docente, 

ele mesmo precisa ser humanizado.  

 

1.3  FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A DEFESA DE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA 

 

A formação de professores como objeto de estudo, no Brasil, remonta ao início da 

década de 1970, quando começa a intensificar o debate que vai se acirrando mais fortemente 

nas décadas de 1980 e 1990.   

Pode-se dizer que seriam inúmeras as possibilidades de se tratar a questão referente à 

formação de professores, isso em face de sua amplitude. Com efeito, compreende-se a educação 

e a formação de professores, em particular, como sínteses de múltiplas determinações que se 

inserem em uma totalidade - política, econômica, ideológica e social - contraditória. Dessa 

forma, o eixo de análise aqui é a formação de professores numa relação intrínseca às condições 

determinantes, de cunho histórico-social. Entre essas condições, destacam-se as questões 

teóricas, de conhecimento, portanto epistemológicas, no centro do debate da formação de 

professores.  

Nesse sentido, ao se pensar em ferramentas de análise e pesquisas cada vez mais 

aguçadas na educação de forma geral, na pesquisa em educação, na escola e na formação de 

professores, não se pode abrir mão, sob o enfoque do materialismo histórico-dialético no campo 

da educação e formação de professores, de abordagens críticas como a pedagogia histórico-

crítica, psicologia histórico-cultural e, na área da educação física, a abordagem crítico-

superadora, ambas com pressupostos na dialética de Marx. Essas abordagens teóricas situam a 

educação escolar como tendo por finalidade a transmissão-assimilação do conhecimento 

científico como parâmetro para a formação humana (SAVIANI, 2011).     
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Sendo assim, opõe-se à epistemologia da prática a epistemologia da práxis, na qual o 

método é o materialismo histórico-dialético. Isso porque a ontologia está nas bases do processo 

de conhecimento e da relação entre sujeito e objeto e para a qual o conhecimento não é uma 

construção puramente subjetiva (SCALCON, 2008), mas um processo que permite a 

reprodução do concreto no pensamento, ou seja, o conhecimento implica objetivação-

apropriação. Desse modo, a teoria em Marx constitui-se como representação, reprodução por 

parte do sujeito (cognoscente) do real (cognoscível) de forma concreta, verdadeira, objetiva 

(MARX, 2011).  

Sob essa concepção de mundo e do modo como se produz conhecimento, compreender 

a formação de professores de forma contextualizada significa: considerá-la inserida em um 

universo de múltiplas determinações que a influenciam. Dessa maneira, as escolhas 

epistemológicas podem exercer influências que estão em consonância com a transformação da 

sociedade ou de uma “educação para além do capital” (MÉSZÁROS, 2005); e, em outro 

sentido, contraditoriamente, reforçar a ilusória tentativa de reforma do atual modo de produção 

que, “como totalidade reguladora sistêmica, é totalmente incorrigível” (Ibid., p. 27).  

Nessa direção, Magalhaes e Souza (2015, p. 54) contribuem para o entendimento do 

papel fundamental que desempenham as concepções epistemológicas na produção docente, 

afirmando que,   

Ao se refletir sobre as epistemologias, seus princípios e concepções, pode-se inferir 

que as escolhas epistemológicas dos professores-pesquisadores sustentam um ethos 

acadêmico que marca o conhecimento produzido, a formação, a educação. As 

racionalidades sustentadas alimentam a construção de políticas educacionais, que 

também defendem valores, crenças, ideias, interesses, posicionamentos de seus 

autores. Essas racionalidades servem de suporte a reformas sociais e se instalam como 

campo de manifestação de contradições” (Grifo das autoras). 
 

Para as autoras, os estudos no campo da educação, já há algum tempo, vêm se 

debruçando em discutir como parte da produção do conhecimento acadêmico tem sustentado 

políticas de formação e de profissionalização de professores de grande aderência à lógica 

mercadológica.  

De fato, não se pode desconsiderar que as teorias, seus princípios e concepções, em 

unidade dialética com prática, desenvolvem influxos nas ações que passam a sustentar aqueles 

mesmos princípios e concepções (de ser humano, mundo, formação). Por isso, ao se defender 

outro 
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 modo de produção, isto é, o modo de produção comunismo5, não se deve abrir mão de 

ferramentas (teórico-práticas) coerentes com essa finalidade. Claro, essa finalidade não é 

neutra, porque está assentada segundo a perspectiva da classe trabalhadora, que guarda consigo, 

subjetiva e objetivamente, a condição de classe revolucionária que necessita de forma 

emergente lutar pela transformação radical do capital (superando-o) como garantia de sua 

própria sobrevivência. Isso porque esse sistema já tem mostrado, de forma contundente, sua 

capacidade destruidora de vidas.  

Assim sendo, a educação, em específico a educação escolar e a formação de professores 

de Educação Física, não esquecendo a sua condição de determinados e também, por outro lado, 

não subestimando suas possibilidades concretas de exercer um influxo na direção contrária 

(determinante), deve estar amparada por um referencial - que já nas suas bases toma para si 

teórica e praticamente o ponto de vista da classe trabalhadora -, o marxismo.  

Dessa forma, conforme Martins (2010), nenhuma formação - em especial a formação de 

professores - pode ser analisada desarticulada do contexto social do qual faz parte. Assim, ao 

se empreender na análise desse fenômeno-objeto, deve-se levar em conta que não se trata de 

uma formação de sujeitos isolados, mas de uma prática do conjunto dos homens, localizada em 

um momento histórico determinado. 

É preciso entender que não existem soluções fáceis para os problemas da educação neste 

país, uma vez que as soluções não estão situadas apenas na formação de professores. Faz-se 

necessário um olhar mais radical, pensando em uma superação do atual sistema em curso. Nessa 

contraposição, não se pode deixar de pensar em um projeto histórico, que, tendo a história como 

ciência, busque a integração e a formação de um homem omnilateral, que tenha a categoria 

trabalho como atividade, tornando o homem inserido no seu processo histórico.  

Nesse sentido, concorda-se com Mascarenhas (2005), quando afirma que a relação 

desejável entre trabalho e educação não é a que fundamentalmente liga educação ao mercado 

de trabalho. Entretanto, contraditoriamente, essa relação é central nas políticas educacionais 

para a formação de professores e também nas concepções teóricas que as têm sustentado. 

   A relação desejável é a que considera a educação, da qual a Educação Física é parte 

integrante, um instrumento de humanização e elemento central no processo de sociabilidade, 

                                                           
5Segundo Márkus (2015, p. 19-20), o comunismo, para Marx, é [...] uma época de evolução humana contraposta 

ao capitalismo e, em geral, a todas as formas de sociedade antagônicas que constituem a “pré-história”, e essa 

contraposição não é somente de ordem causal-temporal, mas também uma contraposição moral e histórico-

filosófica. O comunismo aparece para Marx como uma forma de desenvolvimento social humano, moralmente 

afirmado, pelo fato de que nela os homens realizarão o seu metabolismo com a natureza “sob as condições mais 

favoráveis e dignas para sua natureza humana”.   
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cuja finalidade é contribuir assegurando a humanização por meio da apropriação-assimilação 

do acervo cultural produzido ao longo da história às próximas gerações (SAVIANI, 2012). 

Conceber essa relação implica ir muito além do reducionismo empregado na relação direta entre 

educação e mercado de trabalho.  

Defende-se então a perspectiva de formação de professores situada no campo sócio-

histórico, com caráter emancipador e político, que permita ao futuro professor um olhar crítico 

e consciente do papel que lhe cabe. Nesse sentido, compactua-se com as ideias de Saviani 

(2011, p. 13), que concebe o trabalho educativo em uma visão de totalidade:  

 
[...] dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre 

a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da 

educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem 

humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais 

adequadas para atingir esse objetivo.  
 

A educação, desse modo, apresenta-se como um processo de mediação entre o imediato 

(a vida cotidiana do aluno) e o mediato (a história). Em suma, é também pela mediação da 

educação, em especial da escola, que os seres humanos podem ser humanizados por meio do 

saber sistematizado produzido pela humanidade. Esse processo constitui-se como a 

especificidade da educação escolar, ou seja, socialização dos meios de produção do 

conhecimento, privatizados pelo capital, produzidos ao longo da história pelo conjunto dos 

homens e que precisam ser apropriados por todos, indistintamente (SAVIANI, 2011).  

Sob esse pressuposto, afirma-se que a Educação Física, em particular, como área do 

campo educacional, guarda, no âmbito dos jogos, dos esportes, das lutas, da ginástica e das 

várias manifestações da cultura corporal, a sua tão expressiva contribuição para a formação 

omnilateral dos seres humanos.  

Nesse contexto, o professor em geral, e obviamente o professor de Educação Física, 

precisa ser humanizado, ou seja, ele precisa se apropriar dos conhecimentos científicos, 

artísticos e filosóficos (FACCI; LEONARDO; SILVA, 2010). Assim, a formação de 

professores vai na contramão de uma formação por meio de um saber aligeirado e imediato do 

cotidiano para se alinhar a uma concepção de conhecimento que leve em conta a importância 

do saber objetivo, caracterizado pela capacidade real de conhecimento do sujeito sobre o objeto 

(realidade).    

Distancia-se, dessa maneira, da concepção idealista, para quem não somos capazes de 

uma representação objetiva da realidade, bem como da fragmentação e reducionismo subjetivo 
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como parâmetro para solucionar grandes problemas da humanidade. Isso porque não se avança 

para além das práticas descritivas, da verdade entendida a partir de consensos intersubjetivos e 

da evidência de postura conservadora (SANTOS; SACARDO, 2016). 

Acredita-se que uma análise da realidade deve sempre estar pautada pela categoria da 

totalidade e da contradição, o que dá base para um olhar crítico do que se apresenta quase 

sempre oculto. Desse modo, compreende-se a realidade na dinâmica do desenvolvimento 

histórico em sua complexidade, com base na reciprocidade dialética. A ação recíproca, ao ser 

movida pela incontrolável transformação histórica, coloca em evidência as diferentes forças e 

fatores que constituem a complexidade social. 

Sendo assim, a formação de professor, segundo Arce (2000), precisa estar amparada por 

uma perspectiva ampliada que parta de uma formação cultural vasta, com base nas várias áreas 

do conhecimento humano. Essa formação ideal é desejável, pois, ao se concretizar, estaria 

formando professores críticos para que formassem as gerações futuras também nessa direção.  

Desse modo, indaga-se, sobretudo na sociedade moderna, como se configura a formação 

de professores. Não se pode ser ingênuo em acreditar que seria uma formação de concepção 

sócio-histórica, que se instaura hegemonicamente na formação de professores de Educação 

Física, nas políticas de formação de professores, no debate teórico que orienta a referida 

formação no campo acadêmico e no trabalho docente em nosso país. O que se presencia na 

contemporaneidade é uma ligação direta entre educação e mercado de trabalho. Essa relação é 

central nas políticas educacionais para a formação de professores e em algumas concepções 

teóricas que as têm sustentado. 

 

1.4 O IDEÁRIO PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O LEGADO DO 

SÉCULO XX 

 

Para se falar da formação de professores na contemporaneidade, é necessário situar sua 

formação profissional e seu trabalho no espaço e tempo da modernidade, mais precisamente no 

final do século passado até o presente momento. Isso se torna importante quando se leva em 

conta os determinantes históricos e sociais que interferem, de maneira direta ou indireta, na 

formação para determinada ocupação profissional e as demandas da atual sociedade quanto à 

finalidade dessa formação (MARTINS, 2010).   

No entanto, ao se elencar o final do século passado (1990), faz-se por compreendê-lo 

como marco de uma forte intensificação de reformas educacionais, políticas neoliberais e de 

estudos sobre a formação de professores que orientam essas reformas. Esses estudos defendem 
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uma mudança de enfoque epistemológico e pedagógico na direção de uma pedagogia que se 

distancia do saber escolar e uma epistemologia centrada na prática e com um consequente 

esvaziamento do trabalho docente, por meio do distanciamento de conhecimentos 

científicos/teóricos (DUARTE, 2003). Essas reformas buscam, ainda, colocar a educação 

alinhada às novas exigências para o desenvolvimento econômico.   

Embora essa intensificação se localize, mais fortemente, na década de 1990, não se pode 

datar aí o seu início. A importância da educação escolar para o desenvolvimento do processo 

econômico-produtivo, que passa a exigir a formação de um trabalhador flexível, polivalente, 

pode ser situada historicamente com a crise da sociedade capitalista eclodida em 1970. Essa 

crise conduziu a reestruturação produtiva com mudanças nas bases técnicas da produção e 

instauração do toyotismo6 substituindo o fordismo7. Nesse período, o até então Estado de Bem-

Estar Social 8vai dando lugar ao Estado Mínimo e à livre concorrência. Com isso, após a referida 

crise, a educação como um importante elemento no processo econômico-produtivo foi mantida, 

caraterística fundamental da Teoria do Capital Humano9. Porém, essa teoria vai assumir, após 

a crise de 1970, novos contornos (SAVIANI, 2008).  

Nesse sentido, o significado da Teoria do Capital Humano estava em uma lógica 

centrada nas demandas coletivas, como, por exemplo, crescimento econômico do país, riqueza 

social. Agora, o que prevalece, a partir da década de 1990, é uma lógica com base nos interesses 

privados e ênfase nas capacidades individuais, que devem ser adquiridas no mercado 

educacional para o indivíduo se inserir numa posição melhor no mercado de trabalho (Ibidem).    

Em estreito alinhamento com essas características, despontam, de forma orgânica e se 

encarnam tanto na prática docente quanto na formação de professores, os ideários pedagógicos 

contemporâneos, denominados por Duarte (2000) de “aprender a aprender”, com destaque para 

                                                           
6O toyotismo surgiu como solução para a crise (estrutural) do capital ocorrida nos anos 1970. Originário do Japão, 

de dentro das fábricas de automóveis Toyota, esse modelo representa a forma particular de expansão do capitalismo 

monopolista do Japão após a Segunda Guerra Mundial (ANTUNES, 2003).  Para uma visualização dos traços 

principais desse modelo, consultar: Antunes (2003, p. 31-34).   
7Compreende-se o fordismo apoiado em Antunes (2003, p.191), que concebe esse modelo “[...] como o padrão 

produtivo capitalista desenvolvido ao longo do século XX e que se fundamentou basicamente na produção em 

massa, em unidades produtivas concentradas e verticalizadas, com um controle rígido dos tempos e dos 

movimentos, desenvolvidos por um proletariado coletivo e de massa, sob forte desportismo e controle fabril”. 
8O chamado Estado de Bem-Estar Social surge no pós-45. Do ponto de vista keynesiano, o Estado tem como 

principal objetivo intervir na economia, buscando, com isso, diminuir os feitos da crise.  
9Segundo Santos (2004, p. 1), a Teoria do Capital Humano “[...] tem como ponto central a alocação da atividade 

educacional como componente da produção, que deve merecer, por isso, atenção especial dos planejadores de 

políticas educacionais, traduzida em intencionalidade, análise rigorosa das taxas de retorno e investigação da 

produtividade alcançada com os investimentos. Naquele momento, em que vigorava o modelo de Estado de Bem-

Estar, o capital atribuía ao poder público o papel de protagonista das ações educativas formais”. 
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a pedagogia das competências, construtivismo, Escola Nova, pedagogia do professor reflexivo, 

pedagogia dos projetos e pedagogia multiculturalista.   

Esse ideário tem forte entrada no Brasil e na América Latina, referenciando o campo da 

didática, da formação de professores, as pesquisas, reformas, planos e propostas para a 

educação. Com efeito, essas teorias orientam as reformas na educação empreendidas, pelo 

menos de forma mais intensa, a partir da década de 1990 e são mantidas e aprofundadas até o 

presente momento.  Essas pedagogias surgem em negação à chamada educação tradicional, 

marca distintiva dessas abordagens. Para Duarte (2010), as pedagogias que compõem o lema 

“aprender a aprender” são pedagogias negativas, pois negam a forma clássica de educação 

escolar. Já Saviani (2008) usa a nomenclatura neoescolanovismo em referência ao significado 

do lema “aprender a aprender”. 

Abordando a história mais recente10, esse movimento, o das pedagogias do “aprender a 

aprender”, remonta ao início do século passado. Sendo assim, quando se faz uma retrospectiva 

sobre as ideias pedagógicas na educação até o presente momento, Saviani (2008) constata que 

até 1930 havia uma coexistência entre a pedagogia tradicional de orientação religiosa e a 

pedagogia tradicional leiga, com o predomínio desta última, sendo fortemente influenciada pelo 

liberalismo clássico.  

Nessas concepções pedagógicas, o professor era o centro da discussão pedagógica em 

detrimento do aluno. Portanto, a ação educativa do professor tinha como foco o ensino de forma 

autoritária e a valorização do conhecimento. Esse segundo período11 foi marcado por uma 

ascensão da burguesia, um fortalecimento das ideias modernas de educação e da ideologia 

liberal. Assim, vão se assentando as bases para implementação da pedagogia nova (Ibidem).  

Já no final da primeira metade do século XX, que até então houve um equilíbrio entre a 

pedagogia tradicional e a pedagogia nova, esta última torna-se predominante. Tendo como 

marca inconfundível a contraposição e crítica à escola tradicional, a Escola Nova tem suas bases 

nas ideias desenvolvidas pelo autor norte-americano John Dewey, na Epistemologia de Jean 

Piaget, e o centro no trabalho pedagógico passa do professor para o aluno em contraposição à 

escola tradicional (SAVIANI, 2008).   

                                                           
10Segundo Arce (apud DUARTE, 2010), o movimento das pedagogias negativas remonta, voltando mais no 

tempo, a Pestalozzi e Froebel, que, no século XIX, tentavam colocar em prática as ideias rousseaunianas.      
11Saviani (2008) elenca quatro períodos da história das ideias pedagógicas na educação brasileira: Primeiro, de 

1549 a 1759; segundo, de 1759 a 1932; terceiro, de 1932 a 1969; e, por fim, de 1969 a 2001. No entanto, não se 

pretende esgotar as minuciosas análises do autor feitas nessa obra, pois ultrapassam limites e intenções do presente 

texto, que usa apenas sua periodização a título de elucidação das concepções pedagógicas atuais em um resumido 

resgate histórico.      
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Nas décadas de 1960 e 1970, com a crise da pedagogia nova, surge a pedagogia 

tecnicista em meio ao regime militar, que tenta instaurar uma orientação pedagógica de origem 

americana, centrada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade com o mínimo 

de dispêndio e gasto (Ibidem).  

Porém, essa mesma década, segundo Saviani (2011), é marcada pelo movimento 

progressista na educação, que busca apontar os limites e criticar a concepção tecnicista de 

educação, tendo como referências as concepções crítico-reprodutivistas de educação, nas quais 

se destacam os autores franceses Bourdieu e Passeron, com a obra A Reprodução (1970); 

Althusser, com o artigo “Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado” (1970); Baudelot e 

Establet, com o livro A escola capitalista na França (1971).  

Ainda segundo Saviani (2011), as pedagogias tradicionais, a pedagogia nova e as 

pedagogias tecnicistas são todas não críticas, pois têm a visão ingênua de que a educação 

determina as relações sociais, mas que o inverso não é verdadeiro, ou seja, a educação é 

autônoma em relação à estrutura social. Já os crítico-reprodutivistas, embora considerados 

críticos, são reprodutivistas, porque levam em conta os determinantes sociais da educação, mas 

de forma unilateral compreendem que ela apenas reproduz as relações sociais vigentes.  

Em suma, Saviani (2011) também classifica as teorias pedagógicas em críticas. Nessa 

categoria, pode-se citar a pedagogia histórico-crítica como fruto do movimento progressista da 

década de 1970 e 1980, a qual compreende que as relações sociais agem sobre a educação, mas, 

de forma dialética, a educação reciprocamente age sobre a sociedade.   

Com isso, pode-se colocar, no bojo das teorias não críticas, a ideia (idealista) de que a 

sociedade atual é um todo harmônico que requer apenas algumas reformas e que, dessa maneira, 

os desequilíbrios sociais estariam solucionados. Nesse sentido, ainda se pode localizar como 

teorias não críticas as “pedagogias do aprender a aprender” ou neoescolanovismo, referindo-se 

ao momento atual.   Estas, implícita ou explicitamente, embora se autointitulem críticas, não 

têm a perspectiva de uma emancipação humana que considere a possibilidade concreta e 

histórica de uma revolução societária e educacional para além do capital.  

Esse quadro sobre as pedagogias faz-se necessário, pois as atuais ideias pedagógicas 

(século XXI) remontam ao seu passado de tal forma “que sua denominação tenta se fazer 

lançando mão das categorias precedentes às quais se antepõem prefixos do tipo ‘pós’ ou ‘neo’” 

(SAVIANI, 2008, p. 428). Por fim, Martins (2010), em análises feitas a partir das elaborações 

teóricas de Saviani, coloca o final do século XX e início do século XXI com o seguinte quadro:  
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No “apagar das luzes” do século XX (1991-2001), constata-se o recrudescimento de 

ideários pedagógicos cada vez mais alinhados às demandas das contínuas 

estruturações e reestruturação do capital, sintetizados pelo que o autor denomina 

“neoprodutivismo” e suas vertentes, quais sejam, o “neoescolanovismo”, expresso nas 

pedagogias do “aprender a aprender”, o “neoconstrutivismo”, expresso na 

individualização da aprendizagem e na “pedagogia das competências”, e o 

“neotecnicismo”, expresso em princípios de administração e gestão da escola cada 

vez mais alinhados às normativas empresariais, a exemplo dos programas de 

“qualidade total”, cumprimento de metas quantitativistas, sistemáticas de avaliação 

do produto em detrimento do processo etc. (MARTINS, 2010, p. 18)  
 

Com a volta desses modelos na década de 1990, e sua continuidade até o momento atual, 

é retomada com toda força, na educação do nosso país, a ênfase nas habilidades e competências, 

orientando principalmente as políticas educacionais, em especial as direcionadas para a 

formação de professores (FREITAS, 2002).     

 

 

1.5 O PROJETO HEGEMÔNICO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

CONTEMPORANEIDADE  

 

A formação de professores se insere em um contexto econômico, político e ideológico, 

contraditório, de luta de classes, caracterizado por uma reestruturação produtiva, econômica, 

globalizante, crescimento industrial, tecnológico e ideologias neoliberais que têm a finalidade 

de fazer reproduzir uma única ordem, a saber, o capital. Nesse sentido, a educação como um 

todo e, em especial, a formação de professores em todos os níveis apresentam-se como campo 

de tensionamento ideológico e político.  

Surgem, na contemporaneidade, projetos de formação pragmáticos, indutivos e 

imediatistas que carregam consigo, explícita ou implicitamente, um projeto de sociedade, uma 

visão de mundo, que, ao defender a unilaterização das questões culturais, desenvolve um 

posicionamento político-epistemológico na luta de classe no momento histórico de crise 

estrutural do capital.  

Assim, a profissionalização docente, sua formação e seu trabalho tornaram-se 

preocupação central nas políticas educacionais perante às transformações que vêm sofrendo o 

capitalismo nas últimas décadas. Esse cenário tem se apresentado também como espaço e tempo 

de embates e reflexões sobre a finalidade da educação no meio escolar e acadêmico perante as 

influências das políticas educacionais em curso (SCALCON, 2008).  

No âmbito acadêmico, mais precisamente no da epistemologia, Scalcon (2008) destaca 

que o papel que a produção do conhecimento assume na formação de professores é o elemento 
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determinante da finalidade a ser desempenhada no trabalho educativo, ou seja, as teorias 

exercem influxo na direção da prática educativa e essa orientação está intimamente relacionada 

com o seu projeto histórico, sua concepção de mundo. 

Nesse sentido, no diálogo com Moraes (2009, p. 587), visualiza-se o caráter 

contraditório que carrega consigo a teoria, ou seja,  

 

Por um lado, a teoria pode acentuar o ceticismo generalizado sobre o conhecimento, 

a verdade e a justiça, tornando-os sem sentido e, em decorrência, introduzir uma boa 

dose de irracionalismo, cinismo e niilismo – como é o caso das várias correntes que 

compõem a agenda pós-moderna. Contudo, em seu lado positivo, a teoria pode nos 

oferecer as bases – racionais e críticas – para rejeitar muito do que a nova direita nos 

apresenta como sabedoria política realista. No caso da educação, ela pode nos ajudar 

a desnudar a lógica do discurso que, ao mesmo tempo em que afirma a sua 

centralidade, elabora a pragmática construção de um novo vocabulário que 

ressignifica conceitos, categorias e termos, de modo a torná-los condizentes com os 

emergentes paradigmas que referenciam as pesquisas, reformas, planos e propostas 

para a educação brasileira e latino-americana. 

 

Desse caráter duplo da teoria, destaca-se que, de um lado, ela pode acentuar o 

irracionalismo e o ceticismo característico das correntes pós-modernas; e, de outro, a sua 

capacidade racional e crítica, permitindo a denúncia dos paradigmas emergentes (no campo 

educacional pode-se citar o ideário das pedagogias do “aprender a aprender”), sua utilização 

como referência nas pesquisas e reformas neoliberais no campo educacional.  

É preciso rejeitar essas concepções que potencializam o reformismo e pregam, em 

última análise, que se chegou ao fim da história e que é o capital - com todo o seu poder de 

destruição da própria vida humana - o último modo de produção possível.  De fato, para 

Mészáros (2005, p. 25), “[...] caso não se valorize um determinado modo de reprodução da 

sociedade como o necessário quadro de intercâmbio social, serão admitidos, em nome da 

reforma, apenas alguns ajustes menores em todos os âmbitos, incluindo o da educação”.  

Duarte (2003) e Arce (2000) defendem categoricamente a existência de um elo 

ideológico entre neoliberalismo, pós-modernidade e as pedagogias do “aprender a aprender”. 

“A disseminação, no Brasil, dos estudos na linha da ‘epistemologia da prática’ e do ‘professor 

reflexivo’, na década de 1990, foi impulsionada pela forte difusão da epistemologia pós-

moderna e do pragmatismo neoliberal, com os quais a epistemologia da prática guarda 

inequívocas relações” (DUARTE, 2003, p. 610). 

Vê-se mais de perto como se apresenta a pós-modernidade, sua ideologia e que projeto 

histórico está por trás do seu discurso “crítico”. É preciso esclarecer e expor que a pós-

modernidade é compreendida como uma tendência nas artes e um sistema de ideias herdadas. 

Assim, a preocupação aqui se refere ao segundo aspecto, no qual a pós-modernidade se 
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configura como uma ampla e diversificada agenda que abarca várias linhas de pensamento. 

Segundo Eagleton (1998), a palavra pós-modernismo alude, de modo geral, à forma da cultura 

contemporânea, já o termo pós-modernidade refere-se a um período histórico específico.  O 

mesmo autor afirma que:  

 

Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de 

verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso ou emancipação 

universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de 

explicação. [...] Pós-modernismo é um estilo de cultura que reflete um pouco essa 

mudança memorável por meio de uma arte superficial, descentrada, infundada, 

autorreflexiva, divertida, caudatária, eclética e pluralista, que obscurece as fronteiras 

entre a cultura “elitista” e a cultura “popular”, bem como entre a arte e a experiência 

cotidiana. (EAGLETON, 1998, p. 7) 

 

Opondo-se à tradição do Iluminismo, a pós-modernidade visualiza o mundo de modo 

instável, diversificado e imprevisível. Este, o mundo, seria um conjunto de culturas ou 

interpretações fragmentadas, o que leva a certo grau de ceticismo no tocante à objetividade da 

verdade, da história e das normas, valorizando-se, em contrapartida, o comportamento 

particular de um indivíduo ou pessoa. De fato, é um debate que não se reduz a uma simples 

rejeição dos critérios de verdade, do conhecimento e da razão, da defesa da realidade como 

dependente da linguagem, mas se revela como “uma ‘nova’ forma na qual o idealismo se 

expressa” (PEIXOTO; MORSCHBACHER, 2015, p. 8). “O estatuto da objetividade é definida 

nos termos de consensos que são estabelecidos a partir do processo intersubjetivo de validação 

dos sentidos e significados acerca de uma realidade que se exprime na e pela linguagem” 

(Ibidem, p. 8). 

Para Netto (2010), não existe a teoria pós-moderna, mas as teorias pós-modernas. Nesse 

sentido, o pós-modernismo, pós-estruturalismo, o neopragmatismo, o multiculturalismo, o pós-

colonialismo, entre outras, comporiam essa corrente. O que se evidencia é que a agenda pós-

moderna e o corpo teórico que a compõe não se caracterizam por ser um corpo conceitual 

coerente e unificado (MORAIS, 2004). Netto (2010) classifica os teóricos pós-modernos, do 

ponto de vista ideopolítico: os pós-modernos de oposição, como Boaventura de Sousa Santos, 

que pretendem ser críticos da ordem do capital; e os de celebração, como Lyotard, que 

expressamente estão convencidos da eternização do capital. 

No campo teórico, essa divisão torna mais complicada, mas é possível apontar uma 

unicidade entre tais teorias: a aceitação da imediaticidade com que se apresentam os fenômenos 

socioculturais; eliminação da distinção clássica entre aparência e essência; não considera a 

diferença entre ciência e arte; recusa da categoria da totalidade no plano teórico e filosófico; e 

semiologização da realidade social (NETTO, 2010).  
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Dentre a diversidade do pensamento pós-moderno, sobressaem duas generalizações: o 

ecletismo metodológico, que abriria espaço para uma transgressão metodológica, ou seja, o 

“método é uma linguagem e a realidade responde na língua em que é perguntada” (NETTO, 

2010, p. 284); a segunda refere-se ao relativismo em que a ideia clássica de verdade não existe 

mais. Isso ocorre quando a ciência se torna um jogo de linguagem ou o conhecimento é pensado 

como arte da factualidade discursiva (Ibidem). 

Segundo Morais (2004), a agenda pós-moderna tem um caráter idealista, pois omite as 

forças históricas que determinam o desenvolvimento social. Esse ponto se configura, conforme 

a autora, como um dos pontos frágeis da agenda pós-moderna, ou seja, a história em sua 

complexidade é considerada uma metanarrativa. Para Mészáros (2004, p. 101), a substância 

ideológica para o significado da rejeição às metanarrativas tem sido “a desqualificação 

apriorística da própria ideia da emancipação do sujeito operante [ou trabalhador], pois esta se 

encontraria inextricavelmente ligada às implicações terroristas do metadiscurso”. Ou seja, “não 

há lugar para um agente de emancipação historicamente identificável” (Ibidem, p. 101). 

O idealismo pós-moderno não é inocente, visto que, ao responsabilizar a razão moderna 

pela realidade histórico-social contemporânea, o que fica esquecido é o capital com a soberania 

da elite burguesa (NETTO, 2010). A recusa das metanarrativas, segundo Evangelista (2008), 

oculta o verdadeiro adversário do pensamento pós-moderno, que seriam o marxismo e a 

esquerda socialista.  

O pós-modernismo recusa os projetos políticos universalistas que tomam o capitalismo 

como sistema que tem suas próprias leis e realização totalizantes. A crítica à propriedade 

privada, a referência de forma direta à exploração, a luta de classe e o socialismo tornam-se 

impossíveis, porque políticas emancipatórias, no sentido totalizante, são tidas pelos pós-

modernos como ultrapassadas. O que importa agora são os micropoderes, as políticas 

minimalistas, as identidades dos novos grupos sociais e a luta fragmentada: arte, gênero, poder, 

sexualidade, ecossistema, etnias etc (MORAIS, 2004).  

Segundo Pina (2008), enquanto as políticas que defendem uma igualdade de classe em 

sua essência significam superação do capital, as igualdades raciais e de gênero, por exemplo, 

não parecem ser contrárias ao modo de produção vigente.  
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Quando os setores menos privilegiados da classe trabalhadora coincidem com as 

identidades extraeconômicas como gênero ou raça, como acontece com frequência, 

pode parecer que a culpa pela existência de tais setores é de causas outras que não a 

lógica necessária do sistema capitalista. [...] apesar de ser capaz de tirar vantagens do 

racismo ou do sexismo, o capital não tem a tendência estrutural para a desigualdade 

racial ou opressão de gênero, mas, pelo contrário, são eles que escondem as realidades 

estruturais do sistema capitalista e dividem a classe trabalhadora (WOOD apud PINA, 

2008, p. 11). 
 

Morais (2004) alerta sobre o giro linguístico, ou seja, a mudança da realidade para o 

texto que se configura como um agente da consciência humana e também da constituição social 

dos sentidos, supondo que há uma anterioridade da linguagem em relação ao mundo real e, 

assim, o que se pode experimentar como linguagem seria um efeito do sistema particular da 

linguagem ao qual pertencemos.  As consequências para o estudo da história e da literatura, 

segundo Morais, são perturbadoras. 

 

A dissolução da efetividade do signo implicou, em última análise, a dissolução da 

própria História. A História – ou a Educação e a Literatura – como instâncias de 

expressão linguísticas ou culturais, ficaram presas a esse universo. Só lhes restou 

expressar ou se referir a uma outra articulação de linguagem, a um outro consenso, a 

um outro discurso. Nada há para além do texto (Derrida), não existem territórios, 

apenas mapas (Baudrillard). (MORAIS, 2004, p. 334) 

 

Ao disseminar teses que anulam limites entre ciência e ficção, entre história e literatura, 

desordenam-se as interpretações na Filosofia e Ciências Sociais e Humanas. Os conhecimentos 

objetivos são colocados sob fortes suspeitas, mas, sobretudo, colocam em suspeita a 

possibilidade do agir consciente de homens e mulheres na realidade social (MORAIS, 2004).  

Para Duarte (2000, p. 88-89),  

 

O pós-modernismo é útil à classe dominante do capitalismo contemporâneo que não 

deseja ver a verdade revelada aos olhos das classes dominadas. O pós-modernismo é 

útil aos defensores do projeto político e econômico neoliberal. Aqueles que, 

pretendendo ser de esquerda, aderem ao pós-modernismo acabam, mesmo não o 

admitindo, fazendo esse papel de advogado de defesa do culpado.      

 

Em suma, por um lado, na contemporaneidade, a formação de professores tem se 

amparado em suas bases epistemológicas nas correntes de cunho pós-moderno, que negam, 

entre outras coisas, o devir histórico, a capacidade do homem de conhecer de forma objetiva a 

realidade. Com essa orientação, a formação e o trabalho docente têm implicações negativas, 

infindáveis, visto que a especificidade do trabalho docente é a transmissão do saber objetivo 

produzido historicamente pelo conjunto dos homens e mulheres e seu produto é a humanização 

deles, sujeitos omnilaterais.  
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Assim, como assegurar a transmissão-assimilação do saber objetivo na educação escolar 

desconsiderando a existência de tais conhecimentos? Como pensar no vir a ser da educação, 

educação para além do capital, educação socialista, quando se nega o devir histórico com toda 

a sua complexidade? Seria prudente falar em uma pedagogia socialista nos meandros da 

sociedade da mercadoria e propriedade privada? Possivelmente, sim. Tendo por base um 

pensamento dialético, pode-se posicionar referente a essa questão, positivamente, de modo a 

resistir ao que está posto pelas pedagogias do capital.  

Olhando um pouco mais próximo, no campo educacional especialmente, observa-se um 

debate travado em relação às pedagogias hegemônicas na contemporaneidade. Sem dúvida, ao 

falar de ideário pedagógico hegemônico, não se pode preterir a discussão que faz Newton 

Duarte em várias de suas obras (DUARTE, 2000, 2001, 2003, 2010), sobre o 

neoescolanovismo, expresso nas pedagogias do “aprender a aprender”.   

Para esse autor, a essência desse lema educacional seria que a aprendizagem é um ato 

individual, ou seja, aquilo que o aluno aprende por si mesmo está hierarquicamente superior ao 

que ele aprende por meio da transmissão do conhecimento; a prioridade é o método de 

construção do conhecimento e não o aprendizado do acúmulo de conhecimento produzido pelos 

homens em seu processo histórico; a atividade educativa do aluno deve ser desenvolvida a partir 

do interesse e necessidade da própria criança; e, por último, a educação deveria preparar os 

seres humanos para serem adaptáveis, flexíveis e “competentes” de forma a acompanhar a 

sociedade em constante transformação (DUARTE, 2001). 

Assim, com base nas análises dos ideários das pedagogias contemporâneas inseridas no 

lema “aprender a aprender”, citam-se as mais emergentes, no campo da formação de 

professores, a pedagogia das competências e a pedagogia do professor reflexivo. Esta última 

surgiu na Inglaterra em 1960 e nos Estados Unidos em 1980, com chegada ao Brasil em 1990. 

Segundo Duarte (2010), a pedagogia do professor reflexivo tem ramificações no ideário 

escolanovista, ou seja, esses movimentos não são novos. A diferença em relação ao 

escolanovismo clássico seria que aquele do início do século XX centraria os esforços de análise 

na aprendizagem empreendida pelo aluno; já este do final do século XX e início do século XXI 

centra a análise na aprendizagem e no professor.  

Desse modo, é preciso manter um olhar crítico sobre essas tendências pedagógicas e 

epistemológicas que se esforçam para retomar ideários que, por não defenderem a capacidade 

do sujeito em conhecer de forma objetiva a realidade, ou mesmo por negarem o saber escolar, 

acabam por esvaziar o trabalho do professor e sua formação. Como afirma Duarte (2003, p. 12), 

as consequências desse tipo de epistemologia e pedagogia são inúmeras, visto que  
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de pouco ou nada servirá a defesa da tese de que formação de professores no Brasil 

deva ser feita nas universidades, se não for desenvolvida uma análise crítica da 

desvalorização do conhecimento escolar, científico, teórico, contida nesse ideário que 

se tornou dominante no campo da didática e da formação de professores, isto é, esse 

ideário representado por autores como Schön, Tardif, Perrenoud, Zeichner, Nóvoa e 

outros. De pouco ou nada servirá mantermos a formação de professores nas 

universidades se o conteúdo dessa formação for maciçamente reduzido ao exercício 

de uma reflexão sobre os saberes profissionais, de caráter tácito, pessoal, 

particularizado, subjetivo etc. De pouco ou nada adiantará defendermos a necessidade 

de os formadores de professores serem pesquisadores em educação, se as pesquisas 

em educação se renderem ao “recuo da teoria”.   

 

 

Essas pedagogias estão assentadas em princípios epistemológicos que desvalorizam o 

conhecimento teórico/científico/acadêmico e numa pedagogia que desvaloriza o saber escolar. 

Nesse sentido, elas se aproximam em muito do escolanovismo clássico de inspiração deweyana 

(DUARTE, 2003). Assim, é preciso dizer que o “recuo da teoria”, a que se refere o autor e que 

Moraes (2001) desenvolveu de forma brilhante, é na verdade consequência de uma 

epistemologia e pedagogia que relegam à teoria um papel secundário, desconsiderando, em 

última análise, a relação dialética e de unicidade entre teoria e prática.       

Os autores citados por Duarte, na passagem acima, têm defendido uma epistemologia 

da prática profissional na tentativa de evidenciar que a formação na universidade em nosso país, 

requerida por entidades como Associação Nacional de Formação de Profissionais da Educação- 

ANFOPE12, não tem dado conta, de forma qualificada, da formação profissional por estar 

centrada nos saberes de ordem científica/teórica. 

Segundo Vaz e Fávaro (2010), esta concepção, que concebe a profissionalização do 

professor sustentada na noção de competência, apresenta forte entrada no campo educacional e 

no trabalho na década de 1990, tendo orientado as reformas políticas no campo da educação. 

Sendo assim, Duarte (2001) afirma que a influência das teorias do “aprender a aprender” nas 

políticas no campo da educação pode ser visualizada de forma internacional em documentos 

como o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), presidido por Jacques Delors (1998) e PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) no 

Brasil.  

Nesse sentido, Philippe Perrenoud, um dos autores que defendem a abordagem por 

competência, declara:  

 

Os professores devem parar de pensar que dar aulas é o cerne da profissão. Ensinar, 

hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de aprendizagem 

seguindo os princípios pedagógicos ativos e construtivistas. Para os professores 

                                                           
12Importante entidade no âmbito da formação de professores no Brasil.  
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adeptos de uma visão construtivista e interacionista de aprendizagem, trabalhar no 

desenvolvimento de competências não é uma ruptura (PERRENOUD apud 

DUARTE, 2001, p. 35-36). 
 

O que se pode inferir dessa citação, entre outras coisas, é a associação da pedagogia da 

competência aos princípios construtivistas. E, para Arce (2000), o construtivismo, ao negar a 

importância da apropriação do conhecimento por parte do professor em seu processo formativo, 

leva a um esvaziamento e desprofissionalização do professor. Desse modo, formar professor 

implicaria realizar uma crítica à formação desenvolvida nas universidades. Essa formação, na 

crítica feita pelos defensores da epistemologia da prática, seria muito distante da prática, ou 

seja, teórica demais. Essa teoria em “demasia”, para eles, não tem sido funcionalista, ou seja, 

“levaria à tentativa de ‘encher’ a cabeça dos futuros professores com uma série de conteúdos 

que de nada serviriam para a sua prática” (ARCE, 2000, p. 53). 

Formar professores, nessa direção, consideraria outro tipo de relação entre teoria e 

prática, pois há uma hierarquia que relega à teoria um papel menos importante em relação à 

prática. Essa compreensão deriva de um conceito central nessa perspectiva que é o de prática 

reflexiva. Isso demanda conceber o trabalho docente em uma lógica subjetivista, ou seja, o 

professor deve refletir sobre si mesmo e sua própria prática de modo a ser esta o cerne de sua 

formação e saber docente.  

Outro elemento é o esvaziamento do trabalho docente: o professor, nessa perspectiva 

pragmática, deixa de levar em conta a complexidade da função que exerce. Deixa de lado uma 

relação de totalidade do real, de unicidade entre teoria e prática, de ser sujeito do processo de 

condução do ensino, dos seus alunos, por meio de transmissão do conhecimento produzido pela 

humanidade para centrar-se em uma reflexão da prática. Usando uma analogia: a atividade 

docente passa a ser concebida como uma imagem refletida em espelho, em poucas palavras, em 

um reflexo puro e simplesmente imediato da realidade como ela se apresenta. É oportuno 

lembrar que, nesse ponto, o lema “aprender a aprender” se aproxima das ideias pós-modernas, 

isto é, a aceitação imediata da realidade como ela se apresenta ou, como diria Kosik (1995), a 

aceitação de uma pseudoconcreticidade.  

Assim, recorre-se mais uma vez a Duarte (2001, p. 38), que alerta sobre o caráter 

adaptativo e reducionista desta pedagogia: 

 

O caráter adaptativo dessa pedagogia está bem evidente. Trata-se de preparar os 

indivíduos formando as competências necessárias à condição de desempregado, 

deficiente, mãe solteira etc. Aos educadores caberia conhecer a realidade social não 

para fazer a crítica a essa realidade e construir uma educação comprometida com as 

lutas por uma transformação social radical, mas sim para saber melhor quais 

competências a realidade social está exigindo dos indivíduos. 
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Com efeito, o ideário neoliberal, a pós-modernidade e as pedagogias do “aprender a 

aprender” têm em comum o fato de não conceberem a possiblidade de alternativa de um modo 

de produção diferente do capitalismo. Ao agirem assim, contribuem para a sua reprodução, que 

tem sido deletéria, ameaçando a própria sobrevivência do ser humano.  

Obviamente, a formação de professores de Educação Física não está imune a todas essas 

teorias travestidas de críticas.  Bandeira (2017, p. 64), ao analisar a influência exercida por essas 

tendências na formação de professores de Educação Física, identifica que 

 

Essa tendência, denominada epistemologia da prática, tem influenciado o debate da 

formação de professores na universidade de forma significativa e impactado as 

produções científicas da pós-graduação stricto sensu e também grande parte da 

produção teórica que tematiza o estágio supervisionado curricular obrigatório, em 

suas interfaces com a formação de professores de educação física. Apesar de suas 

particularidades, de um modo geral, Donald Schön, Kenneth Zeichner, Philippe 

Perrenoud e Maurice Tardif são os principais expoentes do debate sobre essa temática 

na área da educação física. 
  

Além de influenciar esses espaços (formação de professores de Educação Física, pós-

graduação stricto sensu e estágio supervisionado na área) mencionados na passagem acima, 

essas tendências, e suas características, podem ser visualizadas na construção das diretrizes da 

formação de professores de Educação Física, como observa Ventura (2010, p. 149):  

 

As atuais diretrizes para a formação em Educação Física inclinam a formação 

profissional da área para o atendimento aos anseios mercadológicos. Primeiro, porque 

aponta habilidades profissionais como sendo competências, naquilo que parece ser 

intencional e estratégico para não trazer à tona as necessidades mais complexas do 

aporte teórico; fica expressa a necessidade de que o egresso esteja preparado para 

resolver os problemas imediatos, os anseios dos indivíduos participantes das práticas 

corporais. 
 

Esse perfil de professor de Educação Física, requerido nas diretrizes da área, está 

centrado na resolução de problemas imediatos da prática. É preciso tomar cuidado com 

concepções de formação de professor pragmáticas que pretendem realizar um recorte entre a 

prática pedagógica e a prática social mais ampla. Esse recorte deixa nebulosa a relação de 

articulação entre o âmbito do trabalho pedagógico e o contexto social mais amplo. 

Bandeira (2017) chama atenção para a incorporação, por parte dos estudiosos da área 

da Educação Física, dessas tendências da epistemologia da prática:  

 

Essa proposta tem sido incorporada pela educação física e pelos estudiosos da área da 

didática, da prática de ensino e do estágio supervisionado. Nesse sentido, Rangel Betti 

e Betti (1996) trazem sugestões para um currículo de formação de professores de 
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educação física baseado na prática reflexiva, princípios desenvolvidos por Schön 

(1992). Na área de conhecimento da educação física, sobretudo na que se refere à 

educação física escolar, esses autores, assim como vários outros que se utilizam desse 

mesmo referencial teórico, têm influenciado as produções científicas e curriculares. 

(BANDEIRA, 2017, p. 68)  

 

De fato, essa proposta tem forte entrada no âmbito educacional como um todo, desde 

diretrizes da área, campo da produção do conhecimento científico, orientando o trabalho 

pedagógico, bem como a formação de professores de forma geral.    

Duarte (2010), ao situar o debate contemporâneo das teorias pedagógicas no campo da 

formação de professores, afirma que, desde a década de 1990, tem predominado no debate 

educacional uma quase total hegemonia das pedagogias do aprender a aprender, com destaque 

para o construtivismo, a pedagogia do professor reflexivo, a pedagogia das competências, a 

pedagogia dos projetos e a pedagogia multiculturalista.   

Com base nas análises desse autor e também diante do que se discutiu até o momento, 

faz-se um esforço de colocar em linhas gerais quais são, a nosso ver, os elementos que 

estruturam o projeto hegemônico na formação de professores hoje.  

Uma primeira observação que se faz é que no campo da formação de professor em geral 

e em específico na formação de professores de Educação Física, sobretudo na formação inicial, 

tem predominado as ideias da pedagogia do professor reflexivo. Essa pedagogia representa, na 

formação de professores, o desenvolvimento das ideias escolanovistas, construtivistas de 

princípios epistemológicos e pedagógicos que supervalorizam o conhecimento tácito. Esta é 

uma proposta desenvolvida inicialmente por Donald Schön para o campo da formação 

profissional em geral, mas que ganhou uma grande difusão no campo da formação de 

professores, com a defesa de ideias como formação ao longo da vida, autoformação, reflexão-

ação (DUARTE, 2010). Porém, para o momento não serão aprofundadas as análises dessa 

pedagogia, porque isso será feito mais adiante, principalmente no capítulo que analisa os dados 

da pesquisa.   

Elencam-se, a partir de Duarte (2010), os elementos que no geral estruturam as 

pedagogias hegemônicas no campo da formação de professores atualmente. O primeiro 

elemento, que certamente estrutura todas essas pedagogias, é a negação da educação tradicional 

e da racionalidade técnica, em especial a forma clássica de educação escolar, qual seja, a de 

transmissão do conhecimento. O segundo, a sua relação com o universo ideológico pós-

moderno e elementos neoliberais, como foram mostrados ao longo dessa seção. O terceiro 

elemento estruturante dessas pedagogias é a falta de perspectiva de superação do capital, 

portanto, de perspectiva de possibilidade objetiva do socialismo. O quarto elemento está 
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intrinsecamente ligado a esse terceiro, qual seja, a visão idealista entre educação e sociedade, 

na qual se acredita que é possível melhorar os problemas sociais sem alterar o atual modo de 

produção capitalista.  Um quinto elemento é a negação da ideia de totalidade, aliás tônica da 

ideologia pós-moderna. Segundo essa concepção, a realidade humana é concebida de forma 

natural, estruturada em fragmentos, em partes que não guardam relações determinadas com o 

todo social, mas sim por elementos causas e sem possibilidade de ser apreendido pela 

racionalidade humana. O sexto elemento é o relativismo, epistemológico e cultural. No 

relativismo epistemológico, grosso modo, o conhecimento depende sempre das experiências e 

referências locais a partir das quais o indivíduo procura compreender os objetos. Já o 

relativismo cultural deriva da compreensão de que o mundo humano é constituído de inúmeras 

culturas, “cada qual com seus valores, suas práticas, suas crenças e concepções sobre a natureza 

e a sociedade” (Ibid., p. 36).  O relativismo, tanto em seu aspecto epistemológico como no 

cultural, leva a uma ausência de referências para a definição do que ensinar na escola às novas 

gerações (Ibid., p. 37). Outra ideia muito presente nessas pedagogias é a valoração do 

conhecimento cotidiano, conhecimento tácito, que deve ser a principal referência para as 

atividades escolares, bem como os pressupostos da epistemologia pragmática, em que o 

conhecimento deve ser funcional para a resolução de problemas imediatos da prática cotidiana.  

Nesse sentido, infere-se que tais pedagogias expressam a lógica do projeto burguês de 

educação e, portanto, contribuem para a reprodução das relações de dominação e objetivos de 

tal classe. Assim, embora as pedagogias do aprender a aprender sejam consideradas 

hegemônicas no campo da formação de professores e também da formação de professores de 

Educação Física, a pedagogia do professor reflexivo, sob as bases da epistemologia pragmática 

e ideologia pós-moderna, tem sido a grande referência no campo da pesquisa sobre formação e 

trabalho docente no Brasil na atualidade.   

Diante desses elementos, não é difícil deduzir as implicações e desdobramento dessas 

pedagogias no âmbito da pesquisa sobre formação de professores e suas políticas públicas. Para 

as produções do conhecimento que, por ventura, adotem acriticamente esse caldo ideológico 

como referência, é quase certo que suas análises serão situadas fora da totalidade social que 

determina dado fenômeno investigado.      

O capital apresenta processos novos, porém, de forma aparente. Dessa forma, o que se 

exige são ferramentas de análises e de pesquisa cada vez mais aguçadas no sentido de buscar a 

essência desses fenômenos. É preciso ter claro que o capitalismo continua exercendo o seu 

poder de forma opressora mediante a exploração do trabalhador, contendo inúmeras 

contradições e limites (NETTO, 2010).  
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CAPÍTULO 2 

REFORMAS NEOLIBERAIS, UNIVERSIDADE, PIBID E A PERSPECTIVA DAS 

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL 

 

Neste capítulo, discutem-se aspectos da formação de professores, das políticas de 

formação docente, e suas relações com o contexto social mais amplo. Dessa forma, serão 

situadas as políticas educacionais no Brasil, a universidade, e dentro dela a formação de 

professores, e a produção do conhecimento, como determinadas pelo capital e expressas nas 

reformas neoliberais e nos organismos multilaterais. É feita também análise de documentos 

referentes às políticas de formação de professores no geral e em específico do Pibid, buscando 

evidenciar como se expressa o programa nesses documentos. 

   

2.1 REFORMA NEOLIBERAL NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL: ORGANISMOS MULTILATERAIS COMO EXPRESSÃO 

DO CAPITAL IMPERIALISTA 

 

Na maioria dos estudos sobre formação de professores, os autores Evangelista (2013), 

Raupp e Arce (2012), Libâneo (2013), Shiroma e Evangelista (2003) e Freitas (2007) apontam 

que, na década de 1990, no Brasil e na América Latina, são dadas as condições para as reformas 

educacionais na direção do mercado de trabalho. Frente à reestruturação produtiva que avança 

nos países centrais e exige uma alta competitividade, criam-se novos campos a serem 

explorados, por exemplo: a abertura de mercado educacional e de saúde.    

Segundo Libâneo (2013), há anos iniciou, na educação, um processo global, planejado, 

sistemático e institucionalizado de uniformização das políticas públicas educacionais em escala 

mundial. Sendo assim, os organismos internacionais multilaterais, como Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Unesco etc., desempenham um papel decisivo nesse 

processo. Com objetivos e estratégias, esses organismos passam a induzir planos, programas, 

diretrizes, bem como influir na maneira de execução referente a políticas econômicas, sociais, 

ainda que os países credores possam fazer ajustes à sua realidade nacional.    

É importante salientar que a reforma educacional levada a cabo na América Latina, em 

especial no Brasil há cerca de 30 anos, sempre esteve sob o julgo imperialista especial, mas não 

exclusivamente, o norte-americano.  As reformas que são operadas na educação, restringindo-

se ao campo do objeto desta pesquisa, também chegam a quase toda a América Latina, 
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guardadas, claro, as especificidades locais de cada país e suas possibilidades de resistência a 

essas influências imperialistas.13 Não obstante, como bem analisa Netto (s.d., p. 2), 

  

É compreensível, pois, que uma efetiva unidade latino-americana só possa ser pensada 

como não identitária, como unidade do diverso. Esta unidade latino-americana é um 

processo em construção, que possui como base objetiva o fato de as massas 

trabalhadoras do subcontinente terem os mesmos inimigos: o imperialismo (especial, 

mas não exclusivamente, o norte-americano) e as classes dominantes nativas, a ele 

associadas (grifos do original).  

Embora o autor considere que a América Latina seja diversificada e que só se pode 

pensar uma “unidade” latino-americana como “unidade do diverso”, ele expõe, na passagem 

acima, um denominador comum no processo de construção de uma unidade latino-americana, 

qual seja, o fato de o “subcontinente” ter o mesmo “inimigo”, o imperialismo e as classes 

dominantes locais.  As reflexões de José Paulo Netto ficam ainda mais claras quando se pensa 

que o centro de decisões macroeconômicas no Brasil e América Latina14 se encontra 

supranacionalmente, não podendo falar assim de uma independência ou autonomia dos nossos 

povos e nações.   

Considera-se, pois, que o campo educacional não é autônomo em relação a essas 

influências, visto que as reformas do campo da educação em nosso país, sobretudo nas políticas 

de formação e valorização docentes orientadas por organismos multilaterais, são, em última 

instância, expressão do capitalismo na sua fase imperialista, que, na atualidade, diante das crises 

que lhe são inerentes, se esforça para se reestruturar e voltar a sua “normalidade”. Entende-se 

que os mecanismos para alcançar tal feito sejam variados, porém, no campo social, especial 

mas não exclusivamente, a educação certamente pode ser considerada campo de disputa por 

essa reestruturação produtiva.  Esses mecanismos nem sempre são fáceis de detectar e nem 

podem ser reduzidos a um marco ou evento histórico. No entanto, como forma de elucidar, no 

campo educacional essas investidas na direção de uma normalização do capital frequentemente 

são aprofundadas por crise. Cita-se um marco que teve data e local: a Conferência de Educação 

Para Todos, na década de 1990, em Jomtien, na Tailândia. Dessa conferência, foram 

desdobradas reuniões com os países membros para avaliação e monitoramento da execução de 

                                                           
13Pode-se citar Cuba, como país latino-americano que tem uma independência maior do jugo imperialista.  
14Importante mencionar que não se pretende realizar aqui uma análise profunda da América Latina, mas somente 

situar o Brasil no quadro das relações latino-americana e internacional.   Faz-se isso na intenção de esclarecer que 

o nosso país, bem como a América Latina, é portador de uma heteronomia das suas economias nacionais. Situar o 

Brasil nesses quadros é reconhecer que se está diante de uma totalidade que carrega consigo mediações, relações 

e múltiplas determinações.  
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seus princípios, normas e procedimentos pelos países devedores de empréstimos (LIBÂNEO, 

2013).   

Esse marco histórico representa, muito bem, as influências de Organismos Multilaterais 

(OMs)15, principalmente nas políticas educacionais de países emergentes da América Latina e 

Caribe. No caso do Brasil, essa conferência oferece as bases para o Plano Decenal de Educação 

Para Todos, em 1993 (EVANGELISTA, 2013).  

Marcadas por reformas educacionais sob direção de OMs, que, por sua vez, vinculam-

se a concepções neoliberais caracterizadas pela defesa do individualismo e do estado mínimo, 

são produzidas as políticas educacionais, principalmente as de formação de professores 

(RAUPP; ARCE, 2012). A interlocução com os OMs, principalmente com o Banco Mundial 

(BM), vem ganhando força e tem o seu ápice no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

em meados de 1990, embora tenha sido mantido, aprofundado e aprimorado pelos dois 

governos subsequentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff (EVANGELISTA, 

2013).  

Segundo Evangelista (2013), documentos importantes da educação brasileira, como a 

LDBEN 1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE), são gestados a partir de um ideário que 

teve forte influência nas suas elaborações - o Banco Mundial.  

Os OMs produzem documentos que diagnosticam, analisam, processam e efetivam 

ações e propostas para países emergentes, que são seus credores. A educação, concebida por 

esses organismos, é tida como redentora de desigualdades sociais e produtora de 

desenvolvimento social e econômico.  

As políticas educacionais em países em desenvolvimento e/ou emergentes têm maior 

influência do BM devido ao lugar de destaque que este veio assumindo perante os demais 

organismos desde os anos 1990 (LIBÂNEO, 2013). Esse órgão tem buscado implantar uma 

política educacional de baixo custeio público, e maior participação da sociedade civil 

(população, iniciativa privada e empresários). Desse modo, pretende-se uma adequação das 

políticas educacionais a políticas de desenvolvimento econômico (RAUPP; ARCE, 2012).  

A aparente preocupação do BM com os mais pobres resulta, na verdade, da ideia 

neoliberal de que mais educação promoveria maior capacidade de trabalho, ou seja, “mão de 

obra qualificada”, que atenda às demandas de mercado de uma verticalização industrial e 

                                                           
15Podem ser citados, entre os organismos multilaterais que organizaram e dirigiram essa conferência, o Banco 

Mundial (BM), Organizações das Nações Unidas (ONU), Organizações das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Fundo 

Monetário Internacional (FMI) etc.     
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tecnológica. Para esse alinhamento da educação à economia, faz-se necessária a construção de 

uma base por meio de reforma sistemática, como normas, currículos, avaliação, 

descentralização e novas formas de governança na área (EVANGELISTA, 2013).  

Para essa autora, o BM vem, desde os anos de 1980, induzindo, implantando e 

aprofundando ações e reformas de caráter ideológico e político que nem sempre são lineares, 

apesar de uma estratégia ter sido mantida no decorrer desses anos, a saber, a Parceria Público-

Privada (PPP), o que evidenciaria o protagonismo neoliberal na atual crise econômica mundial. 

É preciso assinalar que essas ações exercem sobre a educação consequências deletérias, como, 

por exemplo, a competitividade e a exclusão, o que acabam por eliminar o caráter democrático 

no qual deveria se fundamentar a escola.   

Essa competição de graves consequências pode ser visualizada, por exemplo, em 

maiores repasses de recursos para instituições (escolas) que se destacam a partir de aferimento 

feito por avaliações de larga escala. Isso é justificado, segundo Shiroma e Evangelista (2003, 

p. 11), [...] “pelo argumento de que se tal mecanismo, a competição, era capaz de incitar a 

concorrência no campo da iniciativa privada, ‘certamente’ traria resultados similares à 

produtividade e qualidade na educação”.    

Sob essa direção, a educação é atingida como um todo, porém, a formação de 

professores ganha destaque, pois recai sobre ela, do ponto de vista neoliberal, a culpabilização 

pelos sucessos e insucessos educacionais. “Especialmente após a década de 1990, o foco no 

professor e em sua formação passou a ser elemento decisivo a uma educação de qualidade e, 

portanto, às mudanças esperadas pelo mercado [...]” (BERNARDES; MAGALHÃES, 2013, p. 

1).  

Essa reforma tem se caracterizado por uma ligação direta entre educação e mercado de 

trabalho. Assim, é preciso moldar um novo perfil de professor, competente tecnicamente e 

inofensivo politicamente.  Ou seja,   

 

Aproveitando-se dessa situação, o discurso reformador atribuiu ao professor o papel 

de “recurso humano” imprescindível que, contudo, precisaria ser “(con)formado” às 

demandas da contemporaneidade. Ao professor tradicional, os reformadores 

contrapuseram o requerido, o “professor profissional”, competente nas respostas que 

oferece aos problemas do cotidiano escolar. Aqui reside o desafio da reforma: 

conduzir os professores pelos caminhos desta profissionalização (SHIROMA; 

EVANGELISTA, 2003, p. 11).  
 

Esse novo perfil de professor, central nas reformas neoliberais, competente e flexível, 

começa a ser configurado em resposta à expansão do ensino superior implantado na década de 

1990. Sob recomendação de OMs, no âmbito da formação de professores, essa reforma se 
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caracteriza pela criação de Institutos Superiores de Educação (ISEs) e ampliação das ofertas de 

cursos de formação: normal superior, pedagogia, cursos especiais e cursos a distância, 

procurando atender à procura por curso superior que estava em ascensão (FREITAS, 2007).  

Com a criação de ISEs16, a tentativa é de retirar das universidades a responsabilidade 

pela formação docente. A universidade representa, aos reformadores, formar professores sob 

base teórica e científica, o que não tem sido interesse dos mesmos. Essa formação de sólida 

base teórica sobre um tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão tem sido deflagrada como 

fracassada e acusada de não dar conta da realidade das escolas brasileiras.  

Dessa forma, por meio dos ISEs, o que se pretendia era a constituição de um espaço 

fechado que abarcasse a formação inicial e continuada de professores mediante a concepção de 

professor reflexivo capaz de resolver problemas da prática (SHIROMA; EVANGELISTA, 

2003). A questão, nesse caso, é a compreensão, errônea, de que problemas complexos, como 

os de formação de professores, se solucionariam de forma puramente pragmática.  

Segundo Evangelista (2013), o professor a ser formado a partir das proposições do BM 

atende ao projeto que concebe tal formação como treinamento, controle de resultado e de 

rendimento dos alunos. Assim, a estratégia é a extração de “boas práticas”, ou seja, o 

reducionismo e a instrumentalização do saber docente. Esse controle esvazia o complexo 

trabalho docente que não se faz pura e simplesmente na prática e nem somente na teoria, mas 

se faz em uma relação, dialética, entre teoria e prática, que conduz à efetivação da práxis 

transformadora da realidade.   

Para os reformadores econômicos da educação (organismos multilaterais, governo, 

iniciativa privada etc), a “eficiência” e a “eficácia” na aprendizagem estão relacionadas ao 

controle do trabalho docente, bem como à formação por competência. Nessa direção, sequer 

passa no imaginário neoliberal a valorização do trabalho docente por meio de políticas 

articuladas que levem em conta: formação inicial e continuada; melhores condições de trabalho, 

como número reduzido de alunos por sala de aula, dedicação exclusiva em uma só escola, 

reserva e tempo para se dedicar a estudos e planejamento de aulas; melhores planos de carreira 

e salário, entre muitos outros. Essas são reivindicações feitas há décadas e se tornaram bandeira 

de luta dos educadores por uma educação pública e de qualidade que possa atender aos anseios 

de quem dela depende.    

                                                           
16Decreto Presidencial n. 3.276/99, que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na 

educação básica, ou seja, pretende alterar o loco de formação de professores.  Decreto n. 3. 554/200 altera a redação 

do decreto citado anteriormente.  
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Ainda no campo das alternativas possíveis para o enfrentamento no campo da política 

educacional no Brasil, compartilha-se com Taffarel, Rodrigues e Morschbacher (2013), que 

reivindicam a construção de um Plano Nacional de Educação (PNE):  

 
em que as referências sejam a soberania nacional e a independência do jugo 

imperialista, a formação humana da classe trabalhadora, a escolarização 

universalizada, democratizada e de qualidade garantida pelos investimentos públicos 

adequados, cujas metas viáveis sejam de acordo com os desafios educacionais do 

Brasil e não submetidas à lógica e interesse do capital e as orientações do Plano 

Mundial da Educação gerenciado internacionalmente pelas agências a serviço do 

capital, como o Banco Mundial. 

 

 

Nesse sentido, a concepção da passagem acima pode ser pensada como princípio para a 

construção das demais políticas no campo da educação. Precisa-se ter em mente que alternativas 

com esse caráter ficam prejudicadas, pelo menos de forma imediata, quando se tem, ainda em 

curso, um golpe de Estado17 como o que está acontecendo no Brasil. Golpe de Estado esse que 

precisa ser compreendido nos nexos e relações de dependência que tem o Brasil nas relações 

internacionais de caráter neocolonial.  

O golpe em curso no Brasil, é claro, tem implicações no campo educacional e suas 

políticas, bastando analisar as consequências de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC-

55/2016), que cria um teto (congela) dos gastos públicos sociais por 20 anos. Ações como estas, 

que se expressam como agenda do golpe de Estado em nosso país, acabam por “matar no ninho” 

a agenda do PNE, cessando a vida de algo que já na sua fase embrionária mostrava dificuldades 

para se desenvolver e ao ser eclodido recebe um “golpe” fatal - o golpe de Estado jurídico-

parlamentar-midiático de 2016.  

 

2.2 A UNIVERSIDADE NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XXI 

 

Como esta dissertação analisa a produção do conhecimento sobre Pibid na pós-

graduação stricto sensu, isto é, a produção do conhecimento sobre políticas educacionais, em 

especial no campo da formação de professores, é preciso compreender o espaço onde acontecem 

                                                           
17Segundo Alves (2017, p. 135): “O Golpe jurídico-parlamentar de 2016, que levou ao impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff e instaurou o ‘Estado de exceção’, que caracteriza o Governo Michel Temer, visa promover 

reformas estruturais no capitalismo brasileiro, adequando-o à agenda neoliberal como saída para a crise de 

lucratividade e acumulação de capital que abateu o capitalismo brasileiro desde 2013 no rastro da Grande Recessão 

Global de 2008, desaceleração da economia da China e queda dos preços de commodities”. Esse golpe, que está 

em curso, tem como marco o impeachment de Dilma Rousseff com votações na Câmara dos Deputados no dia 17 

de abril de 2016 e no Senado no dia 31 de agosto de 2016. Esse golpe tem o apoio jurídico-parlamentar, mas 

também uma influência decisiva da mídia brasileira.   
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essa produção e formação e seus nexos com o movimento histórico, sobretudo na primeira e 

segunda década do século XXI. 

Tais elementos (produção do conhecimento, formação de professores e Pibid como 

política educacional no campo da formação de professores) não podem, em uma perspectiva 

que se pretende chegar à essência dos fenômenos, prescindir de uma análise que considere tal 

objeto inserido no campo histórico.  Dessa forma, esse objeto deverá ser situado em uma 

universalidade, a sociedade capitalista, sua reestruturação produtiva como resposta às suas 

crises, que mobiliza ações nos campos científico, tecnológico, econômico, cultural, ético-

político e educacional; sua particularidade, que ganha sentido e significado no movimento 

histórico em que são concebidas (2009 a 2016 - governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff); e a singularidade, produção do conhecimento sobre Pibid como uma política 

educacional direcionada para a formação de professores.       

Frigotto (2011), em conferência de abertura proferida na ocasião da 33ª reunião anual 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), empreende um 

balanço da educação na primeira década do século XXI. O autor considera então, em sua 

análise, alguns pressupostos básicos. Segundo ele, independentemente do objeto a ser analisado 

no campo das Ciências Humanas e Sociais em perspectiva histórica, vale dizer, no campo do 

movimento, contradições, mediações e determinantes que o constituem, implica na relação 

entre o conjuntural e o estrutural; e ainda, por outro lado, implica em tomar esse objeto não 

como fator (descontextualizado), mas como parte que se insere em uma totalidade histórica que 

o engendra, na qual se estabelecem mediações entre o campo da singularidade, particularidade 

e universalidade.   

As categorias da totalidade, contradição, mediação, e a perspectiva histórica vão 

iluminar toda sua análise. O autor considera que a década analisada por ele não se interpreta 

nela mesma. Como conjuntura, segundo ele, essa década começa em janeiro de 2003 com a 

posse do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E completa o autor, “[...] não é o 

tempo cronológico que define uma conjuntura, mas a natureza dos acontecimentos e dos fatos, 

e as forças sociais que os produzem” (Ibid., p. 233).  

Com essa definição, pode-se destacar que, como conjuntura, as primeiras décadas do 

século XXI, no Brasil, têm começo e fim.   Inicia-se na posse do governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, ex-metalúrgico e líder sindical do país, que é conduzido ao poder por 

forças sociais progressistas que tinham, em sua origem, o compromisso de alterar a natureza do 

projeto societário do país. Luiz Inácio Lula da Silva, tinha em seus ombros a expectativa de 

todas as áreas, entre elas, a do movimento dos educadores.  
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Por outro lado, pode-se considerar, como conjuntura, que esse governo e o que ele 

representava tem um fim. Passados os dois mandatos do referido presidente (2003-2010), em 

2011 toma posse Dilma Vana Rousseff, primeira presidenta mulher eleita do Brasil, militante 

de esquerda, sobretudo na ditadura empresarial-militar, que tem seu mandato cassado por um 

processo de impeachment, leia-se golpe jurídico-parlamentar-midiático em 2016. Esse 

processo instaura no poder o até então vice-presidente Michel Temer, que passa a representar 

o “Estado de exceção” instaurado no Brasil, que “visa promover reformas estruturais no 

capitalismo brasileiro adequando-o à agenda neoliberal como saída para a crise de lucratividade 

e acumulação de capital que abateu o capitalismo brasileiro desde 2013 no rastro da Grande 

Recessão Global de 2008” (ALVES, 2017, p. 135).  

Destaca-se que, do ponto de vista estrutural, nos governos de Lula e Dilma Rousseff, no 

essencial, não há, ao que parece, diferenças significativas quanto à política macroeconômica, 

fiel ao detentores do meio de produção e, por outro lado, a perspectiva de elevar a face social 

do Estado. Porém, é grave, em uma análise do ponto de vista estrutural, não haver diferenças e 

nem “rupturas radicais”, levando-se em conta a política macroeconômica dos governos Lula e 

Dilma Rousseff, em relação ao governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi comprometido 

integral e organicamente com o grande capital. Segundo Frigotto (2011, p. 240-241), 

 

O problema não é a real necessidade de um projeto de desenvolvimento e a adoção de 

políticas compensatórias ampliadas como travessia. O equívoco está em que elas não 

se vinculam à radicalidade que está muito além de simplesmente fazer um governo 

desenvolvimentista sem confrontar as relações sociais dominantes. [...] Assim, ao final 

dessa década, podemos afirmar que no plano estrutural, embora não se tenha a mesma 

opção dos que no passado recente venderam a nação e haja avanços significativos no 

plano social, mormente para o grande contingente da população até então mantido na 

indigência, o marco de não retorno não se estabeleceu e o circuito das estruturas que 

produzem a desigualdade não foi rompido. A lição principal de que nos fala Florestan, 

lamentavelmente, no seu conteúdo fundamental, não foi aprendida (grifos do 

original). 
 

O autor se refere a questões fundamentais, qual seja, o não enfrentamento das relações 

sociais dominantes e, acrescenta-se, a tentativa de conciliar o inconciliável. Isto é, o esforço de 

fazer um governo que atenda à demanda da burguesia nacional, do capital internacional e, ao 

mesmo tempo, atenda às demandas da classe trabalhadora do nosso país. Essa é uma alternativa 

perigosa, pois a classe dominante, ao perceber, em tempos de crise do capital, que suas taxas 

de lucro, mais-valia, estão sinalizando para perca de crescimento, acirra a ofensiva contra a 

classe trabalhadora que se vê aviltada de direitos conquistados historicamente, cortes em áreas 

sociais como educação, saúde. Essa relação mostra que não há conciliação entre capital e 

trabalho, entre classes sociais antagônicas. Do ponto de vista da classe trabalhadora, não pode 
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haver a defesa de reformas no atual modo de produção. O que precisa haver, necessariamente, 

é a radicalidade da defesa de outro modo de organização da vida, isto é, a organização do 

período dos de trabalhadores livremente associados, o socialismo, rumo ao comunismo.  Dessa 

forma, em relação à educação, em que pese o esforço das políticas de governo empreendidas 

por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, nas últimas duas décadas, com continuidades 

e diferenças com o governo de Fernando Henrique Cardoso, as ações na área educacional não 

têm passado do mero reformismo. Assim, concorda-se com Mészáros, em seu livro A educação 

para além do capital, para quem a reforma situa-se na dimensão de que apenas alguns pequenos 

ajustes podem acontecer. E ainda afirma que  

 

Limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas interesseiras do 

capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente ou não, o objetivo de uma 

transformação social qualitativa. Do mesmo modo, contudo, procurar margens de 

reforma sistêmica na própria estrutura do sistema do capital é uma contradição em 

termos. É por isso que é necessário romper com a lógica do capital se quisermos 

contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente diferente 

(MÉSZAROS, 2008, p. 35).  
 

Frigotto (2011) realiza uma crítica ao governo Lula no campo da educação, porém, 

coerente com o método dialético, o autor empreende essa crítica sem deixar de lado a categoria 

da contradição e a dialética entre continuidade e descontinuidade no referido governo. Assim, 

ele expõe o quadro da educação de 2001 a 2010:   

 

A junção da fragmentação ao abandono do campo crítico na disputa pelo projeto 

educativo e o foco de atendimento da grande massa desorganizada e despolitizada 

resultou naquilo que foi dominante na educação durante a década – a política da 

melhoria mediante as parcerias do público e privado. Desse desfecho resulta que no 

plano estrutural se reiteram as reformas que mudam aspectos do panorama 

educacional sem alterar nossa herança histórica que atribui caráter secundário à 

educação como direito universal e com igual qualidade. Não só algo secundário mas 

desnecessário para o projeto modernizador e de capitalismo dependente aqui 

viabilizado. No plano das políticas educacionais, da educação básica à pós-graduação, 

resulta, paradoxalmente, que as concepções e práticas educacionais vigentes na 

década de 1990 definem dominantemente a primeira década do século XXI, 

afirmando as parcerias do público e privado, ampliando a dualidade estrutural da 

educação e penetrando, de forma ampla, mormente nas instituições educativas 

públicas, mas não só, e na educação básica, abrangendo desde o conteúdo do 

conhecimento até os métodos de sua produção ou socialização. A não mudança 

estrutural a que me refiro pode ser nitidamente percebida pela leitura de balanços-

síntese feitos por três intelectuais representantes do pensamento crítico, os quais 

evidenciam que, tomados os últimos oitenta anos, a prioridade da educação se sustenta 

apenas no discurso retórico (FRIGOTTO, 2011, p. 242). 
 

No plano geral, entre as continuidades do governo “petista” com o mandato do seu 

antecessor, pode-se mencionar a política macroeconômica do capital dependente, fiel a classes 
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que têm a posse dos meios de produção; e, quanto às diferenças, destaca-se o projeto estrutural, 

colocado em curso ainda que de forma problemática e relativa pelos governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva e de Dilma Rousseff, que levaram a melhoria na vida de uma  fração de classe 

(trabalhadora) e a retomada da face social do Estado.  

Já no plano da educação, mais precisamente das políticas educacionais, da educação 

básica à pós-graduação, destaca-se que “as concepções e práticas educacionais vigentes na 

década de 1990 definem dominantemente a primeira década do século XXI, afirmando as 

parcerias do público e privado” (FRIGOTTO, 2011, p. 242).  Mas, no tocante às diferenças dos 

dois governos “petistas” com o seu antecessor, destaca-se a “abrangência das políticas, aos 

grupos sociais atendidos e ao financiamento posto em prática” (Ibid., 244).   

Contudo, destaca-se a inserção da universidade nesse quadro mais amplo da atual 

conjuntura. E esse recorte feito busca expor um dos determinantes do objeto de análise desta 

dissertação. Assim, situar a universidade considerando-a como uma instituição social, e que por 

isso expressa de forma determinada a estrutura e o modo de funcionamento de sociedade como 

um todo, ajuda a não perder de vista os nexos e relações entre a sociedade e a universidade. 

Essas considerações podem ser estendidas ao objeto desta pesquisa, uma vez que a produção 

do conhecimento também é determinada e responde ao modo de organização institucional, à 

política de pós-graduação, e, no âmbito mais geral, ao funcionamento do Estado brasileiro e da 

sociedade capitalista.     

Dessa maneira, em relação à universidade no governo do PT, em uma análise com base 

na contradição, pode-se afirmar que ela teve avanços positivos no tocante à criação de novas 

universidades públicas e a ampliação de vagas para estudantes. No entanto, isso não altera a 

relação que vem se intensificando desde a década de 1990, qual seja, a relação do público e 

privado.  

Ou ainda, segundo Chauí (1999, 2003), com a mudança de perspectiva da universidade 

pública, especialmente a partir da década de 1990, houve um deslocamento da Universidade 

como instituição social ligada ao Estado republicano para uma nova posição, isto é, a sua 

inserção no setor de prestação de serviços. Nesse sentido, ela passa a ser reconhecida como 

organização social. Chauí (1999) apresenta uma síntese do que seja uma instituição social em 

contraposição com organização social: 

  
A instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que sua 

eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Isso significa que a 

instituição tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e 

valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, 

num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos 
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particulares. Em outras palavras, a instituição se percebe inserida na divisão 

social e política e busca definir uma universalidade (imaginária ou desejável) 

que lhe permita responder às contradições, impostas pela divisão. Ao contrário, 

a organização pretende gerir seu espaço e tempo particulares aceitando como 

dado bruto sua inserção num dos polos da divisão social, e seu alvo não é 

responder às contradições, e sim vencer a competição com seus supostos 

iguais. (CHAUÍ, 1999, p. 219) 

 

A partir da definição de instituição social e organização social, que a autora realiza com 

base em Michel Freitag, ela elabora argumentos para responder à seguinte questão: Como a 

universidade passa de instituição social a organização social? Então, a partir dessa questão, 

Chauí mostra que, em especial a partir da década de 1990, ocorre esse movimento de 

universidade como instituição social a universidade como organização social ou universidade 

operacional prestadora de serviço e vinculada ao mercado18.  

Requerida, a universidade operacional passa a não mais representar a função social e 

cultural de caráter universal, mas a de estar regida pelos contratos de gestão, avaliada pelos 

índices de produtividade, pensada para ser flexível e suas estratégias buscam constantemente a 

eficácia organizacional. Dessa forma, a universidade está voltada para uma administração, 

particularidades do mercado de trabalho, e busca vencer a “livre concorrência” inerente ao 

mercado (CHAUÍ, 1999). Ou, como afirma Frigotto (2011, p. 247), apoiado em Saviani, 

“centrada na pedagogia dos resultados e do produtivismo”.   

As consequências da universidade operacional são variadas, no entanto, detêm-se ao seu 

desdobramento para dois aspectos que compõem o objeto desta dissertação: o professor e a 

produção do conhecimento. Nesse sentido, Chauí (2003, p. 7) contribui para se pensar a 

formação e o conhecimento diante desse quadro na universidade operacional:  

 

[...] Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao 

conhecimento e à formação intelectual, está pulverizada em micro-organizações que 

ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho 

intelectual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: o aumento 

insano de horas/aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a avaliação 

pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de comissões 

e relatórios etc.  
 

Não é preciso muito para dizer que a forma como a universidade operacional se organiza 

tem colocado óbice à formação intelectual, bem como à produção do conhecimento. A 

exigência por produtividade a qualquer custo, os contratos de “professor horista”, levando ao 

aumento de horas/aulas e trabalho precário, apresentam-se como a opção preferida de 

                                                           
18Ver a esse respeito o texto “A universidade em ruínas” (CHAUÍ, 1999, p. 211-222), no qual é feita a distinção 

entre a universidade funcional, universidade de resultado, até chegar à universidade operacional.  
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contratação de professores nas universidades privadas, mas que também ocorrem nas 

universidades públicas. No caso da pós-graduação, a exigência da pontuação feita pela Capes 

para que o professor se mantenha credenciado é cada vez mais alta. Também a diminuição no 

tempo de mestrado e doutorado expressa um aligeiramento na formação do pesquisador e, 

ainda, a manutenção desse tipo de organização é assegurada pela avaliação da Capes, que 

determina o chamado produtivismo acadêmico.         

Para Frigotto (2011), o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), políticas 

públicas do governo do PT, contraditoriamente dão conteúdo à universidade operacional. No 

caso do Prouni, ao mesmo tempo em que se criam vagas para a juventude brasileira, em torno 

de 7000 mil vagas, essa inclusão está ancorada, segundo o autor, nas teses de Milton Friedman, 

que “defendia que o Estado desse aos mais pobres um voucher ou uma carta de crédito para 

escolherem onde queriam estudar” (Ibid., p. 247). Já o Reuni  

 

[...] representa uma inversão substantiva de recursos de custeio para projetos e 

programas, quase duplicando as vagas e sendo aplaudida fortemente pelo Manifesto 

dos Reitores das Universidades Públicas durante o atual governo. Em contrapartida, 

estabelece a desestruturação da carreira docente, conquistada duramente, aumenta o 

trabalho precário e, sobretudo, impõe uma brutal e, em muitos casos, insuportável 

intensificação da carga de trabalho. (Ibid., p. 247)  
 

 

O autor ainda sustenta que existem aspectos de grande abrangência que lhe permitiram 

afirmar que o período de 2001 a 2010 manteve concepção e práticas educacionais inerentes à 

década de 1990, “seja no controle do conteúdo do conhecimento, seja nos métodos de sua 

produção ou na socialização, autonomia e organização docentes” (Ibid., p. 247). Para ele, três 

mecanismos articulados estão em voga nas ações das secretarias estaduais e municipais:  

 

O primeiro mecanismo chega ao chão da escola calcado na ideia de que a esfera 

pública é ineficiente e que, portanto, há que serem estabelecidas parcerias entre o 

público e o privado, mesmo mediante disfarce, quando o privado permanece 

encoberto pelo eufemismo que engloba organizações sociais ou o chamado terceiro 

setor. A esses institutos privados ou ONGs cabe selecionar o conhecimento, condensá-

lo em apostilas ou manuais, orientar a forma de ensinar, definir os métodos de ensino, 

os critérios e processos de avaliação e controle dos alunos e dos professores. O 

segundo mecanismo, decorrente do anterior, talvez o mais proclamado pela mídia, 

notadamente pelas revistas semanais, é justamente o de se atacar a natureza da 

formação docente realizada nas universidades públicas, com o argumento de que os 

cursos de pedagogia e de licenciatura se ocupam muito com a teoria e com análises 

econômicas sociais inúteis e não ensinam o professor as técnicas do “bem ensinar”. 

[...] O terceiro mecanismo, condição para que os dois primeiros tenham sucesso. 

Trata-se das ações de desmontar a carreira e organização docentes mediante políticas 

de prêmio às escolas que, de acordo com os critérios oficiais, alcançam melhor 

desempenho, remunerando os professores de acordo com sua produtividade em 

termos do quantitativo de alunos aprovados. Os institutos ou organizações privadas, 

para assessorar ou atuar diretamente nas escolas, têm a incumbência de avaliar 
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professores e alunos de acordo com os conteúdos, métodos e processos prescritos. O 

que se busca, para uma concepção mercantil de educação, é, pois, utilizar na escola 

os métodos do mercado (FRIGOTTO, 2011, p. 248, grifos do original). 

 

O primeiro mecanismo está fortemente sendo implantado, por exemplo, pelo governo 

do estado de Goiás. A ideia é fazer com que áreas como educação e saúde sejam geridas por 

“organizações sociais”.  Na saúde, essa investida já está bem adiantada; no caso da educação, 

em que pese a resistência dos movimentos sociais, o governo tem insistido em emplacar essa 

ideia. O segundo mecanismo reforça, na formação de professores, a crítica feita por Morais 

(2001) sobre o recuo da teoria. Inclusive, segundo Masson (2010), a concepção de professores 

de perspectiva neopragmática, hegemônica nas políticas destinadas à formação docente no 

governo Lula, dá prosseguimento às influências da agenda pós-moderna, pois, para essa autora, 

o neopragmatismo “é parte constituinte da agenda pós-moderna” (Ibid., p. 29).   

O terceiro mecanismo assegura, como afirma Frigotto (2011), que os demais funcionem. 

Isso ocorre mediante a política de bônus aos professores e prêmios às escolas e, ainda, com o 

emprego de avaliações de larga escala que ratificam o requerido, os conteúdos, métodos e 

processos prescritos.  

Em relação a pesquisadores em educação no Brasil, vale a pena retomar Frigotto (2011), 

que, ancorado em uma massa crítica (Dermeval Saviani, Francisco de Oliveira, Marilena Chauí, 

Florestan Fernandes e outros) de análises sempre densas, empreende um balanço substancial 

referente às políticas públicas a partir da década de 1990 e primeira década do século XXI e, 

com isso, denuncia a concepção de práticas educacionais mercantis. Levantou ainda uma 

problemática fundamental para a pós-graduação em educação e pesquisadores em educação do 

nosso país: 

 

Detenho-me, então, no aspecto que julgo central. Trata-se daquilo que define nossa 

especificidade como espaço de formação de pesquisadores e docentes. Reitero aqui o 

que assinalei logo no início, que tal especificidade se define pela busca da 

cientificidade do conhecimento, construída pelo trabalho sistemático de captar as 

mediações e determinações que nos permitem apreender a explicação mais fiel 

possível em relação ao que investigamos (FRIGOTTO, 2011, p. 249-250). 

 

 O autor definiu a especificidade da pós-graduação em educação, formação de 

pesquisador e docentes, e defendeu a pesquisa em educação como sendo aquela que trata do 

conhecimento objetivo.  

A partir daí, o autor retoma as análises de Oliveira (2001) e Chauí (2003) nas 

conferências de ANPEd. Segundo FRIGOTTO (2011, p. 249), Oliveira (2001), “[...] destaca 

um célere processo de transformação do conhecimento em mercadoria e, consequentemente, o 
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encurtamento do espaço público e, ao mesmo tempo, a redução do conhecimento à intoxicação 

de informações, provocando a perda de sua radicalidade”. Já Chauí (2003) teve como ponto 

nodal em sua análise, segundo Frigotto (2011, p. 250):  

 

[...] o processo que vem transformando a Universidade pública, instituição vinculada 

ao Estado republicano, em organização social, prestadora de serviços ligada ao 

mercado. Ao subtrair sua referência da esfera pública, terreno dos direitos universais, 

e ser referida ao mercado, a Universidade perde sua autonomia intelectual, 

institucional e financeira. Por isso, a sua produção passa a ser medida ou avaliada em 

função dos critérios produtivistas do mercado. 

 

Com base em Chauí (1999, 2003), trata-se aqui do que toca diretamente o objeto deste 

estudo, qual seja, o professor e a produção do conhecimento sobre política pública. Chauí (1999, 

p. 221) pergunta sobre “o que é a pesquisa na universidade operacional?” Para a autora, a 

pesquisa na universidade operacional está assentada sobre uma ideologia autonomeada pós-

moderna. Nesse sentido, o que é a pesquisa em uma universidade operacional sob a ideologia 

pós-moderna? Essa ideologia visa romper com as ideias clássicas modernas. Razão, verdade e 

história são metanarrativas imprecisas; o conhecimento objetivo é negado como sendo capaz 

de tocar a própria realidade e passa a ser considerado conjunto de estratégias montado sobre 

jogo de linguagem. Ou seja,   

 

Por sua vez, a pesquisa segue o padrão organizacional. Numa organização, [...] uma 

“pesquisa” é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização de 

um objetivo, e um cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e 

obstáculos locais. [...] Numa organização, portanto, pesquisa não é conhecimento de 

alguma coisa, mas posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por 

isso mesmo, numa organização não há tempo para reflexão, a crítica, o exame de 

conhecimentos instituídos, sua mudança ou sua superação. Numa organização, a 

atividade cognitiva não tem como nem por que se realizar. Em contrapartida, no jogo 

estratégico da competição do mercado, a organização mantém-se e firma-se se for 

capaz de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos, o que é 

feito pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre 

os quais o controle parece ser cada vez maior. A fragmentação, condição de sobrevida 

da organização, torna-se real e propõe a especialização como estratégia principal e 

entende por “pesquisa” a delimitação estratégica de um campo de intervenção e 

controle. É evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos 

compreensíveis para uma organização, isto é, em termos de custo benefício, pautada 

pela ideia de produtividade, que avalia em quanto tempo, com que custo e quanto foi 

produzido (CHAUÍ, 1999, p. 222, grifos do original). 
 

Chauí (2003), dialogando com David Harvey sobre as características contemporâneas, 

destaca o que o referido autor denomina de compressão espaço-temporal. Discute a 

investigação que David Harvey faz sobre a condição pós-moderna e sua análise, a partir dessa 

investigação, sobre acumulação flexível do capital, ou seja, a fragmentação da produção dá 

início a dois fenômenos contrários e simultâneos: a fragmentação e dispersão espacial e 
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temporal; e a compressão do espaço e a compressão do tempo.  Chauí passa então a mostrar 

como isso vai incidir na produção do conhecimento. “Para participar desse mercado efêmero, a 

literatura, por exemplo, abandona o romance pelo conto, os intelectuais abandonam o livro pelo 

paper, o cinema é vencido pelo videoclipe ou pelas grandes montagens com ‘efeitos especiais’” 

(CHAUÍ, 2003, p 11).  

Outra consequência a ser destacada, a partir de Chauí (2003), é o efeito que a “supressão 

espaço e tempo” provoca na universidade. Esse efeito é importante quando se investiga a 

produção do conhecimento na pós-graduação stricto sensu em Educação e Educação Física, 

como é o caso da presente pesquisa, cujo objeto de análise, na grande maioria, são as 

dissertações19sobre Pibid Educação Física. Ressalta-se isso porque é preciso levar em conta o 

impacto que algumas políticas e estruturação de nossas universidades podem causar na forma 

de pesquisar. Nas palavras da autora:  

 
A compressão espaço-temporal produz efeitos também nas universidades: diminuição 

do tempo de graduação e pós-graduação, do tempo para realização de dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. A velocidade faz com que, no plano da docência, as 

disciplinas abandonem, cada vez mais, a necessidade de transmitir aos estudantes suas 

próprias histórias, o conhecimento de seus clássicos, as questões que lhes deram 

nascimento e as transformações dessas questões. Em outras palavras: a absorção do 

espaço-tempo do capital financeiro e do mercado da moda conduzem ao abandono do 

núcleo fundamental do trabalho universitário, qual seja, a formação (grifos do 

original) (CHAUÍ, 2003, p. 11). 
 

Pode-se inferir dessa passagem que a formação, “núcleo fundamental do trabalho 

universitário”, é aligeirada e a transmissão do conhecimento sistematizada, os clássicos, em 

outras palavras, os fundamentos filosóficos e fundamentos da educação, para citar o que toca 

diretamente esta pesquisa, são superficiais. Não se pode negar que supressão espaço-tempo 

pode estar contribuindo para a (de)formação, tanto na formação de professores quanto na 

produção do conhecimento. Uma das consequências dessa (de)formação, no campo da pesquisa 

em educação, seria o que Evangelista, Triches e Vaz (2016, p. 48) definiram como sendo um 

problema das pesquisas em educação no âmbito da política pública, isto é, “[...] relaciona-se 

aos aspectos teórico-metodológicos. Há uma propensão aos textos descritivos, pouco analíticos 

e, não raras vezes, caudatários de certo sincretismo teórico”.  Nesse sentido, as autoras colocam 

alguns desafios para os pesquisadores, qual seja,   

 

[...] repensar o uso do sincretismo teórico como estratégia de análise do fenômeno 

educativo. Parece ser importante aprofundar os referenciais teórico-metodológicos 

                                                           
19Esta pesquisa encontrou, em um total de 18 trabalhos analisados, apenas uma tese, predominando assim as 

dissertações em Educação e Educação Física.   
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tendo em vista a produção de conhecimento científico consistente não apenas em 

termos de amplitude de fontes empíricas, mas de capacidade teórica para explicação 

do problema em tela (Ibid., p. 48). 
 

Outra consequência, entre as várias que Chauí (2003) elenca, está relacionada aos 

pontos que surgem como desafio a serem enfrentados para romper com a lógica mercadológica 

da universidade operacional. Para isso, seria preciso, segundo a autora, sem prejuízo a outros 

aspectos elencados no texto, “revalorizar a docência, que foi desprestigiada e negligenciada 

com a chamada ‘avaliação da produtividade’, quantitativa” (Ibid., p. 14). Essa revalorização 

implicaria em, entre outras coisas,  

  
formar verdadeiramente professores, de um lado, assegurando que conheçam os 

clássicos de sua área e os principais problemas nela discutidos ao longo de sua história 

e, de outro lado, levando em consideração o impacto das mudanças filosóficas, 

científicas e tecnológicas sobre sua disciplina e sobre a formação de seus docentes; 

oferecer condições de trabalho compatíveis com a formação universitária, portanto, 

infraestrutura de trabalho [...]; garantir condições salariais dignas que permitam ao 

professor trabalhar em regime de tempo integral de dedicação à docência e à pesquisa, 

de maneira que ele tenha condições materiais de realizar permanentemente seu 

processo de formação e de atualização dos conhecimentos e das técnicas pedagógicas 

(Ibid., p. 14). 

 

Formar verdadeiramente professores e produzir pesquisa na universidade implicam em 

uma formação de base teórica sólida, bem como condições materiais condizentes com a função 

que exerce a universidade e dentro dela a pós-graduação, qual seja, formação e pesquisa.   

Segundo Frigotto (2011), as preocupações trazidas por Oliveira (2001) e Chauí (2003), 

respectivamente, não foram de fato tomadas como agenda primordial de embates na pós-

graduação em educação. Isso porque [...] “o pensamento mercantil da universidade operacional 

nos tomou quase por completo. [...] Consciente ou inconscientemente, entramos no mercado do 

conhecimento, do ensino e da pesquisa e nos submetemos aos critérios da mensuração 

mercantil” (FRIGOTTO, 2011, p. 251). “A mercadoria é a reificação, o fetiche e a alienação 

em ato” (Ibid., 251).  

Frigotto (2011) destaca várias consequências a partir da concepção mercantil de 

universidade operacional. Destacam-se, entre elas, as relacionadas à produção do 

conhecimento, visto que  

 

[...] cada vez menos produzimos livros que sejam fruto de longos anos de pesquisa e, 

em seu lugar, produzimos artigos, papers. Já não há tempo para a formação de jovens 

pesquisadores e docentes ancorados na leitura dos clássicos. O tempo de nossa 

produção de pesquisadores, das teses e dissertações que se elaboram, não está mais 

referido à cientificidade que nos permita compreender como a realidade educacional 

se produz e à sua relevância social, política, cultural e humana. Ao contrário, 

aprisionamo-nos ao cronômetro da “pedagogia dos resultados” e deslizamos na 
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intoxicação e fugacidade mercantil de informações. Produzimos, enfim, pouco 

conhecimento (Ibid., p. 252). 
  

Essas consequências dizem respeito diretamente ao projeto burguês de sociedade e, 

portanto, de educação. Marx, em O Capital, já observava o imperativo burguês para assegurar, 

a qualquer modo, seu poder econômico e ideológico. Nesse sentido, a teoria social burguesa 

indicava sua decadência e suas intenções:  

 

Na França e na Inglaterra, a burguesia conquistara o poder político. A partir de então, 

a luta de classes assumiu, teórica e praticamente, formas cada vez mais acentuadas e 

ameaçadoras. Ela fez soar o dobre fúnebre pela economia científica burguesa. Não se 

tratava mais de saber se este ou aquele teorema era verdadeiro, mas se, para o capital, 

ele era útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo, se contrariava ou não as ordens 

policiais. O lugar da investigação desinteressada foi ocupado pelos espadachins a 

soldo, e a má consciência e as más intenções da apologética substituíram a 

investigação científica imparcial (MARX, 2013, p. 123). 

 

Ou seja, a burguesia lança, a cada momento, novos mecanismos e estratégias aguçadas, 

seja elas objetivas ou subjetivas. Cabe então, aos intelectuais críticos em educação, a 

contribuição de identificar e desvelar esses mecanismos. Nesse sentido, vê-se uma ferramenta 

indispensável nessa empreitada, qual seja, o materialismo histórico-dialético. Na 

contemporaneidade, existem muitas correntes teóricas que se autodenominam críticas e até se 

posicionam criticamente em relação ao capitalismo, no entanto, a perspectiva de superação do 

atual modo de produção não se encontra na base de muitas delas. Essa objeção não pode, é 

claro, ser estendida à dialética marxista.  

Duarte (2006), ao analisar a pesquisa e a formação de intelectuais críticos na pós-

graduação em Educação, vai levantar pontos fundamentais que, no geral, se aproximam das 

análises de Chauí (2003) e Frigotto (2011). Sendo assim, na esteira de suas lições, reitera-se 

que a organização das nossas universidades, e dentro dela a pós-graduação em Educação, 

encontra-se subordinada ao processo de “avaliação da produtividade quantitativa” (CHAUÍ, 

2003, p. 14) conduzido pela Capes, ao universo ideológico pós-moderno e neoliberal. E, ainda, 

a formação dos mestres e doutores em educação subordina-se às demandas do mercado, 

mediante uma formação o aligeirada. 

  Duarte (2006) considera que a diminuição no tempo de mestrado e doutorado contribui 

com caráter utilitário para o processo de formação do pesquisador e [...] “também para o 

rebaixamento das expectativas em relação ao grau de elaboração e de consistência teórica do 

texto final” (Ibid., p. 99). No entanto, dialogando com Maria Célia Marcondes de Moraes, 

Duarte (2006) não considera que a redução do tempo seria o único e nem mesmo o principal 
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fator a contribuir para a criação de um espaço acadêmico pouco aderente à valorização do 

exercício da crítica. Entre os elementos que precisam ser considerados na avaliação desse 

processo, estaria a difusão da ideologia pós-moderna e [...] “toda a sua carga de ceticismo, de 

irracionalismo e de fragmentação da realidade social, da ação política, do pensamento e do 

próprio sujeito” (Ibid., p. 99). Segundo Duarte (2006), a aproximação dos pesquisadores em 

educação com a ideia pós-moderna de que a superação do positivismo e do marxismo ocorreria 

pela adoção de tipologias de pesquisa próximas à etnografia, à antropologia e à fenomenologia, 

e que a inserção do pesquisador no universo escolar deveria ocorrer livre de teorização e síntese, 

fez com que as teses e dissertações se tornassem cada vez mais descritivas e narrativas. 

 
 Esse tipo de abordagem metodológica na pesquisa em educação está conectado a um 

universo de correntes pedagógicas que foram largamente difundidas no Brasil nas 

décadas de oitenta e noventa. São pedagogias que retomam as ideias defendidas desde 

o final do século XIX e início do século XX pelo movimento da Escola Nova e giram 

em torno de princípios como “aprender a aprender”, “aprender fazendo” e “aprender 

no cotidiano”. Pertencem a esse universo o construtivismo, a pedagogia das 

competências, a pedagogia do professor reflexivo (também poderia ser chamada de 

pedagogia do conhecimento tácito), a pedagogia dos projetos, o multiculturalismo, 

entre outras. A negação do ensino e da transmissão do conhecimento que está na base 

de todas essas pedagogias produz no ambiente da pós-graduação em educação uma 

atitude pseudocrítica que se limita a repetir o surrado bordão de denúncia do 

anacronismo, do autoritarismo e do espírito verbalista e livresco da escola tradicional. 

Essa atitude pseudocrítica, além de disfarçar a fragilidade dos fundamentos teóricos 

das “novas” pedagogias, desviando a atenção para o sentimento de aversão pelas 

mazelas da escola tradicional, difunde ainda uma ideia falsa sobre o que seria um 

pensamento crítico, o qual passa a ser identificado de forma direta e mecânica com a 

defesa de pedagogias supostamente democráticas em oposição a pedagogias 

supostamente autoritárias (DUARTE, 2006, p. 100). 

  

Diante do quadro apresentando na passagem acima, não é possível pensar na formação 

de um intelectual crítico na pós-graduação em educação que caminhe na mesma direção dessas 

pedagogias. Pelo contrário, essa formação deve se apoiar em uma análise crítica dessas 

pedagogias que têm uma concepção negativa do ato de ensinar.    

Contudo, conclui o autor, as condições institucionais, objetivas e subjetivas, postas 

atualmente, não têm favorecido a formação de um intelectual crítico nos programas em 

educação, o que dizer, por exemplo, do  

 

[...] processo de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES, somado ao 

universo ideológico pós-moderno e neoliberal, não se fazem de rogados e subordinam 

a formação dos mestres e doutores em educação às demandas do mercado ou do estilo 

acadêmico que esteja na moda, o que acaba sendo a mesma coisa, pois os estilos 

acadêmicos também significam fatias de mercado na venda de livros, de cursos, de 

palestras e de tantas outras mercadorias consumidas pelos educadores e pelas 

instituições educacionais (DUARTE, 2006, p. 90). 
 



85 
 

De forma imediata, esse cenário não apresenta sinais de mudanças. Em suma, utilizando 

das sínteses de Duarte (2006) e Frigotto (2011), respectivamente, que embora o balanço crítico 

das questões levantadas pareça pessimista, a conclusão não é. Duarte (2006, p. 105), referindo-

se à formação do intelectual crítico, diz: 

 

Isso quer dizer que a formação de intelectuais críticos em educação na pós-graduação 

em educação nos dias atuais é algo que exige muito esforço, o enfrentamento de 

obstáculos que não raro aparentam ser quase intransponíveis, estando entre os maiores 

aqueles apostos por uma parcela da própria intelectualidade educacional brasileira, 

parcela essa que parece não sentir nenhum desconforto com o esvaziamento crescente 

da educação escolar brasileira em todos os seus níveis. Não é, porém, uma meta 

impossível ou um sonho romântico. É algo possível que acontece todos os dias em 

várias universidades brasileiras. Mas é um trabalho que não se reflete na nota dos 

programas nem proporciona retornos materiais a quem com ele se envolve. De 

imediato o que ele proporciona é o sentimento de realização com a formação de 

intelectuais que se somam a essa luta. E mesmo que o futuro diga que a luta não 

alcançou as vitórias esperadas, ele não nos retirará a satisfação de termos encontrado 

companhia valorosa pelo caminho. 
 

Assim, embora o esforço seja grande, vale a pena que a universidade e também a pós-

graduação sigam na empreitada de formar pesquisadores em educação na perspectiva de 

intelectual crítico, no sentido dado por Duarte (2006). Nessa direção, mesmo que o balanço 

realizado por Frigotto (2011), na primeira década do século XXI, também seja pessimista, o 

autor não conclui suas análises da mesma forma. Pelo contrário, dotado de otimismo, ele diz, 

referindo-se à universidade e à pós-graduação em educação, que “[...] pela especificidade de 

nosso trabalho de formação e de pesquisa, [...] por seu vínculo ético-político, cabe-nos buscar 

caminhos de superação como tarefa de cada um e coletiva” (Ibid., p. 252). E finaliza, ancorado 

em Florestan Fernandes, afirmando que para nos colocarmos, como intelectuais, nessa tarefa 

de superação, é preciso nos repor nas relações e conflitos de classes. E ainda, “de nada adiantará 

uma retórica ultrarradical, de condenação ou de expiação. O intelectual não cria o mundo onde 

vive. Ele faz muito quando consegue ajudar a compreendê-lo, como ponto de partida para a sua 

alteração real” (FERNANDES, 1980, p. 231 apud FRIGOTTO, 2011, p. 252).  

Como se viu na primeira seção, no Brasil e na América Latina, a interlocução com os 

OMs, principalmente com o BM, que ganha força e tem o seu ápice no governo de FHC, em 

meados de 1990, também foi mantido pelos dois governos subsequentes (Lula e Dilma). Mas é 

no governo de FHC que foram colocadas as condições para a reforma na educação, seguindo 

uma lógica de expansão econômica e tecnológica sob orientação neoliberalista, supondo a 

superação da ineficácia pela eficácia e competência, desqualificação da escola pública à custa 

da culpabilização do professor e principalmente tecendo duras críticas à sua formação 
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(EVANGELISTA, 2013).  “Especialmente após a década de 1990, o foco no professor e em 

sua formação passou a ser elemento decisivo a uma educação de qualidade e, portanto, às 

mudanças esperadas pelo mercado” [...] (BERNARDES; MAGALHÃES, 2013, p. 1). Essas 

ideias, como serão vistas nas seções seguintes, vão orientar as políticas no campo educacional, 

sobretudo as direcionadas à formação de professores da educação básica à pós-graduação. 

Também a ideia de integração entre educação básica e ensino superior envolve novos atores na 

formação de professores, a exemplo da Capes e do sistema de pós-graduação expresso nos 

PNPG e ainda o Pibid como programa responsável por realizar essa relação entre esses dois 

níveis de ensino e a formação docente.   

Vê-se ainda que a configuração da formação de professores, principalmente as políticas de 

formação de professores, tem respondido às reformas educacionais orientadas pelos OMs, a 

exemplo da expansão do ensino superior na década de 1990, que conduziu a flexibilização das 

ofertas de curso superior de formação nas instituições privadas e institutos de educação, cursos 

especiais e a distância, como forma de responder à demanda crescente pela formação superior 

(FREITAS, 2007). Essas reformas, como são perceptíveis no atual momento, não atendem a 

uma perspectiva de acesso irrestrito e de qualidade das camadas populares ao ensino superior, 

mas fundamentalmente a interesses puramente econômicos, ou seja, formar contingente 

humano para servir às demandas do mercado de trabalho.  

 

2.3 A POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR    

 

Torna-se crucial trazer para o debate a configuração que adquire a Capes após suas 

novas atribuições dadas pela Lei n.º 11.502, de 11 de julho de 2007, que a institucionalizou 

como agência reguladora da formação e como responsável pela implementação da política de 

formação de professores da educação básica. Destaca-se um trecho dessa lei sobre as 

competências da Capes no âmbito da formação inicial e continuada de professores da educação 

básica:  

 

Art. 2º A Capes subsidiará o Ministério da Educação na formulação de políticas e no 

desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de magistério 

para a educação básica e superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico 

do País. 

§ 2º No âmbito da educação básica, a Capes terá como finalidade induzir e fomentar, 

inclusive em regime de colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal e exclusivamente mediante convênios com instituições de ensino superior 

públicas ou privadas, a formação inicial e continuada de profissionais de magistério, 

respeitada a liberdade acadêmica das instituições conveniadas [...] (BRASIL, 2007a). 
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 Com essa lei, fica claro o papel da Capes no que diz respeito à formação de profissionais 

do magistério, qual seja, “formulação de políticas” e no “desenvolvimento de atividades de 

suporte” à formação de professores, bem como a finalidade de “induzir” e “fomentar” essa 

formação.  

Em 2009, o Decreto n.º 6.75520, institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica e disciplina a atuação da Capes no fomento a 

programas de formação inicial e continuada:  

 

Art. 10.  A CAPES incentivará a formação de profissionais do magistério para atuar 

na educação básica, mediante fomento a programas de iniciação à docência e 

concessão de bolsas a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação 

plena nas instituições de educação superior.   

§ 1º Os programas de iniciação à docência deverão prever: I - a articulação entre as 

instituições de educação superior e os sistemas e as redes de educação básica; e II - a 

colaboração dos estudantes nas atividades de ensino-aprendizagem da escola pública 

(BRASIL, 2009). 

 

Nesse documento, é possível identificar o caráter das políticas no âmbito da Capes 

mediante a criação de programas, como Pibid, Prodocência, Residência Pedagógica, que 

oferecem bolsas aos estudantes de licenciatura.  Outra característica evidente no âmbito das 

políticas destinadas à educação básica é a articulação entre as instituições de educação superior 

e a educação básica. Todas essas ações, representadas por leis, decretos, programas, fazem parte 

do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) em vigor desde abril de 2007. 

A articulação entre educação superior e educação básica é requerida há muito tempo e 

parece que tem sido preocupação de as políticas públicas em nosso país darem uma resposta a 

essa questão. Pode-se mencionar, entre as ações do governo federal que fazem essa articulação, 

a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso no ensino superior e, no 

âmbito da formação de professores, as atribuições conferidas à Capes a partir de 2007, 

sobretudo com a criação da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica-DEB21, 

que tem concebido programas com a preocupação de articular a educação básica ao ensino 

superior.  

                                                           
20Revogado pelo Decreto n.º 8.752, de 2016. 
21 Os programas da DEB estão assim constituídos: formação inicial (Pibid e Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – Parfor); formação continuada (Programa Novos Talentos, Programa de 

Consolidação das Licenciaturas – Prodocência, Cooperação Internacional para Educação Básica, Programa de 

Residência Docente, Formação associada às Olimpíadas de Matemática e Química); formação associada à pesquisa 

(Observatório da Educação – Obeduc); divulgação científica (Apoio a Feiras de Ciências e Mostras Científicas, 

Apoio a Olimpíadas Científicas); e os Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores – Life, que 

perpassa todos os programas de formação inicial e  continuada (BRASIL, 2015). 
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O próprio Plano Nacional de Pós-Graduação-PNPG 2011-2020 expressa as atribuições 

conferidas à Capes desde 2007. Com isso, nesse último plano, a agência traz, entre um dos seus 

cinco eixos, “o apoio à educação básica e a outros níveis e modalidades de ensino, 

especialmente o ensino médio” (PNPG 2011-2010, p. 15). 

Articulada a esse eixo, está a preocupação com a formação inicial e continuada de 

professores para atuarem em todas as etapas da educação básica. Nesse plano, todo o Sistema 

Nacional de Pós-Graduação é chamado a participar das ações direcionadas à educação básica, 

que é visto pela Capes como assunto estratégico e digno da atenção de todo “Sistema Nacional 

de Educação”, em especial do SNPG. Segundo o referido plano, a ideia é fazer com que o PNPG 

2011-2020 abarque a educação básica, a exemplo do que foi feito com o PNPG 2005-2010, 

“quando a Capes incentivou a ampliação dos estudos nas áreas de Defesa Nacional, Ciências 

do Mar e Nanobiotecnologia” (PNPG, 2011-2020, p. 164). Sendo assim,  

 

Propõe-se que o SNPG desenvolva estudos relativos à formação de professores, ao 

estabelecimento dos padrões mínimos de qualidade, à gestão das escolas e à 

adequação dos currículos tendo em vista as necessidades e os interesses dos 

adolescentes e jovens sujeitos da Educação Básica, notadamente do Ensino Médio. 

(PNPG 2011-2020, p. 21) 

  

A Capes tem concebido essa tarefa como forma de aproximar o SNPG aos interesses da 

sociedade, partindo do princípio de que a pós-graduação é um “sistema exitoso” e a educação 

básica é tida como nível educacional que tem recebido críticas de diferentes setores da 

sociedade.  

Identifica ainda que o sistema educacional está interligado e que alguns problemas na 

educação básica refletem em ações direcionadas à pós-graduação. Assim, o PNPG (2011-2020) 

aponta os motivos de se preocupar com a educação básica. Nesse sentido, o plano expõe que a 

pretensão de ampliar o número de alunos em alguns cursos de mestrado e doutorado fica 

prejudicado pela falta de alunos “capacitados” e com “disponibilidade” para tal. Isto é, a queda 

do número de alunos tem início já na educação básica e a qualidade da educação escolar, 

segundo o referido plano, impacta negativamente nas etapas posteriores.  Outro motivo para a 

preocupação do PNPG com a educação está no desenvolvimento econômico e social do país 

(PNPG, 2011-2020). Porém, o PNPG não esconde a sua concepção de educação como recurso 

humano ligado ao desenvolvimento econômico do país, portanto, a sua concepção de educação 

é utilitarista e produtivista.   

Com isso, o referido PNPG propõe, em linhas gerais, algumas estratégias de 

contribuição da pós-graduação para a qualidade da educação básica. Tendo a educação como 
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eixo estratégico, o plano refere-se ao desenvolvimento desse novo programa como uma ação 

que deve ser levada em frente por uma equipe multidisciplinar, envolvendo todos os cursos de 

pós-graduação e procurando ampliar o debate. Desse modo, não fica restrito aos programas de 

pós-graduação em educação.  

O PNPG (2011-2020) reconhece que o desafio no enfrentamento dos problemas da 

educação é grande, visto que parte deles refere-se à educação básica (por exemplo, a evasão no 

ensino médio). Dessa forma, o plano sugere o desenvolvimento de estudos que possam 

dimensionar o tamanho real do problema, o desafio a enfrentar, os insucessos e as soluções de 

curto, médio e longo prazo para a melhoria da educação básica. A partir daí, elenca temas que 

necessitam ser estudados:  

 

1. a caracterização do padrão mínimo de qualidade referido no artigo 206 da 

Constituição Federal; 2. a formação e a valorização dos profissionais da 

educação; 3. o rendimento da aprendizagem e a garantia do direito de aprender; 

4. a “definição” dos objetivos da educação básica em face do aumento das 

atribuições das escolas; 5. a gestão das escolas e dos sistemas escolares; 6. a 

definição das responsabilidades e o estabelecimento do regime de colaboração 

(PNPG, 2011-2020, p. 166; grifos do original). 

 

 

 Entre esses temas, destaca-se a formação de professores, pois esse assunto tem relação 

direta com o objeto desta pesquisa. A formação e a valorização dos profissionais da educação 

estão entre os temas elencados para serem estudados pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. 

Para o PNPG (2011-2020, p. 168), “é necessário realizar novos estudos sobre o perfil dos 

professores que atuam na educação básica, analisando não só a sua qualificação, mas também 

os seus interesses em relação às tarefas exigidas pelas escolas”.  

Assim, o plano passa a expor o cenário no campo da formação e valorização docente. 

Destaca que existe uma carência de professores, sobretudo nas áreas de ciências e matemática; 

os professores estão “desmotivados” e “descrentes” com papel transformador da escola; muitos 

desses professores estão desejosos em mudar de profissão; e a procura da juventude pela 

licenciatura não tem sido a primeira opção, mas, quando muito, a segunda ou terceira a ser 

escolhida.   

A partir daí, o plano vai conceber a educação como um direito e como um processo 

formativo contínuo e permanente. Segundo o plano, essa concepção amplia a tarefa dos 

profissionais da educação, sobremaneira a tarefa do professor na prática de sala de aula.  E 

afirma que o trabalho docente, na atualidade, exige “articular os diferentes saberes escolares à 

prática social e ao desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho” (Ibid., p. 169). 

Com isso, expõe a necessidade da formação de professores para enfrentar as novas e 
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diversificadas tarefas que lhe são postas. Nesse sentido, é possível perceber que as ações no 

âmbito da Capes não fogem ao que tem sido hegemônico no âmbito das políticas de formação 

de professores. A ênfase da formação baseada em competências, pragmática, flexível, e a 

perspectiva de um professor que se adapte às “novas” demandas da escola é o que conduz as 

estratégias do PNPG (2011-2020) direcionadas à formação dos professores.   

O plano elenca que, entre as questões a ser encaradas no âmbito da formação e trabalho 

docente, “está a disputa acerca do papel do professor e a concepção de formação que deve ser 

adotada nos cursos de licenciatura” (Ibid., p. 169). Assim, o referido documento identifica duas 

concepções de formação de professores: uma centrada no “saber fazer”, na formação prática 

dos professores; e a segunda, centrada na formação teórica, com ênfase em uma formação ampla 

do professor. Após isso, o plano se posiciona criticamente a essas duas concepções e em seguida 

faz a defesa, a partir da LDBEN (1996) e PNE (2001), de uma concepção de professores que 

relacione teoria e prática.  

No entanto, em que pese a tentativa do plano de conceber uma formação de professor 

baseada na relação entre teoria e prática, não se pode esquecer que a formação de professores 

centrada em competências, como defendida pelo plano, estabelece uma relação entre teoria e 

prática. Nessa relação, a teoria é vista de forma pragmática, funcional, tendo como função a 

resolução de problemas advindos dessa prática, quase sempre reduzida à sala de aula.        

O referido plano situa ainda a atuação da Capes, principalmente com o Decreto n.º 

6.755, que a disciplinou no fomento a programas de formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação básica. Desse modo, a atuação dessa agência cresce e isso pode ser 

visualizado com a criação das novas diretorias, por exemplo, a DEB. A Capes tem destacado 

que essas discussões no âmbito da educação básica, em especial da formação de professores, 

devem contribuir para que “formemos professores com um perfil adequado aos novos tempos 

e as novas demandas” (PNPG, 2011-2020 p. 171).  Perante essa passagem, pode-se identificar 

que “sua aparente singeleza quer convencer-nos de que o desenvolvimento econômico do país 

supõe e impõe a adesão do professor ao projeto histórico burguês contemporâneo” 

(EVANGELISTA; TRICHES, 2015, p. 197).  

O plano não prescinde de apontar, mesmo que de forma tímida, a direção desse projeto, 

no tocante à priorização da educação e à formação de professores, como política de Estado e 

crítica às iniciativas de caráter governamental, que, segundo o plano, nem sempre são 

convergentes. Também, em linhas gerais, situa que o debate sobre formação de professores não 

pode estar desassociado da desvalorização do professor, da falta de remuneração digna, das 

condições de trabalho, entre outros.  
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O PNPG (2011-2020), ao concluir o capítulo que explora o tema da educação básica 

apontando-a como eixo estratégico, expõe também algumas recomendações. Nesse sentido, 

conforme o referido plano, a educação básica tem sido objeto de estudos acadêmicos há muito 

tempo; reconhece o esforço dos cursos de pós-graduação nos estudos das temáticas ligadas à 

educação básica, porém, sugere que os resultados decorrentes desses estudos são pouco visíveis 

por dois motivos: o tamanho do problema e porque os “estudos evitam determinados assuntos 

ligados diretamente à sala de aula”. De fato, os problemas ligados à educação são imensos, no 

entanto, não se acredita que os estudos passariam a ser mais “visíveis” se olharem diretamente 

para os problemas da sala de aula. Pelo contrário, os estudos no campo da educação devem ser 

capazes de mostrar, em seus resultados, a articulação, a relação e os nexos entre as questões 

relacionadas à sala de aula e à sociedade capitalista com suas leis totalizantes. São essas relações 

e nexos, expostos nos resultados das pesquisas educacionais, que dão condições de apontar a 

direção que se quer para a educação brasileira. Caso contrário, estar-se-ia laborando no 

equívoco do ideário pós-moderno de que a inserção do pesquisador em educação no universo 

escolar deveria ocorrer livre de teorizações e sínteses ansiosas, levando tais pesquisas a se 

tornarem cada vez mais descritivas e narrativas (DUARTE, 2006).   

O plano reconhece, ainda, que a educação básica tem alcançado resultados, mas que 

estes estão abaixo do esperado. E chama o SNPG a adotar a educação como eixo estratégico e 

a estudá-lo envolvendo todas as áreas do conhecimento. E mostra como se deve caminhar para 

esse envolvimento acontecer de forma eficiente, recomendando assim: 

 

• Ampliação dos editais destinados à pesquisa em educação básica, nos moldes dos 

programas em andamento, como o Observatório da Educação e o Observatório da 

Educação Escolar Indígena. 

• Ampliação dos editais destinados à valorização e formação dos profissionais do 

magistério da educação básica, como PRODOCÊNCIA, PIBID, Novos Talentos, 

entre outros. 

• Ampliação da interação dos programas de pós-graduação e da Universidade Aberta 

do Brasil com os cursos de licenciatura, no sentido da promoção da melhoria da 

qualidade da formação dos professores. 

• Ampliação da interlocução com os sistemas estaduais e municipais de ensino, em 

especial no que se refere às ações do Plano Nacional de Formação dos Professores da 

Educação Básica – PARFOR. 

• Estímulo à participação de cursos de pós-graduação de outras áreas do conhecimento 

além da Educação nas questões relativas à melhoria da qualidade da educação básica. 

• Estímulo ao desenvolvimento de estudos visando à formatação do ensino de ciências 

na Educação Básica, instrumento fundamental para a construção da cidadania (PNPG, 

2011-2020, p. 177). 
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Destacam-se, da passagem acima, as ações destinadas à formação e à valorização 

dos profissionais da educação básica, amparadas, principalmente, em programas como 

Prodocência, Pibid, Novos Talentos. Em outra direção, Freitas (2014, p. 18) afirma: 

 

É antiga a luta dos educadores e suas entidades nacionais por uma política nacional 

global de formação e valorização dos profissionais da educação, em oposição a 

programas pontuais de caráter emergencial, que vêm se caracterizando como uma 

política de manutenção do emergencial e do provisório. A contraposição a essas 

iniciativas encontra seus fundamentos no conjunto de princípios que compõem a 

concepção de base comum nacional, construída pela ANFOPE na década de 80. Tal 

concepção nos unifica contra as propostas de aligeiramento da formação que em cada 

época histórica ressurgem com a falsa promessa de enfrentar a falta de professores 

(grifos do original).  

 

Ou seja, as reivindicações dos educadores e suas entidades nacionais são por ações que 

impactem profundamente a formação e a valorização dos profissionais da educação.   

Em suma, a Capes, sobretudo a partir do PNPG (2005), orientada pelo princípio da 

indução, desenvolve uma perspectiva de pesquisa instrumental, que configura uma agenda 

“pragmático-inovativa” para as investigações em parcerias com empresas, e, outra, a agenda 

“pragmático-social” para as pesquisas que apoiam as políticas de governo (SILVA; 

SACARDO; SOUZA, 2015). Para esses autores, entre os eixos estratégicos dos dois últimos 

PNPG (2005-2010 e 2011-2020) está a educação básica. Esta passa a ser elemento de indução 

pela Capes, que tem proposto, em suas ações, uma articulação entre educação básica e ensino 

superior. Esse eixo estratégico tem sido articulado de forma geral nas ações da Capes pelos 

programas da DEB, principalmente no Pibid. 

 Pontua-se ainda a recomendação do atual plano de pós-graduação no que se refere ao 

envolvimento de todas as áreas do conhecimento na melhoria da qualidade da educação básica. 

Essa questão é importante e diria que toca diretamente o debate travado na área específica da 

Educação Física, que expressa uma contradição.   

Nessa direção, cabe suscitar o debate da política científica da Educação Física, na pós-

graduação, situada na área 21. Segundo Silva, Sacardo e Souza (2015), os PPGEF têm tido 

pouca aderência à política nacional de pós-graduação, sobretudo referente ao eixo estratégico 

da educação básica. Para os autores, essa situação é problemática, pois o critério de avaliação, 

na área 21, realizado na Educação Física na pós-graduação, não tem dado conta da diversidade 

dessa área de conhecimento.   

Assim, o que tem acontecido é o aprofundamento dicotômico que possibilita o 

desenvolvimento de uma subárea (biodinâmica) e a paralisia da subárea pedagógica e 

sociocultural. Sendo assim, a Educação Física, que configura no seu processo histórico como 
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Educação, tem esse aspecto secundarizado na política de pós-graduação da Educação Física, 

justamente quando os esforços da política na pós-graduação em âmbito nacional são de 

fortalecimento do eixo estratégico da educação básica (Ibidem).  

Questiona-se, portanto, a contradição presente nessa relação e se a manutenção da 

Educação Física na área 21, sob os atuais critérios de avaliação que privilegia a produção em 

um viés analítico, não deveria ser urgentemente problematizada em busca de soluções que 

equalizem essas desigualdades e a dicotomia dentro da área (Ibidem).  

 Contudo, situar o Pibid, programa que integra a DEB, e as bases que o constituem, 

favorece a compreensão de que essa política não se configura, na sua especificidade, de forma 

isolada, ou seja, está articulada a uma totalidade que envolve os marcos oficiais (leis, diretrizes, 

decretos, portarias, editais); os seus projetos institucionais e subprojetos desenvolvidos nas IES 

e escolas pelos sujeitos (professores e alunos) que o materializam nesses espaços; as reformas 

nas políticas educacionais na América Latina e Caribe, especificamente o Brasil, que vêm 

atendendo à demanda de caráter neoliberal; e,  somado a isso, o modo de produção vigente com 

suas leis totalizantes. 

 

2.4 O PIBID E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:  EXPRESSÃO DA POLÍTICA EMERGENCIAL NA 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

2.4.1 Situando o debate  

As reflexões apresentadas nesta seção inserem-se nos inúmeros debates travados nas 

universidades e eventos científicos da área da educação, que, de uma forma mais ampla, podem 

ser situados no período de 2007-2016, sobre o Pibid coordenado pela Capes. Dessa forma, 

referenciam-se os princípios construídos historicamente pelos educadores na luta pela formação 

e valorização dos profissionais do magistério. Nesse sentido, importante entidade representa 

um protagonismo nesse debate a Anfope22- Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação, bem como uma massa crítica no campo da formação de professores 

e suas políticas públicas (Helena Costa Lopes de Freitas, Iria Brzezinski, Celi Zulke Taffarel, 

Gaudêncio Frigotto, entre outros).  

                                                           
22Não se quer afirmar que existe apenas a Anfope como importante representante das lutas dos educadores durante 

décadas por uma formação e valorização docente, porque existem outras, como Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE), no campo específico da EF. Porém, a Anfope, identifica-se como uma importante entidade que 

vêm historicamente se debruçando sobre essa bandeira.    
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Como bem colocado por Freitas (2014, p. 17), e nesse sentido compartilha-se com os 

seus apontamentos,  

 

Nosso ponto de partida para essa análise supõe reconhecer que a formação de 

qualidade elevada de pedagogos, educadores e professores está estreitamente 

vinculada ao desenvolvimento da educação básica e à qualidade social da escola 

pública, às suas condições concretas e materiais atuais, às possibilidades de uma 

educação emancipadora para nossas crianças, nossos jovens e adultos e à construção 

de uma sociedade justa, igualitária e socialista como futuro. 

 

Situar a formação de professores em relação às bases materiais em que esta formação se 

assenta é reconhecer que a qualidade da educação requerida pelos educadores desse país não 

avançará qualitativamente sem que essas condições concretas e materiais estejam de fato no 

centro das preocupações das políticas públicas educacionais no Brasil, bem como não avançará 

qualitativamente sem referência a um claro projeto histórico - o socialismo rumo ao 

comunismo. Nessa perspectiva, a defesa do ponto de vista político, social e ético é por uma 

formação humana omnilateral, em espaços educacionais formais ou não (escolas, movimentos 

sociais, lazer), que possa partir da educação infantil à educação de jovens e adultos.  

Assim, concorda-se com Taffarel, Rodrigues e Morschbacher (2013, p. 60) sobre a 

existência de 

 

[...] determinações e mediações imediatas, mediatas e históricas que estão destruindo 

a Educação no Brasil e não permitem o salto qualitativo para a superação das 

contradições referentes à qualidade da educação, o acesso e permanência na escola e 

a conclusão com perspectivas de trabalho que supere a lógica alienante do capital. 

 

Dentre esses determinantes, está certamente a não disputa em nosso país por um projeto 

educacional antagônico à lógica da educação para o mercado de trabalho. Está também a 

dependência do Brasil ao capital internacional, expressa nos OMs, que têm orientado as 

reformas educacionais, sua execução e controle com avaliações de larga escala, da educação 

básica à pós-graduação.  

Podem-se identificar, como determinante histórico, as reformas que, no plano estrutural, 

modificam o panorama educacional, mas sem alterar a herança herdada historicamente, qual 

seja, a de legar à educação um caráter secundário no tocante à sua universalidade e qualidade 

(FRIGOTTO, 2011).  

Essas reformas, na sua maioria, são de caráter pontual. Segundo Freitas (2014), data de 

1980 a tentativa do MEC de integrar as universidades e suas licenciaturas à educação básica 

pública mediante programas de caráter pontual. A autora faz um panorama desses programas, 

desde a referida década até a instauração do programa Pibid, em 2008.  
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Na década de 80, teve grande repercussão o Programa de Integração Universidade – 

Ensino de 1º Grau. Nos anos 90, como parte da construção do Plano Decenal 

Educação para Todos, foi criada no âmbito do MEC a CEIUSE – Comissão Especial 

de Integração das Universidades e Sistemas de Ensino – da qual faziam parte, além 

das instituições formadoras, a UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação - e entidades científicas da área educacional. A partir de 1994, a 

Secretaria de Ensino Superior do MEC constitui o GT das Licenciaturas, com 

participação de pró-reitores de graduação das universidades federais organizados no 

FORGRAD - Fórum de Pró-reitores de Graduação. Este GT lança o Caderno das 

Licenciaturas que em seu primeiro número cria o Programa de Apoio às Licenciaturas 

– PROLICEN –, desenvolvido no período de 94 a 2000 em inúmeras universidades 

brasileiras. Configurou-se como uma proposta de grande aceitação nas licenciaturas, 

e que, do ponto de vista de sua estrutura, construiu as bases para o programa 

Prodocência e, posteriormente, em 2008, o PIBID, criados pela SESU e 

posteriormente incorporados à Diretoria de Educação Básica da CAPES (FREITAS, 

2014, p. 18, grifo do original). 
 

Em 2018, cita-se mais um programa, o Programa de Residência Pedagógica (PRP), 

criado pelo MEC e pela Capes, cujo objetivo é integrar as universidades e suas licenciaturas à 

educação básica pública. É importante mencionar que os editais Capes n. 6 e 7/2018, que tratam 

do PRP e Pibid, respectivamente, conseguiram o posicionamento contrário das principais 

entidades científicas e sindicais da área educacional23. No entanto, não será aprofundado esse 

assunto, porém, destaca-se que, entre as críticas, está o alinhamento dos dois editais em 

assegurar a associação dos referidos programas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

que representa parte do esforço do MEC em submeter os cursos de licenciatura à nova BNCC. 

Assim, sublinha-se que o debate está de um lado representado pelos educadores e suas entidades 

nacionais que reivindicam uma política global de formação de professores, e do outro estão as 

ações do MEC, que não têm respondido satisfatoriamente a essa expectativa.   

 

 

 

 

                                                           
23Manifesto das entidades científicas e sindicais contrárias à atual política de formação de professores anunciada 

pelo governo golpista de Michel Temer, representados pela figura do MEC e Capes. As entidades que assinaram 

o manifesto foram: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd); Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE); Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Educação (CNTE); Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou Equivalentes das 

Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR); Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

(ANPAE); Associação Brasileira de Currículo (ABdC); Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES); 

Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA); Campanha Nacional pelo Direito 

à Educação Ação Educativa Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio (MNDEM); Rede Escola Pública 

e Universidade (REPU). Entidades se posicionam contrárias à padronização e controle dos impostos pelo Programa 

de Residência Pedagógica! Não à BNCC. Disponível em: 

<https://formacaoprofessordotcom.files.wordpress.com/2018/03/manifesto_prp-1.pdf>. Acesso em: 10 mar. 

2018.  
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2.4.2 Pibid: o contexto do seu surgimento e princípios pedagógicos     

Historicamente, os educadores brasileiros e suas entidades representativas têm 

rechaçado as políticas de caráter emergencial e focalizadas do MEC, que as utilizam como 

principal estratégia no enfretamento dos problemas que assolam a educação brasileira.  

O Pibid está entre os programas de formação inicial da DEB vinculados à Capes, que 

são medidas adotadas pelo governo federal para a integração universidade e educação básica. 

A DEB se articula ainda à meta 15 do PNE, que diz sobre a formação de professores da 

educação básica, especificamente em âmbito superior, em licenciatura e na área em que os 

professores atuam; e à meta 16, que estabelece formar 50% dos professores da educação básica 

em nível de pós-graduação stricto e lato sensu, bem como formação continuada na respectiva 

área de atuação (BRASIL, 2015).  

Nesse contexto, o Pibid faz parte de um pacote de ações emergenciais da Capes para 

indução e fomento à formação de professores para atuarem na educação básica.  Essa entidade 

(Capes) passa a ter essas atribuições com a Lei n.º 11.502, de 11 de julho de 2007. O destaque 

aqui deve ser dado à atribuição da DEB no âmbito da Capes: “promover ações voltadas para a 

valorização do magistério por meio da formação de professores” (BRASIL, 2015, p. 11).  

Entre os parâmetros legais da DEB, está o Decreto n.º 6.755, de 29 de janeiro de 2009, 

que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica e diz sobre a atuação da Capes no fomento a programas de formação inicial e continuada 

(BRASIL, 2015). 

Portanto, o Pibid hoje está amparado pelas Leis n.º 9.394/1996 e n.º 12.796/2013 e pelo 

Decreto n.º 7.219/2010. O programa objetiva fomentar a iniciação à docência, contribuir para 

o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior, elevação da qualidade da escola 

básica pública, contribuir para a relação teoria e prática, avizinhar universidade e escola. Como 

caminho para atingir seus objetivos, o acadêmico é inserido desde o início da sua formação no 

dia a dia e rotina da escola, sob orientação de professores das IES e professor supervisor da 

própria escola. Dessa forma, o professor supervisor e a escola agirão nesse processo como 

coformadores dos futuros professores para educação básica (BRASIL, 2013). 

Os projetos enviados pelas IES são desenvolvidos pelos licenciandos da instituição por 

supervisão de um professor da escola básica e também sob a orientação de professores das IES. 

Os bolsistas do Pibid são escolhidos mediante seleção promovida por cada IES. O programa 

tem então duas formas de apoio financeiro: pelas bolsas concedidas aos integrantes do projeto 

e pelo repasse de recursos financeiros para custear suas atividades (BRASIL, 2013). 
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Esse programa tem crescido ao longo dos anos e se tornado um dos principais programas 

de formação de professores desenvolvido pela Capes. O seu processo de ampliação se deu da 

seguinte forma: essa política começa nos editais de 2007, edital MEC/CAPES/FNDE n.º 

01/2007, com uma perspectiva de atendimento às Instituições Federais de Ensino Superior – 

IFES, a estudantes das áreas prioritárias Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino 

médio – dada a carência de professores nessas disciplinas. Já em 2009, com o edital Capes n.º 

02/2009, o programa é ampliado e passa atender às demais licenciaturas, toda a educação 

básica, incluindo a educação de jovens e adultos, indígenas, do campo e quilombolas, sendo 

estendido também às Instituições Estaduais de Ensino Superior. Com o Edital Capes n.º 

18/2010, o Pibid pode ser desenvolvido também por instituições públicas municipais e 

comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos; e com o Edital n.º 61/2013 a 

Capes leva o programa também às instituições superiores privadas com bolsistas do ProUni 

(BRASIL, 2015).    

Essa política começa nos editais de 2007 e 2009, com 3.088 bolsistas e passa para 90 

mil em 2014, início de novos projetos. Este seria um dado indicando que esse tipo de política 

avança no atendimento aos professores em formação inicial e continuada?  Ou, ao contrário, 

indicaria a pontualidade e o isolamento dessa e outras políticas no âmbito da formação de 

professores como tem indicado esta dissertação? Essas questões ficam mais claras quando se 

depara com o seguinte quadro: tem-se hoje, no país, aproximadamente 2 milhões de professores 

da educação básica e 2,4 milhões de estudantes nas licenciaturas, conforme censo de 2016. Com 

estes números: 90 mil bolsistas Pibid, número que não deve alterar muito se forem considerados 

os limites orçamentários no contexto brasileiro atual; de outro lado, 2 milhões de professores 

da educação básica e 2,4 milhões de estudantes nas licenciaturas que, somados, rendem 4,4 

milhões. Mediante esse contexto, deve-se perguntar qual o grau de interesse real das políticas 

educacionais em nosso país.   

Segundo Taffarel, Rodrigues e Morschbacher (2013), dados advindos de diferentes 

fontes corroboram o diagnóstico do fracasso da educação brasileira,  entre elas: Pisa (Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), do Inep/MEC, da Comissão Especial instituída pelo MEC para estudar medidas para 

superar a falta de professores no Ensino Médio. Entre os apontamentos dessas fontes, estão os 

dados referentes à formação e à valorização docente, que, assim como a educação em geral, não 

têm sido priorizadas.  

Destaca-se, entre essas fontes, o relatório lançado em 2007 por uma comissão especial 

(professores Antônio Ruiz, Mozart Neves Ramos e Murílio Hingel) nomeada pelo MEC para 
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estudar e propor medidas para superar o déficit de professores no Ensino Médio. Esse relatório 

parte de diferentes fontes - BM, Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Inep, MEC e o Fórum de Pró-Reitores de Graduação 

(FORGRAD), DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) - que 

revelavam, entre outras coisas, que a evasão e a repetência dos alunos no Ensino Médio estavam 

relacionadas à falta de estrutura física e humana nas nossas escolas, financiamento adequado, 

professores bem formados, propostas pedagógicas atraentes, escolas informatizadas, transporte 

e outros. Taffarel, Rodrigues e Morschbacher (2013, p. 69) trazem sínteses valiosas e fieis desse 

relatório e apresentam que, no tocante ao déficit de professores, o relatório destacava:  

 

o problema da escassez de professores e relaciona isto com a remuneração: os salários 

docentes não são atrativos e cada vez menos jovens ingressam na carreira. A questão 

salarial é vital para a categoria dos professores e vem sendo negligenciada por 

governos e governantes nos últimos anos. No que diz respeito à formação de 

professores, o relatório mostra que faltam 350 mil professores. A evasão nos cursos é 

alta e isto decorre de vários fatores. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE, 2011) vem denunciando que o Brasil corre sérios riscos de ficar 

sem professores de Ensino Médio na rede pública na próxima década. Os professores 

têm baixos salários, excessiva carga horária de trabalho, lidam com péssimas 

condições de trabalho e 60% estão próximos de se aposentar. O número de jovens 

dispostos a entrar na carreira é cada vez menor em decorrência dos baixos salários, 

das condições inadequadas de ensino, da violência nas escolas, da ausência de 

perspectiva motivadora de formação continuada e de um atraente plano de carreira. 

 

Os dados ainda apresentavam que professores que atuavam no ensino fundamental e 

ensino médio, em quase todas as áreas, atuavam em disciplinas para as quais não tinham sido 

formados, sobretudo licenciaturas em Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Química, 

Física, Matemática, que deveriam ser priorizadas (BRASIL, 2007).  

 Assim, pensando que a carreira do professor esteja atrelada ao campo de atuação e 

identificando que a escola de educação básica pública seja o campo de atuação que mais 

emprega professores, tem-se um primeiro óbice que contribui para a escassez de professores, 

como apontado pelo relatório: a degradação e desqualificação da escola pública como campo 

de atuação e formação das futuras gerações; o segundo aspecto que também impõe óbice e leva 

a essa escassez é, certamente, a desvalorização econômica e social da docência no Brasil.  

Essa comissão especial (formada pelos professores Antônio Ruiz, Mozart Neves Ramos 

e Murílio Hingel) nomeada pelo MEC, com suas atribuições e diante desses diagnósticos, lança 

um relatório com um conjunto de propostas para a educação em três direções que implica: 

pressupostos, estruturas e emergências. 
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Dessa forma, a comissão reconhece que algumas medidas têm caráter de urgência, 

diante do cenário indicador de agravamento da escassez de professores, outras são estruturais, 

por isso demandam mais tempo. Porém, reconhece que ambas as propostas (emergencial e 

estrutural, em especial essa última) exigem pressupostos que garantiriam medidas eficazes, são 

eles: a Constituição e efetividade do Sistema Nacional de Educação; b) Conferência Nacional 

de Educação para Todos; c) Instituição da Política Nacional de Formação de Professores; d) 

Participação permanente das IFES; e) Currículos novos para os novos saberes; f) Prioridade 

para as licenciaturas em Ciências da Natureza e Matemática; g) Medidas emergenciais contra a 

escassez de professores; h) Mais investimentos na Educação Básica i) Instituir o piso salarial 

para os professores do Ensino Médio; j) Informatizar as escolas e provê-las de comunicação via 

internet; k) Livros didáticos gratuitos para o Ensino Médio; l) Transporte escolar e merenda 

escolar também para o Ensino Médio (BRASIL, 2007).  

 A partir dos pressupostos e atrelado a eles é lançado um conjunto de medidas de caráter 

estrutural e emergencial.  Destacam-se aqui as medidas que podem oferecer elementos para se 

indicar a gênese do Pibid e outros programas emergenciais. Assim se começa pelas medidas 

estruturais que indicam, entre outras24:  

 

4. Instituir programas de incentivo às licenciaturas - O Ministério da Educação 

deverá estimular as licenciaturas plenas com políticas incentivadoras (Pró-Licen), 

compreendendo recursos financeiros e humanos para dotar as universidades de 

instalações e pessoal qualificado, bolsas de estudos aos estudantes nas instituições 

mantidas pelo Poder Público e oferta preferencial desses cursos no período noturno; 

5. Criação de bolsas de incentivo à docência- De imediato, o MEC deverá implantar 

um programa de bolsas de incentivo à docência para os alunos desses cursos, nos 

mesmos moldes da iniciação científica, que tanto vem contribuindo para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. Essa atitude significa valorizar o 

futuro professor e despertar a motivação das universidades pela educação básica, e 

também aumentaria a demanda pelos cursos de Licenciatura, com impacto direto na 

qualidade discente; 

6. Integração da Educação Básica e o Ensino Superior - Implantar um programa 

permanente de financiamento visando articular ações e projetos que integrem 

professores universitários, mestrandos e doutorandos de nossas universidades com os 

objetivos da Educação Básica. [...] A título de exemplo, podem ser citadas as seguintes 

ações que devem ser incluídas num programa de financiamento: estágios de 

professores de Ensino Médio em laboratórios de universidades; realização conjunta 

(docentes universitários e de Ensino Médio) de pesquisas e estudos; seminários 

voltados para a reflexão e disseminação de boas práticas de escolas de nível médio; 

realização de congressos para apresentação de estudos e pesquisas; e aquelas 

atividades que venham a ser incluídas nas Diretrizes de Aperfeiçoamento de 

                                                           
24São sete medidas estruturais, indicadas pela comissão especial: 1. Formação de professores por licenciaturas 

polivalentes; 2. Estruturar currículos envolvendo a formação pedagógica; 3. Instituir programas de incentivo às 

licenciaturas; 4. Criação de bolsas de incentivo à docência; 5. Critério de qualidade na formação de professores 

por educação a distância; 6. Integração da Educação Básica e o Ensino Superior; 7. Incentivo ao professor 

universitário que se dedica à Educação Básica.  
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Professores da Educação Básica, a serem encaminhadas pelo MEC e aprovadas pelo 

CNE; 

7. Incentivo ao professor universitário que se dedica à Educação Básica - [...] 

valorizar o professor universitário que se dedica à Educação Básica, da mesma forma 

que acontece com aqueles que se dedicam à pesquisa e à pós-graduação. Em geral, 

esses últimos podem obter bolsas de pesquisador pelo CNPq, apoios para participarem 

de Congressos especializados e bolsas para orientar alunos de graduação e de pós-

graduação, além de auxílios para suas pesquisas (BRASIL, 2007, p. 21-23, grifos do 

original). 
  

 Quanto às ações emergenciais, estas não fornecem elementos para se pensar, de forma 

imediata, o Pibid. No entanto, vale a pena citá-las, pois indica o rebaixamento da profissão 

docente, são elas:  1 – Contratação de profissionais liberais como docentes; 2 – Aproveitamento 

emergencial de alunos de licenciaturas como docentes; 3 – Bolsas de estudo para alunos 

carentes em escolas da rede privada; 4 – Incentivo ao retardamento das aposentadorias de 

professores; 5 - Incentivo para professores aposentados retornarem à atividade docente; 6 – 

Contratação de professores estrangeiros em disciplinas determinadas; 7 – Uso complementar 

das telessalas (BRASIL, 2007). 

É interessante notar que elementos apresentados nas propostas dessa comissão (já vistos 

nas passagens acima, em ações estruturais), como estimular as licenciaturas plenas mediante 

políticas incentivadoras e implantação de um programa de bolsas de incentivo à docência para 

os alunos desses cursos, nos mesmos moldes da iniciação científica, significariam valorizar o 

futuro professor e despertar a motivação das universidades pela educação básica, aumentando 

também a demanda pelos cursos de licenciatura, com impacto direto na qualidade discente. 

Outros elementos seriam implantar um programa permanente de financiamento visando 

articular ações e projetos que integrem professores universitários, mestrandos e doutorandos de 

nossas universidades com os objetivos da educação básica; valorizar o professor universitário 

que se dedica à educação básica – são expressos também nos editais e regulamentos do Pibid, 

mostrando assim a preocupação do MEC com os problemas apontados no relatório. São, pois, 

objetivos do Pibid, expostos no edital MEC/CAPES/FNDE (2007c)25:  

 

a) incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente para 

o ensino médio; b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam 

pela carreira docente; c) promover a melhoria da qualidade da educação básica; 

d) promover a articulação integrada da educação superior do sistema federal com 

a educação básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação 

docente inicial; e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação 

inicial de professores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de 

educação superior; f) estimular a integração da educação superior com a educação 

                                                           
25Esse edital só foi efetivamente implementado em 2009. Além deste, o programa teve uma série de outros editais 

e portarias no período de 2007 a 2018. Seus objetivos também sofreram algumas modificações.   
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básica no ensino fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de 

cooperação que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública; g) 

fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que 

utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se 

orientem para a superação de problemas identificados no processo ensino-

aprendizagem; h) valorização do espaço da escola pública como campo de 

experiência para a construção do conhecimento na formação de professores para 

a educação básica; i) proporcionar aos futuros professores participação em ações, 

experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a 

realidade local da escola. 

 

 

Ou seja, toda a preocupação do relatório com a escassez de professores, com o ensino 

médio, com as metodologias inovadoras e emprego das novas tecnologias, com a integração 

ensino superior e educação básica, entre outras, também aparece no edital Pibid.  Assim, o que 

se sublinha, trazendo o relatório e os objetivos do Pibid, é que o quadro objetivo dos dados que 

apontavam a escassez de professores para o ensino médio e fundamental leva o MEC a instituir 

o Pibid em 200726, tendo por “finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da 

educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2010). Freitas (2014, p. 20) corrobora essa 

afirmação de que a gênese do programa está relacionada com o diagnóstico da escassez de 

professores da primeira década do século XXI: 

 

O quadro da formação dos professores que atuam no ensino fundamental e ensino 

médio em 2007 revelava que em praticamente todas as áreas os professores 

atuavam em disciplinas para as quais não haviam sido formados. Esse quadro de 

“escassez de professores” levou o MEC a instituir, em 2008, o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com o objetivo de 

“motivar os estudantes para as áreas nas quais a carência de professores 

representava um desafio emergente: biologia, química, física e matemática, então 

consideradas prioritárias, e contribuir para o aumento das médias das escolas 

participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”. A ação atendia ao 

plano de metas Compromisso Todos pela Educação, previsto no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), para elevar o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb) nacional para 6 até 2.022, ano do bicentenário da 

independência do Brasil. O programa tinha como objetivo fomentar a 

colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e as 

universidades públicas para a promoção da melhoria do ensino nas escolas 

públicas onde os Idebs estavam abaixo da média nacional, que era 3,8. 
 

Essas estratégias de ações constituem o segundo mandato do governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva. Assim é lançado um conjunto de medidas em busca de conseguir um crescimento 

na economia brasileira, um exemplo dessas medidas é o Programa de Aceleração do 

                                                           
26O processo que envolveu a criação do Pibid aconteceu da seguinte forma: em 12 de dezembro de 2007, foi 

lançado o Edital MEC/Capes/FNDE para a seleção de projetos de iniciação à docência voltados para a participação 

no Pibid, porém, as atividades relacionadas a este edital só foram desenvolvidas em 2009. Em 16 de setembro de 

2009, com a Portaria n.º 122, o Pibid é então disposto no âmbito da Capes. 
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Crescimento (PAC). É nessa direção que o MEC lança mão do PDE. Este plano, lançado em 

24 de abril de 2007, vem com o objetivo de melhorar a educação brasileira para crianças, jovens 

e adultos. O PDE funciona sobre um eixo formado pela: Educação Básica, Educação Superior, 

Educação Profissional e Alfabetização (BRASIL, 2011). 

Após o lançamento do PDE, o governo federal, através do Decreto n.º 6.094/2007, que 

aborda a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, institui, em 

seu artigo 2º, as diretrizes para melhoria na qualidade da educação básica por meio da parceria 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios brasileiros. Nessa direção, um dos 

caminhos apontados27 para a melhoria na educação é instaurar um programa próprio ou em 

regime de colaboração, tendo como um dos objetivos principais a formação de professores e a 

valorização dos profissionais da educação (BRASIL, 2015). O Plano de Metas contém 28 

diretrizes, estando entre elas as relacionadas à formação e à valorização dos profissionais da 

educação:  

 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e 

continuada de profissionais da educação; 
XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, 

privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho 

eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, 

realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e 

desenvolvimento profissional; 

XV - dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável 

após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local (BRASIL, 2007b). 

 

O que deve ser destacado aqui é como acontece o contexto de criação do Pibid e outros 

programas, em especial os relacionados à formação de professores, no âmbito do governo 

federal, principalmente a partir de 2007. Assim, a partir da passagem acima, é possível 

identificar que tipo de questão o Pibid e outros programas vêm atender. As diretrizes ainda 

previam a valorização dos profissionais da educação mediante incentivo à formação inicial e 

continuada e valorização dos professores com planos de carreira, cargos e salários.  

Porém, a conquista dessa valorização baseada em responsabilização e meritocracia, 

como na passagem acima, deve ser rechaçada, pois representa a implantação, no âmbito 

educacional, de uma lógica mercadológica, produtivista e individual, própria da concepção 

neotecnicista. Freitas (2012) realiza uma análise dos reformadores empresariais da educação no 

                                                           
27O PDE é lançado em conjunto com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. O plano de metas é 

composto por 28 diretrizes para a melhoria do ensino nacional, estabelecidas com base em estudos preliminares 

realizados em parceria com organismos internacionais. 
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Brasil e apresenta algumas das características que marcam a proposta destes “novos 

reformadores”28. Entre essas caraterísticas, está o que ele denomina de neotecnicismo:  

 

O tecnicismo se apresenta, hoje, sob a forma de uma “teoria da responsabilização”, 

meritocrática e gerencialista, onde se propõe a mesma racionalidade técnica de antes 

na forma de “standards”, ou expectativas de aprendizagens medidas em testes 

padronizados, com ênfase nos processos de gerenciamento da força de trabalho da 

escola (controle pelo processo, bônus e punições), ancorada nas mesmas concepções 

oriundas da psicologia behaviorista, fortalecida pela econometria, ciências da 

informação e de sistemas, elevadas à condição de pilares da educação contemporânea. 

Denominamos esta formulação “neotecnicismo” (FREITAS, 2012, p. 338, grifos do 

original).  
 

É importante se ter em mente que todo esse movimento expresso em planos, programas, 

no âmbito da educação como um todo, em especial na formação e valorização dos profissionais 

do magistério, representa a inserção do movimento orientado por organismos internacionais e 

“reformadores empresariais da educação”, representado no Brasil pelo movimento Todos Pela 

Educação.  

Todo esse contexto, cujo marco foi um rol de planos, programas, ações, assegurados por 

leis, decretos, portarias, foi construído em especial nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva 

e Dilma Vana Rousseff, que representa uma tentativa de assegurar a tão sonhada e requerida, 

pelo menos no discurso retórico, qualidade da educação, mas que se desenvolveu numa relação, 

a nosso ver, contraditória. Ao mesmo tempo em que se discursa na direção de uma educação de 

direito universal e com igual qualidade para todos, as ações para efetivá-las são baseadas em 

concepções meritocráticas, individualistas e privatistas, que acabam por excluir uma imensa 

parcela da população brasileira (a classe trabalhadora). Isso porque o discurso que prega a 

igualdade de oportunidade, no geral, não diz nada sobre a igualdade de condições.       

Freitas (2014, p. 21) também considera que, entre meados da primeira década do século 

XXI e início da sua segunda década, as políticas públicas  

 

trataram fundamentalmente de criar o arcabouço legal - normatizações e regulações – 

no campo da formação e valorização profissional dos quadros do magistério da 

educação básica, com vistas a elevar as políticas de formação a outro patamar. 

  

Dentre esse arcabouço, e diretamente ligado ao objeto deste estudo, destaca-se o Pibid, 

que, após sua criação e a grande aceitação por parte das universidades, professores, acadêmicos, 

supervisores, ganha com a Lei 12.776, de 4 abril de 2013, pois “altera a Lei n.º 9.394, de 20 de 

                                                           
28“No Brasil, movimento semelhante tem coordenado a ação dos empresários no campo da educação e é conhecido 

como Todos pela Educação. O presidente do Conselho de Governança deste movimento é o megaempresário Jorge 

Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau, que também é assessor da presidenta Dilma como coordenador da Câmara 

de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade de seu governo” (FREITAS, 2012, p. 381). 
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dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre 

a formação dos profissionais da educação e dá outras providências”. Para tanto, cita-se um 

parágrafo, em seu artigo 62: 

 

 

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação 

de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante 

programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior 

(BRASIL, 2013). 

 

O Pibid adquiriu, com essa lei, caráter de programa de Estado e não mais de governo, 

tornando-se ferramenta mediadora para que a União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios incentivem a formação de profissionais do magistério.  

Em 2014, com a aprovação do PNE (Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014), o Pibid 

passa a ser considerado estratégia no atendimento às metas 15 e 16, que tratam da formação 

inicial e continuada de professores e das demais metas que cuidam da qualidade e 

universalização da educação básica no Brasil. A meta 15 do referido plano diz:  

 

garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica 

de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam (BRASIL, 2014). 

 

Essa meta, em especial quando menciona “assegurar” a formação de professores e 

professoras específica em nível superior na área de conhecimento em que atua, possui relação 

com a problemática levantada pelo relatório da comissão especial do MEC aqui já mencionado, 

referente à formação de professores para atuar na disciplina para qual foi formado. Essa 

problemática está diretamente ligada ao surgimento do Pibid, que foi criado para dar resposta à 

escassez de professores, em particular nas disciplinas de química, física, matemática, biologia. 

Assim, os programas de iniciação à docência, como o Pibid, passam estar previstos entre as 

estratégias (15.3) do PNE, que visa “ampliar programa permanente de iniciação à docência a 

estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 

profissionais para atuar no magistério da educação básica” (BRASIL, 2014).  
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Já a meta 16 visa:  

 

formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os 

(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

O programa tem sido visto pela DEB/Capes como poderoso aliado ao atendimento das 

metas 15 e 16 do PNE, que tratam da formação inicial e continuada de professores (BRASIL, 

2015). O Pibid, embora seja direcionado à formação inicial, também trata, na forma de se 

organizar, da “formação continuada em serviço”.  

Diante da atual conjuntura29 em nosso país, há de se considerar uma questão central: as 

metas do PNE são ambiciosas e exigem investimento massivo. Porém, ao que parece, o atual 

governo não está preocupado com o atendimento a essas e outras metas do plano, uma vez que 

estabelece um teto para os gastos do Estado pelos próximos 20 anos (Emenda Constitucional 

n.º 95, de 15 de dezembro de 2016).    

No entanto, a questão que se coloca é que, mesmo com esse “avanço” referente aos 

marcos legais, programas como Pibid não perdem algo que lhe é intrínseco desde seu 

surgimento, qual seja, sua característica de programa isolado, fragmentado e pontual.  

Como bem alerta Freitas (2014a, p. 428), tendo como referência os princípios da 

Anfope, reitera-se:  

 

Os educadores, através de suas entidades, especialmente a Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (Anfope), vêm firmando, historicamente, a 

necessidade de uma política de valorização e profissionalização dos educadores, 

condição para uma educação básica emancipatória, que passa pelo trato prioritário, 

enquanto política pública de Estado, à formação inicial e continuada, às condições 

de trabalho e à carreira e remuneração dos profissionais da educação. Esforços 

isolados e fragmentados em um ou outro ponto desse tripé têm-se revelado 

insuficientes, incluindo programas de sucesso nas instituições de ensino superior 

(IES) e entre os estudantes, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid), Ciências sem Fronteiras, entre inúmeros outros programas pontuais. 
 

                                                           
29“Basta que olhemos para o seguinte quadro de instabilidade política e ataque a direitos conquistados 

historicamente: As medidas legislativas que estão sendo adotadas, como a Emenda Constitucional n.º 95/2016, 

que congelou os gastos públicos; as Leis 13.467/2017 (que altera a CLT) e 13.429/2017 (terceirização e trabalho 

temporário); a Lei 13.365/2017 (Pré-sal); a Lei 13.415/2017, que reforma o Ensino Médio; o processo de 

elaboração, discussão, aprovação e implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); os cortes 

orçamentários nas áreas de Ciência e Tecnologia; os ajustes na programação fiscal de 2017-2018, que prevê a 

eliminação de milhares de vagas no serviço público e a reestruturação das carreiras do Executivo federal; e a 

proposta de reforma da Previdência, em discussão no Congresso Nacional, vêm impactando gravemente os 

sistemas de Educação, Ciência e Tecnologia, Saúde, Esporte, Lazer, Cultura, em claro ataque ao que foi 

minimamente estruturado nos últimos anos”. Nota do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Disponível em: 

<https://avaliacaoeducacional.com/2017/09/29/nota-do-colegio-brasileiro-de-ciencias-do-esporte/>. 

Acesso em: 10 fev. 2018.  
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Com base nesses princípios, identifica-se que políticas com esse caráter deveriam ser 

transitórias, dando lugar a uma concepção de política educacional, em especial no âmbito da 

formação e valorização do magistério, orgânica, universal, que passa, como aponta a autora, 

pela sua afirmação como política pública de Estado, “formação inicial e continuada, às 

condições de trabalho e à carreira e remuneração dos profissionais da educação” (Ibid., p. 428).  

O Pibid não foge aos determinantes sociais que têm, na atualidade, solapado a 

universidade, a pós-graduação e também a educação básica. Determinantes esses que 

representam a hegemonia do projeto burguês de sociedade e também de educação. 

Nesse sentido, o programa representa, na sua gênese, a disseminação de teses pós-

modernas expressas na epistemologia da prática ou neopragmatismo. Nessa direção, Masson 

(2010), ao empreender a análise de documentos como o PDE-2007, Universidade Aberta do 

Brasil (UAB-2005), a “nova” Capes-2007 como agência reguladora da formação de 

professores, bem como o processo de discussão do Sistema Nacional Público de Formação dos 

Profissionais do Magistério (2008) e a aprovação da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (2009), aponta o que se aproxima nos 

documentos:  

 

A análise desses documentos evidenciou que o neopragmatismo é a essência das 

políticas de formação de professores no Brasil no período de 2003 a 2009. É possível 

afirmar, portanto, que as decisões no campo da formação de professores durante o 

governo Lula dão prosseguimento às influências da agenda pós-moderna, pois a 

abordagem neopragmática é parte constituinte dessa agenda. A falta de um projeto 

explícito de país dificulta a definição de políticas de Estado porque recai nas 

contingentes decisões que caracterizam as políticas de governo. [...] Apesar da retórica 

democrática e da defesa da qualidade da educação brasileira, durante o governo de 

Lula, ocorreu um recuo a problemas antigos porque houve uma retomada dos 

princípios neopragmáticos. As ações desenvolvidas no campo da formação de 

professores possuem finalidades prático-imediatas, afetando apenas os resultados, os 

efeitos. Entretanto, sem a análise das mediações, jamais será possível penetrar na 

gênese, no real fundamento do ser, na chave para decifrar a sua ontologia. Isso quer 

dizer que é necessário atentar para as causas que geram os principais problemas na 

educação, demandando alterações substanciais no investimento financeiro para a 

garantia de condições de trabalho e de valorização docente (MASSON, 2010, p. 29-

30). 

 

Com efeito, as afirmações de Masson (2010) estão presentes em documentos da própria 

Capes. Os pibidianos30, segundo Freitas (2011, p. 10), “são os estudantes, os professores e a 

universidade que apoiam o programa. Eles também fazem parte dessa luta histórica numa 

perspectiva de apontar o futuro para a formação de professores”. Diante disso, torna-se 

importante olhar para essa política de forma crítica, pois ela é expressão lógica do projeto de 

                                                           
30Pibidiano é uma denominação atribuída aos bolsistas participantes do programa.    
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formação hegemônico ancorado na epistemologia da prática, expressa pelas pedagogias do 

“aprender a aprender”. Isso pode ser visualizado no Relatório de Gestão 2009-2014 da DEB 

sobre o programa:  

 

Os princípios sobre os quais se constrói o Pibid estão de acordo com estudos de Nóvoa 

(2009) sobre formação e desenvolvimento profissional de professores e são: 

1. formação de professores referenciada no trabalho na escola e na vivência de casos 

concretos; 

2. formação de professores realizada com a combinação do conhecimento teórico e 

metodológico dos professores das instituições de ensino superior e o conhecimento 

prático e vivencial dos professores das escolas públicas; 

3. formação de professores atenta às múltiplas facetas do cotidiano da escola e à 

investigação e à pesquisa que levam à resolução de situações e à inovação na 

educação; 

4. formação de professores realizada com diálogo e trabalho coletivo, realçando a 

responsabilidade social da profissão “NEVES, 2012” (BRASIL, 2015, p. 65; autora 

citada pelo documento).  

 

E ainda: o “Pibid, fundamentado em princípios pedagógicos claros e contemporâneos, 

possibilita que diferentes sujeitos estejam envolvidos com a formação dos professores que 

atuarão na educação básica” (Ibid., p. 65).  

Esse alinhamento à epistemologia da prática ainda pode ser visualizado mais adiante 

com a ousada expectativa sobre o programa:  

 

O processo de modificação e (re)construção de uma nova cultura educacional que se 

pretende alcançar com o Pibid é pautado em pressupostos teórico-metodológicos que 

articulam teoria-prática, universidade-escola e formadores-formandos. Assim, o 

programa considera como eixo orientador da formação a interação profícua de 

diferentes saberes sobre a docência: conhecimentos prévios e representações sociais 

– manifestados principalmente pelos alunos das licenciaturas –, o contexto, vivências 

e conhecimentos teórico-práticos dos professores em exercício na educação básica; e, 

por fim, os saberes da pesquisa e da experiência acadêmica dos formadores de 

professores, lotados nas instituições de ensino superior. Essa interação enriquece o 

processo formativo da docência com a finalidade de aperfeiçoar os elementos teórico-

práticos para o magistério e possibilitar que o trabalho dos futuros professores seja 

mobilizado pela ação-reflexão-ação “SCHON, D.; NUNES, L. 2006; 2000; 

PIMENTA, S., 1999” (BRASIL, 2015, p. 66, autores citados pelo documento). 

  

Não obstante, são esses os autores mais citados nas dissertações e teses que compõem o 

objeto da presente pesquisa. Nóvoa desponta como o autor mais citado entre os trabalhos que 

tratam do Pibid Educação Física. Com efeito, este trabalho, a partir de suas análises, tem 

evidenciado que as dissertações e teses, na sua maioria, assumem uma postura de investigação 

das políticas públicas educacionais de forma descontextualizada, local, sem levar em conta os 

nexos dessas políticas com os determinantes sociais mais amplos. De fato,  

 

há uma clara repercussão do neopragmatismo e do subjetivismo relativista nas 

concepções de professor como prático reflexivo a partir de autores como Schön, 

Perrenoud, Tardif, Nóvoa e Zeichner. Conforme estudo realizado por Soares (2008), 
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esses autores são os mais utilizados como referências nas produções sobre trabalho e 

formação docente no Brasil e têm a epistemologia da prática como base de suas 

abordagens. (MASSON, 2010, p. 144)       
 

 

Os princípios pedagógicos do Pibid, que estão fundamentados na epistemologia da 

prática e na concepção de formação de professores do professor reflexivo, de autores como 

Nóvoa, Schön, Nunes, entre outros, dão as bases para que o programa assente os seus princípios 

e pressupostos: 

  

O Pibid, nessa vertente, tem como princípio a modificação das concepções dos 

sujeitos que estão implicados no processo: licenciandos, professores da educação 

básica e professores das IES. Para tanto, as atividades são organizadas de modo a 

valorizar a participação desses sujeitos como protagonistas de sua própria formação, 

tanto na escolha das estratégias e planos de ação, como, também, na definição e na 

busca dos referenciais teórico-metodológicos que possam dar suporte à constituição 

de uma rede formativa de alto padrão (BRASIL, 2015, p. 66).    

 

 

Como se pode ver, o programa se direciona à modificação dos sujeitos (os bolsistas) 

através do incentivo ao “protagonismo” de sua “própria formação” (leia-se: autoformação, 

aprender a aprender). Mais adiante, o documento vai deixando mais claro o que afetaria essa 

concepção dos sujeitos, porém, sem deixar explícita a concepção de sujeito a ser modificada.  

Assim,  

 

Com as concepções afetadas a partir do diálogo, da interação e da socialização dos 

saberes, dos modos de pensar, agir e reagir à própria formação de maneira proativa e 

dinâmica, os alunos da licenciatura poderão ter suas representações sobre o exercício 

da docência modificadas pela reflexão-ação. Nessa linha, a formação ganha um 

componente não mais pautado apenas na instrumentação para docência e, sim, na 

orientação reflexivo-crítica-ativa do trabalho docente desencadeada pelo pensar a 

ação, pela proposição e embate de ideias, pelo protagonismo e pelo reconhecimento 

do valor da interatividade de diferentes sujeitos na formação (BRASIL, 2015, p. 66, 

grifo nosso).  
  

Em última instância, o que levaria a uma modificação da concepção (paradigma) dos 

professores em formação referente ao exercício da docência seria a reflexão-ação. E como não 

poderia ser diferente, coerente com o referencial adotado, como se pode ver na passagem acima, 

a valoração da “reflexão-ação” vem acompanhada da desvalorização da “instrumentação para 

a docência”. Essa desvalorização da instrumentação para a docência é análoga à crítica feita à 

formação acadêmica, teórica, científica, normalmente identificada pela concepção do professor 

reflexivo, como se o problema a ser superado fosse as universidades que formam os professores. 

Assim, o que caracterizaria a formação de professores não mais seria a formação de base teórica 
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sólida, mas o pensar a ação prática, que seria a concepção de professor a ser defendida nesse 

ideário.  

 Nesse sentido, a guinada na concepção e paradigma na formação e no trabalho docente 

vai, aos poucos, se revelando. Ou seja,  

 

Além do mais, a rede de colaboradores que se forma a partir do Pibid possibilita que 

não apenas as concepções dos alunos das licenciaturas sejam afetadas, mas, 

igualmente sejam tensionados os paradigmas dos formadores (professores da 

educação básica e das IES). O intuito, neste caso, é que se estabeleça um movimento 

e uma “crise” nesses paradigmas, de modo a fazer com que sua própria prática seja 

questionada, ressignificada e compreendida em um novo cenário que valoriza 

elementos da rotina escolar, da ação possível e transgressora dos discursos que 

desmantelam a escola e geram imobilismos nas práticas didático-pedagógicas dos 

professores (BRASIL, 2015, p. 66).   

 

Novamente não fica claro que paradigma seria esse a ser tensionado, mas fica muito 

evidente a intenção do Pibid, qual seja, a de estabelecer um “movimento” numa “crise” de tal 

paradigma. Embora o documento não explicite sobre o paradigma a ser modificado, fica claro, 

portanto, o paradigma que se quer implementar.  Dessa feita, o programa, como diz a passagem 

acima, vem para que os professores (da educação básica e das IES) questionem, ressignifiquem 

suas próprias práticas, só que, agora, com paradigma requerido. Isso porque a prática docente 

deve ser “compreendida em um novo cenário que valoriza elementos da rotina escolar, da ação 

possível e transgressora dos discursos que desmantelam a escola e geram imobilismos nas 

práticas didático-pedagógicas dos professores” (BRASIL, 2015, p. 66).  Assim, fica claro o 

paradigma que o trabalho docente e a formação de professores devem adotar, isto é, o 

paradigma da epistemologia da prática e da formação de professor reflexivo, focado na “rotina 

da escola” e na “ação possível”. Estar-se-ia diante de um “avanço" na educação contemporânea, 

na formação de professores? Logicamente que não.  

O referido documento expõe suas controvérsias. No trecho reproduzido acima, 

novamente não ficam claras quais seriam essas “discussões que desmantelam a escola” e que 

têm gerado “imobilismo” na prática em sala de aula dos professores. Então, a pergunta a ser 

feita seria a seguinte: será mesmo que o que tem “desmantelado a escola”, como afirma o 

documento, seria o discurso? Será que o que tem colocado óbice ao trabalho docente na escola 

de fato é o discurso gerador de imobilismo? Logicamente, entende-se que não! A “transgressão” 

a que se refere o documento se situa no âmbito do discurso e esquece a “transgressão” material, 

isto é, foca no sujeito, na subjetividade e deixa de lado o objeto, as condições objetivas.  O 

documento, dessa forma, firma terreno e reforça a intencionalidade do programa: 
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Esse movimento é intencional no Pibid e provoca, além da formação inicial do 

licenciando, a formação continuada dos docentes da educação básica e das IES. Novas 

formas de “olhar” a escola, de interagir com o campo da atuação docente e de valorizar 

o inovador em educação - mesmo que esse inovador seja o aprimoramento de 

abordagens e propostas já defendidas em outras épocas – têm pautado o programa. 

Defende-se uma ação que modifique os saberes, inove as práticas didático-

pedagógicas e que problematize a formação na e para escola, na busca de elementos 

teóricos objetivos, propositivos e transformadores da realidade educacional brasileira. 

A cultura escolar, neste sentido, poderá ser modificada a partir dos próprios sujeitos 

que comungam, reproduzem e (de)formam essa cultura (BRASIL, 2015, p. 66-67). 

      

Existe um forte apelo à consciência do sujeito que, por meio do “diálogo”, da 

“interação”, da troca de “experiência”, dos “modos de pensar”, da “pro-atividade”, da 

“dinâmica”, da “reflexão-ação”, das boas práticas, das práticas “inovadoras”, dos bons 

exemplos, pode mudar uma cultura escolar, embora não deixe claro que cultura escolar seria 

essa a ser mudada. Mesmo não ficando clara a cultura escolar a ser modificada (como defende 

o documento), pode-se supor que seria, do ponto de vista do documento e coerente aos seus 

pressupostos teórico-metodológicos, uma cultura escolar pretensamente ancorada em uma 

educação tradicional, estática, na qual a “transmissão do conhecimento” e a tradição gerada 

pelas gerações passadas fossem capazes de garantir a formação nas novas gerações. 

Contrapondo a essa ideia, o documento, com base nas teorias e princípios que o embasam, 

defende que a educação e a formação de professores preparassem os indivíduos para 

acompanhar a sociedade contemporânea que está em um acelerado processo de mudança no 

século XXI.  

Duarte (2003a) elenca cinco ilusões da chamada sociedade do conhecimento. Entre elas, 

destaca-se apenas uma, que pode ajudar a ilustrar e compreender o caráter subjetivo da proposta 

do Pibid, do professor reflexivo, da formação de professores. Qual seja:  

 

[...] o apelo à consciência dos indivíduos, seja por meio das palavras, seja por meio 

dos bons exemplos dados por outros indivíduos ou por comunidades, constitui o 

caminho para a superação dos grandes problemas da humanidade. Essa ilusão contém 

uma outra, qual seja, a de que esses grandes problemas existem como consequência 

de determinadas mentalidades. As concepções idealistas da educação apoiam-se todas 

em tal ilusão. Essa é a razão da difusão, pela mídia, de certas experiências educativas 

tidas como aquelas que estariam criando um futuro melhor pela preparação das novas 

gerações. Assim, acabar com as guerras seria algo possível por meio de experiências 

educativas que cultivem a tolerância entre crianças e jovens. A guerra é vista como 

consequência de processos primariamente subjetivos ou, no máximo, intersubjetivos. 

Nessa direção, a guerra entre os Estados Unidos da América e Afeganistão, por 

exemplo, é vista como consequência do despreparo das pessoas para conviverem com 

as diferenças culturais, como consequência da intolerância, do fanatismo religioso. 

Deixa-se de lado toda uma complexa realidade política e econômica gerada pelo 

imperialismo norte-americano e multiplicam-se os apelos românticos ao cultivo do 

respeito às diferenças culturais (Ibid., p. 15). 
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Essa é a tônica que tem defendido não só o Pibid, mas as políticas de formação de 

professores no geral e também os documentos como o PNPG (analisado no capítulo anterior), 

que defende claramente a educação, a produção do conhecimento, como atendedores das 

demandas do mercado de trabalho e do desenvolvimento econômico.   

Esses princípios pedagógicos e referenciais teóricos que amparam o Pibid, não obstante, 

são os mesmos referenciais teóricos criticados nesta dissertação. Por isso, fala-se da necessidade 

de uma análise crítica desse programa. Não se pode deixar levar pela euforia e aderência que 

tem o Pibid entre os estudantes de licenciatura e os professores das IES e escolas pelo Brasil. É 

na tentativa de ultrapassar o ufanismo nas análises dessa e de outras políticas que se busca 

referendar esta investigação com base nos referenciais marxistas no campo da educação e da 

Educação Física.  

Não se trata de fazer uma crítica vazia aos referenciais teóricos da epistemologia da 

prática ou ao Pibid, mas demonstrar, com base na concepção materialista histórica e dialética, 

que certas correntes de pensamento no campo educacional, já em seus fundamentos filosóficos, 

epistemológicos e ontológicos, guardam um projeto histórico que defende (queira quem os 

utilizam, com clareza desse projeto histórico, ou não) que não há nada para além da sociedade 

burguesa. Defende ainda que a escola não tem o papel de transmissão do conhecimento 

produzido e acumulado pelo conjunto das mulheres e dos homens ao longo do tempo histórico.  

O construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia do professor reflexivo, a 

pedagogia dos projetos, o multiculturalismo, entre outros, são pedagogias que retomam as 

ideias defendidas ao longo do século XX pelo movimento da Escola Nova.    

 

A negação do ensino e da transmissão do conhecimento que está na base de todas 

essas pedagogias produz no ambiente da pós-graduação em educação uma atitude 

pseudocrítica que se limita a repetir o surrado bordão de denúncia do anacronismo, do 

autoritarismo e do espírito verbalista e livresco da escola tradicional. Essa atitude 

pseudocrítica, além de disfarçar a fragilidade dos fundamentos teóricos das “novas” 

pedagogias, desviando a atenção para o sentimento de aversão pelas mazelas da escola 

tradicional, difunde ainda uma ideia falsa sobre o que seria um pensamento crítico, o 

qual passa a ser identificado de forma direta e mecânica com a defesa de pedagogias 

supostamente democráticas em oposição a pedagogias supostamente autoritárias. 

(DUARTE, 2006, p.100) 

 

Dessa forma, ancorado em tais princípios, o Pibid representa uma contradição, qual seja, 

disseminar teses pós-modernas, neopragmáticas, relativistas e subjetivistas. Assim, cabe 

perguntar, do ponto de vista da esquerda brasileira, se vale a pena o apoio à manutenção de 

programas como o Pibid e outros no campo da formação de professores. Em que pese a 

capacidade de resistência na direção contrária de nossos professores, alunos, escolas, 

universidades, produção do conhecimento, ao que parece é que esse ideário tem sido 
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hegemônico, salvas raríssimas exceções, em todas as instâncias que englobam a prática 

pedagógica na sala de aula das escolas, as universidades, a formação de professores e a 

produção do conhecimento.    

  O Pibid tem crescido e se constituído como uma importante iniciativa no campo da 

formação de professores no Brasil. O programa tem seus limites, mas também tem apontado 

possibilidades de contribuição, mesmo pontuais, para a formação de professores nas diversas 

áreas do conhecimento, entre elas a Educação Física. O programa tem contribuído, mas, por 

privilegiar poucos, pode estar acentuando a desigualdade já no campo de formação acadêmica. 

Políticas como essas devem dar lugar a ações mais orgânicas, como o estágio supervisionado, 

ou a políticas de Estado que abranjam todas as licenciaturas e licenciandos. 
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CAPÍTULO 3 

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA NA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO: 

APRESENTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS DE PESQUISA 

 

3.1 SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE 

 

Nesta dissertação, adaptou-se a Matriz Epistemológica utilizada pela pesquisa 

Epistemologia da Educação Física (Epistef/Nordeste)31 para caracterização da produção 

científica. Segundo Silva e Sánchez Gamboa (2014, p. 60-61),  

 

Com o auxílio da Matriz Epistemológica, podemos identificar as relações entre os 

níveis, pressupostos e elementos histórico-sociais da produção em análise. Para tanto, 

inicia-se o processo de reconstrução da totalidade a partir da produção concreta do 

conhecimento, sintetizada e manifestada nas pesquisas selecionadas para análise e 

ainda podemos utilizar, como mediação, categorias abstratas, no caso, as tendências e 

correntes teórico-filosóficas que geralmente sustentam a produção científica 

brasileira. 

  

Além da Matriz Epistemológica, ainda se valeu de planilhas de Microsoft Excel 32para 

a coleta de dados das produções do conhecimento.  

Apresenta-se, pois, neste capítulo, uma sistematização dos dados bibliométricos (autor, 

ano, bolsa, título do trabalho, instituição, programa de pós-graduação, entre outros), bem como 

dados da leitura das pesquisas científicas, tais como: título da pesquisa, autor, objeto de 

pesquisa/principal temática, problema/questão central, objetivo geral, fonte de coletas das 

informações, principal metodologia, origem dos dados, principais conclusões, principais 

recomendações, concepção de formação/educação. Esses conjuntos de elementos analíticos 

contribuem para se ter um panorama e a caracterização mais geral da pesquisa sobre Pibid 

Educação Física identificada nos Programas de Pós-Graduação em Educação e em Educação 

Física no Brasil. Portanto, este tópico discute os dados oriundos da tese e das dissertações cujos 

objetos de investigação referiram-se ao Pibid Educação Física.  

Assim, fez-se um levantamento da produção do conhecimento sobre o Pibid nos PPGEF 

e PPGE, em âmbito nacional, cuja busca compreendeu os anos de 2009 a 2016. As fontes 

selecionadas foram as dissertações e a tese sobre Pibid Educação Física nos PPGEF e PPGE.   

                                                           
31 O Epistef/Nordeste envolve professores de diferentes níveis acadêmicos, de dez universidades brasileiras, 

ficando sua coordenação geral localiza na UNICAMP.  

32Foram três planilhas, adaptadas da pesquisa do Epistef/Nordeste: planilhas com os dados dos autores, análise 

epistemológica e coleta das referências utilizadas nas produções.  
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Para dar prosseguimento à investigação e captar as múltiplas determinações do objeto, 

a busca pela produção do conhecimento, em nível de pós-graduação stricto sensu, foi feita em 

quatro bancos de dados, sendo eles: Portal da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), o Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação, 

Educação Física e Educação Especial (NUTESES), a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), que compõe o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), e nas bibliotecas digitais de cada programa. 

É importante mencionar que as buscas dos trabalhos nos PPGEF e PPGE seguiram 

critérios diferentes. Ou seja: para o levantamento dos trabalhos na pós-graduação stricto sensu 

em Educação Física, além das bases de dados da Capes, Ibict e Nuteses, ainda foi possível ir às 

bibliotecas digitais de cada programa. Estes somavam, até o momento da coleta, 37 programas 

de pós-graduação stricto sensu na modalidade acadêmico.  

A modalidade escolhida, no caso da Educação Física, foi a de mestrado acadêmico, pois, 

dos 15 PPGEF profissionais que se tem hoje na área, apenas um data de 2012 e com área de 

concentração apenas na prescrição de exercício físico. Os demais, em número de 14, são 

mestrados profissionais em rede que, até o fim da coleta, não haviam sido iniciados.  Assim, 

justifica-se o porquê da escolha do mestrado acadêmico. 

Já nos PPGE foi feita a busca nas bases de dados da Capes, Ibict e Nuteses sem, no 

entanto, adentrar nas bibliotecas de cada programa de pós-graduação stricto sensu em 

Educação. Esse critério foi necessário, visto que são muitos33 os programas de mestrado e 

doutorado em Educação no país. Outro aspecto é que, no caso do PPGE, os programas stricto 

sensu profissionais fizeram parte da amostra.      

A pesquisa nesses quatros portais foi feita por meio de dois conjuntos de descritores, 

sendo eles: (1) Pibid, Educação Física; e (2) Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência, Educação Física.  

Entre os critérios para seleção das produções, está o recorte temporal, visto que o 

primeiro edital do Pibid foi lançado em 13 dezembro de 2007, na página 40, seção 3, do Diário 

Oficial da União n.º 239. A seleção de propostas ocorreu em 2008, mas os projetos iniciaram 

suas atividades em 2009. É nesse sentido que se limitou um recorte temporal entre 2009 e 2016, 

ou seja, ano de início das atividades do programa (2009) até o momento da busca e coleta das 

produções que compõem esta pesquisa (novembro de 2016). 

                                                           
33 Na Educação esse número é de, aproximadamente, 168 programas. Levantamento realizado por meio da 

Plataforma Sucupira. 

 Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf>. 
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Então, foram selecionados trabalhos que contivessem a palavra Pibid e Educação Física 

nos títulos, nos resumos e/ou palavras-chave, ou seja, a escolha dos trabalhos só foi 

concretizada após leitura do título, resumo e palavras-chave. Depois, elegeu-se como critério 

que o objetivo central ou problema da dissertação/tese estivesse diretamente relacionado com 

Pibid/Educação Física. Após essa etapa de leitura dos resumos, foram selecionadas as 

produções que atendessem a esse critério para a leitura integral dos trabalhos e, 

concomitantemente, a coleta por meio de uma planilha dos elementos lógicos e ontológicos da 

produção científica das referidas áreas.  

Na primeira coleta com os dois conjuntos de descritores, obteve-se um total de 22 

produções, sendo 21 em nível de mestrado e 1 em nível de doutorado.  

Após a seleção prévia das 22 produções, foi realizada a leitura dos resumos e palavras-

chave.  Além das palavras-chave, o resumo deveria conter as informações do Pibid/Educação 

Física como objeto de análise e investigação.  

Com esse critério, foram identificadas quatro pesquisas que não tinham uma 

preocupação direta com o Pibid, uma vez que os autores apenas desenvolveram as suas 

investigações com os participantes do programa. São eles: Rodrigues (2016), Araújo (2015), 

Fidalgo (2015) e Sena (2014). Essas produções, que não têm o Pibid como objeto de estudo, 

entrarão na contagem do total de trabalhos, porém, será feita apenas uma aproximação mais 

geral com essas produções. Decide-se, assim, fazer por entender que de modo geral essas 

pesquisas versam sobre a temática formação de professores, que compõe o objeto de estudo 

desta dissertação.  

Após esta etapa, passou-se então para a coleta dos arquivos com o texto completo das 

teses e dissertações. A partir daí, constatou-se que, dos 22 trabalhos encontrados, 4 dissertações 

não estavam, até o momento da coleta, com o seu texto completo disponível. São elas: Santos, 

E. (2016), Clímaco (2016), Santos, M. (2016) e Welter (2016).  

Mantidos os trabalhos que não tinham o programa como objeto, mas que realizaram 

suas pesquisas com os bolsistas, restaram 17 dissertações e 1 tese, defendidas entre 2014 e 2016, 

totalizando assim 18 produções.    

Após a identificação e seleção das pesquisas, partiu-se para a coleta dos dados. Para 

desenvolvimento dessa coleta, foram elaboradas três planilhas de Excel: Planilhas A, B, C, 

adaptadas do Epistef/Nordeste. Essas planilhas caracterizam-se como: Planilha A: instrumentos 

de registro da caracterização da produção científica (Dados dos autores e dos programas); 

Planilha B: análise epistemológica; Planilha C: análise bibliométrica (ficha para coletas de 

referências dos autores citados nas produções stricto sensu).  
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3.1.1 Apresentação da exposição   

 Destaca-se neste capítulo, sobretudo nas seções seguintes, que se trata da 

sistematização e análise dos dados bibliométricos que darão um panorama geral da produção 

do conhecimento sobre Pibid Educação Física, buscando apresentar os dados, seus resultados, 

discussão e análise.  

Como elemento metodológico importante, empregam-se os indicadores bibliométricos, 

que consistem em um levantamento da atividade científica de uma dada área por meio de análise 

de dados quantitativos. Esses indicadores quantitativos são parte de um todo maior, ou seja, são 

considerados importantes no processo de análise, mas são tomados nos nexos e relações com 

outros aspectos da produção do conhecimento científico, tais como a epistemologia. Entretanto, 

não se prescinde das necessárias relações com aspectos mais amplos, a primazia do ontológico, 

que em elevado grau determina os demais aspectos. Essas relações são preocupações intrínsecas 

em um estudo que tem como enfoque a dialética marxiana.   

É importante sublinhar que, na análise a ser empregada neste capítulo, não se pode 

desconsiderar os elementos referentes ao ser, isto é, os aspectos ontológicos e históricos que 

vão determinar objetiva e subjetivamente as produções do conhecimento, corpus de análise a 

ser privilegiado na presente pesquisa. Essas produções são objetivações humanas que trazem 

sintetizados processos históricos quanto ao sujeito e também ao objeto dessas pesquisas. 

Portanto, essas pesquisas são sínteses de múltiplas determinações que, embora tenham um 

potencial de gerar influxo na direção oposta, têm, de fato, sido determinadas histórica e 

socialmente pela dinâmica e pela forma de o capital organizar a vida.    

O que se tem observado é que a forma como se insere a produção científica na dinâmica 

do capital, ou seja, o papel que ela deveria exercer na desfetichização da maneira como a 

educação reproduz as formas de dominação, está ligada (não somente) direta ou indiretamente 

à teoria empregada para a leitura dos dados da realidade. Considerando-se que toda e qualquer 

teoria guarda consigo fundamentos filosóficos e históricos quanto à sua concepção de homem 

e de mundo, isso implica considerar como a humanidade se torna humanizada, bem como o tipo 

de sociedade que se quer alcançar. Entende-se que uma teoria e os trabalhos científicos que dela 

se apropria deverão se posicionar sobre uma questão fundamental, qual seja: partindo da ideia 

de que o atual modo de produção se estrutura sobre relações de dominação entre grupos e 

classes sociais antagônicos, defende-se a necessária superação dessa sociedade, tendo como 

alternativa o socialismo rumo ao comunismo. Sem isso, tem-se em uma visão idealista e 

ingênua de que é possível a universalização das forças produtivas no capital.      
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A análise aqui empregada também não desconsidera o grau de formação dos 

pesquisadores das pesquisas científicas ora analisadas, sobretudo se for levar em consideração 

que grande parte da amostra desses trabalhos (17) é de mestrado e apenas um de doutorado. 

Levar isso em conta é não desconsiderar o grau de desenvolvimento e formação no qual os 

pesquisadores se encontram, ou seja, estes estão em formação inicial no que diz respeito à 

pesquisa. E ainda sofrem com a influência da forma como está organizada a universidade e 

dentro dela a pós-graduação e sua política, como já foi analisado no segundo capítulo.   

Entre essas influências, podem-se citar, segundo Duarte (2006, p. 99), a diminuição no 

tempo de mestrado e doutorado que tem contribuído para o processo de formação utilitária do 

pesquisador e “[...] também para o rebaixamento das expectativas em relação ao grau de 

elaboração e de consistência teórica do texto final”; a disseminação da ideologia pós-moderna, 

que defende a tese de que a superação do positivismo e do marxismo ocorreria pela adoção de 

tipologias de pesquisa próximas à etnografia, à antropologia e à fenomenologia; e a ideia de 

que os pesquisadores inseridos na escola deveriam desenvolver seus estudos livre de teorização, 

que tem levado à elaboração de pesquisas cada vez mais descritivas e narrativas (DUARTE, 

2006). De fato, esse modelo tem influenciado hegemonicamente as pesquisas sobre políticas 

públicas, salvo raras exceções.  

Desse modo, dividem-se as próximas seções quatro direções que, embora por uma 

questão didática estejam sendo apresentadas separadamente, se relacionam dialeticamente. Isto 

é, são aspectos da tese e das dissertações que serão apresentados da seguinte maneira:  1) análise 

bibliométrica das dissertações e tese; 2) análise bibliométrica dos autores; 3) análise 

epistemológica: a relação entre pergunta, resposta, ontologia e epistemologia; 4) análise das 

citações das produções.  

 

3.2 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DAS DISSERTAÇÕES E DA TESE 

 

Apresenta-se aqui a análise bibliométrica dos indicadores das dissertações e da tese 

sobre Pibid Educação Física produzidas nos PPGE e PPGEF do Brasil. Segundo Sacardo 

(2012), esses indicadores podem ser empregados como parâmetros a serem utilizados no 

processo de análise de uma determinada atividade científica. Assim sendo, os indicadores 

bibliométricos empregados na análise da produção científica da presente dissertação são: 

vínculo geográfico das pesquisas sobre Pibid Educação Física; vínculo institucional dos 

trabalhos, área de conhecimento do Programa de Pós-Graduação (PPG). Dessa forma, optou-se 

por apresentar quadros que sintetizam os dados e, em seguida, as análises e discussões.        
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3.2.1 Vínculo geográfico e distribuição temporal; vínculo institucional e área de 

conhecimento das dissertações e da tese 

A seguir, pode-se visualizar estas produções distribuídas por regiões macroeconômicas, 

que contêm produções sobre o Pibid Educação Física nos PPGEF e PPGE (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Quantidade de dissertações sobre o Pibid, por regiões e estados e ano de defesa 

Fonte: Elaboração do autor (Jataí, 2017). 
 

No período de 2009 a 2016, 14 dissertações tomaram o Pibid como objeto de estudo, e 

quatro34, apenas, usaram o grupo do Pibid para desenvolver suas pesquisas. De acordo com a tabela 

3, pode-se identificar que os trabalhos na Pós-Graduação em Educação Física e Educação só 

começaram a ser defendidos em 2014, ou seja, cinco anos após o início das atividades do Pibid em 

2009.  Nesse sentido, as regiões que tiveram pesquisa sobre o programa foram, nessa ordem: Sul 

50% (n=9), ficando 6 trabalhos concentrados no estado do Rio Grande do Sul-RS, 2 trabalhos no 

estado de Santa Catarina-SC e 1 no estado do Paraná-PR; o Sudeste teve um total de 33,3% (n=6) 

das pesquisas, Minas Gerais-MG com 3 trabalhos, Espírito Santo-ES com 2 produções e o Rio de 

Janeiro-RJ com 1; o Nordeste ficou com 16,6% (n=3) das produções, 1 trabalho no Ceará-CE, 1 

em Sergipe-SE e 1 no Rio Grande do Norte-RN. As regiões Centro-Oeste e Norte não tiveram 

trabalhos sobre a temática.  

Essa concentração de trabalhos nas regiões Sul e Sudeste já foi evidenciada por outros 

trabalhos sobre a produção do conhecimento. Não é uma coincidência, mas expressão da grande 

concentração de programas nessas regiões do país.  A Educação Física, por exemplo, tem grande 

                                                           
34Por enquanto, essas dissertações entram na contagem geral dos trabalhos sobre o Pibid.   

Centro-Oeste Norte

Estados RS SC PR RJ MG ES CE SE RN - -

Ano Total

2016 1 2 - 1 1 - - - - - - 5
2015 4 - 1 - 1 2 1 1 - - - 10

2014 1 - - - 1 - - - 1 - - 3
2013 - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - -
2011 - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - -

Total: 6 2 1 1 3 2 1 1 1 - - 18

Regiões Macroeconômicas Brasileiras 

Sul Sudeste Nordeste
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concentração de programas no Sul e Sudeste e poucos programas em regiões como Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte.  Na Educação, essa relação também se repete, porém, um pouco menos que na 

Educação Física. Esse tipo de situação, referente à desigualdade nas distribuições dos programas 

no país, reforça, por exemplo, a influência que uma região pode ter sobre outra, conforme foi 

mostrado em pesquisa recente (SÁNCHEZ GAMBOA; CHAVES-GAMBOA; TAFFAREL, 

2017).      

Estudos de Silva, Sacardo e Souza (2014) evidenciam o crescimento de programas stricto 

sensu nos últimos 36 anos. Porém, esse crescimento quantitativo é paradoxal, uma vez que 78% 

dos PPGEF estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste. Ou seja, regiões como Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste têm ficado para trás nessa distribuição desigual, a exemplo da região Norte que 

não possui, até o momento, nenhum PPGEF e também não apresenta nenhum trabalho sobre Pibid 

Educação Física.  

É importante notar que, mesmo a região Centro-Oeste tendo programas stricto sensu em 

Educação Física (três programas) e também em Educação, não foram encontrados trabalhos que 

tivessem por objeto de estudo o Pibid a partir da Educação Física. Essas assimetrias, embora não 

se possa fazer nos limites deste trabalho uma inferência precisa, estar impactando nas produções 

científicas nessas regiões do país, como bem mostrou Sánchez Gamboa, Chaves-Gamboa e 

Taffarel (2017).     

É possível visualizar um pouco dessa desigualdade quando se observa, no quadro 1, que 

grande parte das pesquisas que se interessam por estudar as problemáticas da Educação Física 

está relacionada à subárea sociocultural e pedagógica e também não está concentrada nos 

programas de pós-graduação stricto sensu em Educação Física, mas na Educação.  

 

Quadro 1 - Dissertações sobre o Pibid por IES, estado, PPGE e tipo de produção defendida de 

2009 a 2016 
IES Estado Programa stricto sensu Tipo de produção 

FURB SC Educação Dissertação 

UFES ES Educação Dissertação 

UFMG MG Educação Tese 

UFV MG Educação Dissertação 

UECE CE Educação Dissertação 

UFRJ RJ Educação Dissertação 

FURB SC Educação Dissertação 

UFPR PR Educação Dissertação 

UFRN RN Educação Dissertação 

UFSM RS Educação Dissertação 

UFS SE Educação Dissertação 

UFPR RS Educação/Profissional Dissertação 

UFTM MG Educação Física Dissertação 

UFES ES Educação Física Dissertação 

UFRGS RS Ciências do Movimento Humano Dissertação 
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UFSM RS Educação Física Dissertação 

UFPel RS Educação Física Dissertação 

UFPel RS Educação Física Dissertação 

Fonte: Elaboração do autor (Jataí, 2017). 

 

Pelo quadro, nota-se que 100% (n=18) dos trabalhos foram produzidos em 

universidades públicas do país. Pode-se observar ainda que grande parte dos trabalhos sobre 

Pibid Educação Física está na pós-graduação stricto sensu em Educação, ou seja, 61,1% (n=11) 

das 18 produções estão nos PPGE, 33,3% (n=6) nos PPGEF e 5,5% (n=1) no programa de 

mestrado profissional em Educação. Assim, somados os PPGE acadêmicos e profissionais, essa 

desigualdade cresce de 61,1% (n=11) para 66,6% (n=12). Dessa forma, o que expressam esses 

dados? A discussão feita no segundo capítulo sobre a política de pós-graduação ajuda na 

interpretação desses dados.  A questão que se coloca é a seguinte: se for considerada que a 

Educação Física vem, ao longo da história, constituindo-se como educação, o que leva os 

professores de Educação Física35, produtores das dissertações e da tese, a estarem realizando 

suas pesquisas hegemonicamente nos programas em Educação? Logicamente não se está aqui 

questionando a legitimidade do professor de Educação Física realizar sua pesquisa stricto sensu 

no PPGE. O que os dados acima expressam é o debate colocado na área da Educação Física, 

sobretudo referente à política de pós-graduação regulamentada pela Capes, que tem colocado a 

Educação Física na área 21, sob um processo de avaliação produtivista que desconsidera as 

especificidades e critérios de avaliação condizentes com as demandas e características da 

subárea pedagógica e sociocultural e privilegia a subárea Biodinâmica. Em outras palavras,  

 

A partir da observação de alguns estudos realizados na área, podemos afirmar que os 

critérios de avaliação não atendem à diversidade da área de conhecimento “EF”. E, 

nesse sentido, a avaliação consubstanciada em critérios produtivos de viés analítico 

apresenta uma contradição, pois possibilita, de um lado, o desenvolvimento de uma 

subárea, a Biodinâmica, e, de outro, causa a estagnação, submissão (e provável 

desaparecimento) das outras subáreas, a pedagógica e a sociocultural (SILVA; 

SACARDO; SOUZA, 2014, p. 1577-1578, grifos do original). 
 

Essa valoração de uma subárea em detrimento de outra é contraditória, uma vez que, 

como se viu nas análises do segundo capítulo deste trabalho, principalmente do último PNPG 

(2011-2020), a política de pós-graduação estabeleceu a educação básica como eixo estratégico 

no referido plano. No entanto, esse aspecto da política nacional de pós-graduação, no tocante à 

ênfase na educação básica (mesmo que a partir de uma concepção pragmática de formação), 

não tem sido atendido na política científica da área a partir do PPGEF via área 21. Isso porque 

                                                           
35As produções científicas aqui analisadas foram produzidas exclusivamente por professores de educação física. 
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a avaliação da área não tem reconhecido a diversidade existente, impondo, sobretudo (mas não 

somente) aos pesquisadores da subárea pedagógica e sociocultural, critérios de avaliação 

produtivista que desconsideram a dinâmica interna (tempo, metodologia etc.) de pesquisa 

própria das ciências humanas e sociais, colocando o desafio quase insuperável e insuportável 

de “produção científica” a qualquer custo. Essa avaliação torna-se cruel, quando lhe são 

vinculados o financiamento das pesquisas, o credenciamento de professores na pós-graduação, 

a abertura de programas. Esse último ainda contribui para as assimetrias da pós-graduação 

stricto sensu nas regiões do país, ou seja, concentração de programas nas regiões Sudeste e Sul 

em detrimento das demais regiões.   

 

 

3.3 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS AUTORES QUE PESQUISARAM PIBID 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nesta seção, evidencia-se quem são os autores e mais precisamente qual o seu vínculo 

com o Pibid. Para isso, foi preciso coletar alguns dados sobre os autores ora nos trabalhos (teses 

e dissertações), ora nos currículos Lattes. No quadro abaixo, é possível visualizar o nome do 

autor, estado e IES que realizou a pesquisa, titulação e o vínculo com o Pibid (Quadro 2).  

   

Quadro 2 - Caracterização geral dos trabalhos: autores, ano do trabalho, titulação e vínculos  

Autor/ano Estado IES Titulação 
Vínculos com 

Pibid (bolsista) 

SENA (2014) RN UFRN Mestre Supervisor 

ANDRADE 

(2014) 
MG UFTM Mestre Supervisor 

ROSA (2014) RS UFPel Mestre Acadêmico 

MELO (2015) ES UFES Mestre Supervisor 

NIQUINI (2015) MG UFMG Doutor Coordenador 

PINTO (2015) CE UECE Mestre Não consta 

CAMARGO 

(2015) 
PR UFPR Mestre Supervisor 

COSTA (2015) RS UFSM Mestre Acadêmico 

ARAÚJO (2015) SE UFS Mestre Não consta 

MARTINS (2015) ES UFES Mestre Não consta 

MEDEIROS 

(2015) 
RS UFRGS Mestre Coordenador 

NORA (2015) RS UFSM Mestre Acadêmico 

FIDALGO (2015) RS UFPR Mestre Supervisor 

RODRIGUES 

(2016) 
SC FURB Mestre Não consta 

LIMA (2016) MG UFV Mestre Acadêmico 

MATOS (2016) RJ UFRJ Mestre Acadêmico 

CAMARGO 

(2016) 
SC FURB Mestre Supervisor 

ASSIS (2016) RS UFPel Mestre Não consta 

Fonte: Elaboração do autor (Jataí, 2017).  
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Nesse quadro, pode-se visualizar, principalmente, que grande parte dos autores, 72,2% 

(n=13), teve ou tem algum tipo de passagem pelo programa como bolsista ou ex-bolsista: como 

supervisor, acadêmico e coordenador. Como se pode visualizar, parece que o Pibid influencia 

os pesquisadores na problemática de suas pesquisas. Ou seja, ao passarem pelo programa, de 

alguma forma, os autores têm sido levados a pesquisar sobre o Pibid em sua formação 

continuada. Inclusive, o programa parece estar exercendo influência nessa formação 

continuada.   

 

3.4 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA NA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Os dados expostos nesta seção fazem parte da segunda planilha de coleta de dados, que 

traz dados sobre os aspectos lógicos da pesquisa (objetivo, palavras-chave, problema, 

metodologia, resultados, conclusões, recomendações sobre o Pibid, teoria utilizada); e também 

os aspectos ontológicos (concepção de formação de professores). Nesta fase da pesquisa, foram 

descritas 14 produções que têm como objeto o Pibid/Educação Física na Pós-Graduação stricto 

sensu na Educação e Educação Física (T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-12, T-13, T-

14, T-15, T-16, T-17). Ainda que se tenha encontrado um universo de 22 pesquisas na fase de 

busca desses trabalhos, quatro dissertações não estão com os seus textos completos disponíveis: 

Santos, E. (2016), Clímaco (2016), Santos, M. (2016) e Welter (2016). Além disso, identificou-

se que, desse universo, quatro trabalhos não têm o Pibid como objeto de estudo. Assim, as 

pesquisas que não têm o Pibid como objeto entram na contagem, porém, serão investigadas 

nessa etapa de forma mais geral, apenas para o leitor ter uma melhor visão das preocupações 

investigativas dessas produções, a saber: T-9, T-11 T-18, T-1.  

 Contudo, em que pese a ausência de algumas pesquisas pela não disponibilidade do 

texto ou pelos critérios de seleção, deu-se continuidade a este estudo no qual se constatou que, 

mesmo os trabalhos tendo o Pibid como objeto de estudo, estes são abordados nas produções 

investigadas com algumas variedades. Assim, expõem-se, a partir do quadro 3, os trabalhos 

sobre Pibid, agrupados por aproximação conceitual.   
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Quadro 3 - Objetos das pesquisas sobre Pibid-Educação Física 

Objeto de investigação Autor 

Pibid e formação de professores  

Melo (2015)/T-2; Niquini (2015)/T-3; Pinto 

(2015)/T-5; Matos (2016)/T-6; Camargo 

(2015)/T-8; Andrade (2014)/T-12; Martins 

(2015)/T-13; Medeiros (2015)/T-14; Nora 

(2015)/T-15; Rosa (2014)/T-16; Assis (2016)/T-

17 

Pibid e atratividade da carreira docente Lima (2016)/T-4 

Pibid e sua recontextualização como política 

pública 
Camargo (2016)/T-7 

Pibid e caracterização de suas ações Costa (2015)/T-10 

Pesquisas com os participantes do Pibid 
Sena (2014)/T-9; Araújo (2015)/T-11; Fidalgo 

(2015)/T-18; Rodrigues (2016)/ T-1 

Fonte: Elaboração do autor. 

De acordo com o agrupamento apresentado no quadro 3, as temáticas das pesquisas 

estão divididas da seguinte forma: 11 tratam o Pibid diretamente relacionado à formação de 

professores com enfoque na formação inicial e/ou continuada de professores de Educação 

Física: T-2, T-3, T-5, T-6, T-8, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17; outros 4 trabalhos realizam 

suas pesquisas com os participantes do Pibid: T-9, T-11, T-1, T-18. Essas quatro pesquisas não 

têm no Pibid seu objeto de estudo, mas usam os participantes do programa para pesquisar outros 

objetos, como os temas “Pibid e atratividade da carreira docente”, que aparece em 1 trabalho - 

T-4; “Pibid e sua recontextualização como política pública”, em 1 trabalho - T-7; e “Pibid e 

caracterização de suas ações”, em 1 trabalho - T-10. 

 

3.4.1 Pesquisas com os participantes do Pibid 

Aqui estão localizados os trabalhos que, embora tenham desenvolvido suas pesquisas 

com os sujeitos do Pibid Educação Física, não possuem o programa como objeto. Os trabalhos 

de Sena (2014)/T-9, Araújo (2015)/T-11, Fidalgo (2015)/T-18, Rodrigues (2016)/T-1 compõem 

esse grupo.  

Nessa direção, o trabalho de Sena (2014)/T-9 trata da sistematização dos conteúdos 

sobre jogos nas aulas de Educação Física escolar, tendo como sujeitos envolvidos os estudantes 

do Pibid Educação Física da UFRN, os supervisores e os escolares. Já Araújo (2015)/T-11 

desenvolveu um estudo sobre a organização do conteúdo esporte nas aulas de Educação Física 

a partir do sistema de complexos. O trabalho empírico da pesquisa foi realizado em uma escola 

pública municipal de Arapiraca-AL, e foi desenvolvido pela equipe do Pibid UFAL, campus 

Arapiraca. O trabalho de Rodrigues (2016)/T-1 teve como objeto a relação “memória-corpo” 

na Educação Física escolar. Esse trabalho usou como metodologia a observação de aulas de 

Educação Física ministradas por bolsistas do Pibid – FURB de Educação Física, numa escola 
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de educação básica em Blumenau-SC e ainda entrevistas com os participantes do projeto. Por 

fim, Fidalgo (2015)/T-18 quis saber se os jogos cooperativos, nas aulas de Educação Física 

escolar, “provocam nos (as) alunos(as) questionamentos a respeito das relações que se 

estabelecem no convívio dentro e fora da escola" (Ibid., p.17). A etapa empírica da pesquisa foi 

desenvolvida como parte da proposta de intervenção dos alunos da área de Educação Física 

inscritos no programa Pibid/UFPR.  

Dessa forma, percebe-se que o Pibid, nesses quatro casos, torna-se meio, e não fim, para 

a resposta às questões/objetivos das pesquisas dos autores. Isso porque estes utilizam os 

participantes do programa para desenvolver determinada prática pedagógica relacionada à 

Cultura Corporal, nesse caso os jogos e o esporte. Esses autores estão preocupados, também, 

em saber que papel desenvolve esses elementos na formação dos alunos da escola e ainda 

propõem uma forma de sistematizar esses conteúdos na escola de educação básica. 

 

3.4.2 A relação entre perguntas e respostas nos trabalhos sobre Pibid/Educação Física  

Em seguida, apresentam-se os demais trabalhos, sendo 14 dissertações e a tese, 

considerando o agrupamento acima e a relação dialética entre perguntas e respostas nas 

produções científicas sobre Pibid/Educação Física. A construção da pergunta está relacionada 

ao mundo das necessidades, ao problema, às indagações múltiplas. Já a construção da resposta 

se dá a partir da relação entre os níveis técnicos, teóricos, metodológicos, epistemológicos, 

gnosiológicos, ontológicos e os elementos histórico- sociais (SILVA; SÁNCHEZ GAMBOA, 

2014). 

 

A) A CONSTRUÇÃO DAS PERGUNTAS   

 

Eixo Temático 1: Pibid e formação de professores  

Pode-se visualizar, nesse grupo, que as pesquisas na Pós-Graduação em Educação e 

Educação Física, que tratam do Pibid/Educação Física, estão direcionando os seus esforços ora 

para a formação inicial com os acadêmicos bolsistas36, como os trabalhos de Melo (2015)/T-2, 

Pinto (2015)/T-5, Camargo (2015)/T-8, Nora (2015)/T-15, Medeiros (2015)/T-14 e Assis 

(2016)/T-17, que têm essa caraterística; e ora para a formação continuada com centralidade nos 

                                                           
36As modalidades de bolsas oferecidas no Pibid são: iniciação à docência- acadêmicos dos cursos de licenciatura; 

coordenador de área - docentes das licenciaturas (coordena o subprojeto de licenciatura na IES); coordenador 

institucional - responsável pelo projeto institucional (coordena todos os subprojetos desenvolvidos na IES); 

supervisor - professor da educação básica (supervisiona os acadêmicos na escola); coordenador de gestão – auxilia 

o coordenador institucional. 
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professores supervisores de Educação Física, como os trabalhos de Rosa (2016)/T-16 e Matos 

(2016)/T-6. Ainda há trabalhos que tratam de ambas as temáticas, formação inicial e 

continuada, a saber: a tese de Niquini (2015)/T-3 e as dissertações de Martins (2015)/T-13 e 

Andrade (2014)/T-12, que têm como foco os alunos bolsistas e os professores supervisores de 

Educação Física.  

 

Categoria de análise: problemática de pesquisa  

Quadro 4 - Síntese das problemáticas abordadas nas produções - Eixo temático 1  

Cód. Elementos da categoria de análise37 

T-2/MELO (2015) 

“elegemos como problemática para este estudo de mestrado a seguinte indagação: 

Como o Coordenador, os Supervisores e os Bolsistas do PIBID-Educação Física da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) no município de Feira de 

Santana – Bahia compreendem os processos de iniciação à docência na formação 

inicial de professores de Educação Física?” (MELO, 2015, p. 19).  
 

T3/NIQUINI 

(2015) 

“delineamos o seguinte problema de pesquisa: como o PIBID foi compreendido 

pelos participantes em estudo e como as ações desenvolvidas pelo subprojeto 

interferiram na formação dos mesmos?” (NIQUINI, 2015, p. 21). 
  

T-5/PINTO (2015) 

“buscamos desvendar as seguintes questões: o que significa ser crítico-reflexivo e 

por que esse modo de ser e pensar é importante para a formação de professores de 

Educação Física? Como os bolsistas de iniciação à docência do Pibid IFCE 

percebem possíveis contribuições do programa de iniciação à docência para a sua 

formação? Quais as potencialidades do Pibid para a formação reflexiva e crítica na 

Educação Física?” (PINTO, 2015, p. 20).  
 

T-6/MATOS 

(2016) 

Problematiza de que maneira o Pibid se relaciona com a formação continuada de 

professores de Educação Física (MATOS, 2016). 
 

T8/CAMARO 

(2015) 

“Que elementos mobilizam, na formação inicial de acadêmicos de educação física, 

o encantamento pela docência na educação infantil?” (CAMARGO, 2015, p. 25) 
 

T12/ANDRADE 

(2014) 

 

“Qual o impacto do PIBID na formação inicial dos licenciandos do curso de 

Educação Física da UFPI e na prática pedagógica dos professores-supervisores de 

Educação Física das escolas públicas do Piauí envolvidas no programa?” 

(ANDRADE, 2014, p. 19)  
 

T-13/MARTINS 

(2015) 

“formulamos a seguinte questão que norteará a pesquisa: de que modo as ações 

desenvolvidas pelo Pibid/EF da Ufes, ancoradas numa concepção de infância e de 

criança que as respeita como sujeitos de direitos, produtoras de cultura e 

protagonistas de seus próprios processos de socialização, repercutem na formação 

docente dos bolsistas do programa?” (MARTINS, 2015, p. 25-26) 
 

T-14/MEDEIROS 

(2015) 

“Como e quais são as aprendizagens construídas pelo estudantes do curso de 

Educação Física da FACOS no PIBID nas escolas de Osório?” (MEDEIROS, 2015, 

p. 8) 
 

T-15/NORA 

(2015) 

“Como se desenvolve o trabalho pedagógico no PIBID - Cultura esportiva da escola 

e quais as repercussões para a formação inicial de professores de Educação Física 

do CEFD/UFSM?” (NORA, 2015, p. 8)  

                                                           
37 Os elementos da categoria de análise são, todos, retirados das dissertações ou tese em forma de citação direta ou 

indireta.  
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T-16/ROSA 

(2016) 

“Dessa forma, nosso problema de pesquisa assim se apresenta: a participação dos 

professores de Educação Física (supervisores) no PIBID proposto pelo 

CEFD/UFSM e pelo Curso de Educação Física da UNIPAMPA se constitui num 

processo de Formação Continuada?” (ROSA, 2016, p. 22)  
 

T-17/ASSIS 

(2016) 

“Qual o impacto do PIBID na trajetória de formação inicial dos alunos/bolsistas?” 

(ASSIS, 2016, p. 16) 
 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

 

Observando mais de perto esse quadro-síntese, pode-se visualizar que os movimentos 

para problematizar o objeto, representados pelas perguntas-síntese, da forma como se 

apresentam não permitem ao pesquisador saturar as múltiplas determinações desse objeto, uma 

vez que o sujeito é polo fundamental da grande maioria das pesquisas. Nesse caso, quem produz 

conhecimento é o indivíduo singular e o objeto parece estar isolado de uma totalidade social 

mais ampla e sua captura se dá pelos sentidos do sujeito. Ou seja, as perguntas e/ou 

problemáticas levantadas questionam sobre o objeto, considerando a percepção, a compreensão, 

o significado, a mobilização, o encantamento, a repercussão, o impacto de uma vivência. Desse 

modo, as pesquisas estão preocupadas com as ideias do sujeito sobre o objeto ou partem do 

objeto para o objeto. Assim, essas problemáticas não estabelecem os nexos, as relações, as 

mediações, as determinações existentes entre as representações do sujeito sobre determinados 

fenômenos e o que este realmente é.  Portanto, as pesquisas sobre formação de professores de 

Educação Física selecionados têm centrado o processo cognoscitivo ora no objeto e ora no 

sujeito.  

Passa-se agora à discussão de como o objetivo geral está estabelecido nas pesquisas 

sobre Pibid/Educação Física.  

 

Categoria de análise: objetivo geral  

Quadro 5 - Síntese do objetivo geral das pesquisas - Eixo temático 1 

Cód. Elementos da categoria de análise 

T-2/MELO 

(2015) 

“O presente trabalho objetiva compreender como o Coordenador, os Supervisores e os 

Bolsistas do PIBID Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) no município de Feira de Santana – Bahia percebem os processos de iniciação 

à docência na formação inicial de professores de Educação Física no PIBID Educação 

Física – UEFS” (MELO, 2015, p. 8). 
 

T-3/NIQUINI 

(2015) 

[...] “nosso objetivo geral neste trabalho é compreender o desenvolvimento do PIBID 

no subprojeto Educação Física da UFVJM/Edital 2011, e verificar como o programa 

interviu na formação de licenciandos e professores partícipes” (NIQUINI, 2015, p. 21).  
 

T-5/ PINTO 

(2015) 

“A nossa investigação teve como objetivo investigar as possíveis contribuições do 

Pibid para a formação de professores crítico-reflexivos na Educação Física, analisando 
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a percepção dos bolsistas de iniciação à docência a respeito dessa contribuição e a 

concepção de formação existente nos documentos institucionais do Pibid” (PINTO, 

2015, p. 20). 
 

T-6/ MATOS 

(2016) 

“Objetivo geral, analisar como o PIBID tem desenvolvido o processo de formação 

continuada dos professores supervisores de educação física numa perspectiva de 

formação profissional e ressignificação do currículo” (MATOS, 2016, p.10). 
 

T-8/ 

CAMARGO 

(2015) 

“o objetivo geral dessa pesquisa foi identificar e analisar elementos que mobilizam na 

formação inicial dos acadêmicos, participantes do PIBID/CAPES/UFPR (2012-2014), 

o encantamento pela docência na educação infantil” (CAMARGO, 2015, p. 31). 
 

T-12/ 
ANDRADE 

(2014) 

“traçamos o objetivo geral do trabalho que é: Analisar o impacto do PIBID na 

formação inicial dos licenciandos de Educação Física e na prática pedagógica dos 

professores-supervisores da área” (ANDRADE, 2014, p. 19). 
 

T-13/ 

MARTINS 

(2015) 

“Analisar, por meio das ações desenvolvidas pelo Pibid/EF da Ufes, os processos de 

formação inicial e continuada de professores de Educação Física para atuação no 

âmbito da Educação Infantil” (MARTINS, 2015, p. 26). 
 

T-14/ 

MEDEIROS 

(2015) 

“Compreender as aprendizagens construídas no PIBID pelos estudantes do Curso de 

Educação Física da FACOS em escolas de Osório/RS e como estas se constituem em 

contribuições à formação de professores”. (MEDEIROS, 2015, p. 8) 
 

T-15/ NORA 

(2015) 

[...] o objetivo geral deste estudo consiste em: Analisar o trabalho pedagógico no 

PIBID - “Cultura esportiva da escola e suas repercussões para a formação inicial de 

professores de Educação Física do CEFD/UFSM”. (NORA, 2015, p. 16) 
 

T-16/ ROSA  

(2016) 

“Como objetivo geral, buscamos investigar como se organiza a participação dos 

professores de Educação Física no PIBID proposta pelo CEFD/UFSM e pelo Curso de 

Educação Física da UNIPAMPA e se o PIBID se constitui como um programa de 

Formação Continuada para os professores supervisores envolvidos”. (ROSA, 2016, p. 

22) 
 

T-17/ ASSIS 

(2016) 

“Mapear o impacto do PIBID na trajetória de formação inicial dos alunos/bolsistas” 

(ASSIS, 2016, p. 7). 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Aproximando o olhar para os objetivos das pesquisas desse grupo, compreende-se que 

essas produções no geral projetam, em suas investigações, analisar, investigar, verificar, 

identificar, mapear os processos formativos no Pibid e sua relação com a formação inicial ou 

continuada de professores, e também compreender como os sujeitos envolvidos percebem o seu 

próprio processo de formação dentro do programa. Já os verbos analisar, investigar, verificar, 

identificar, mapear indicam uma ação na direção dos substantivos processos, aprendizagens, 

repercussão, participação, impacto, desenvolvimento, contribuições, percepções, concepção, 

relacionados às ações no processo formativo dos participantes do programa ou na percepção 

destes sobre essas ações formativas.   

No tocante à demanda de áreas de conhecimento por pesquisas com esse tipo de 

objetivos, se reconhece que é importante o estudo de determinados aspectos da formação de 

professores, sobretudo a investigação de como as políticas educacionais destinadas a esses 
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profissionais se desenvolvem, se processam, suas repercussões, contribuições e impactos. 

Porém, entende-se que os objetivos de pesquisa devem apontar um elemento teleológico, uma 

finalidade histórica. E isso não ocorre nas problemáticas desses trabalhos e nem no objetivo 

geral.  

Assim, compreende-se que a finalidade de uma produção científica não pode se ancorar 

quase que exclusivamente na relação de causa e efeito sobre o objeto investigado, ou seja, a 

explicação do objeto no próprio objeto e nem na ênfase da dimensão subjetiva a ser investigada. 

Defende-se, pois, a relação dialética entre sujeito e objeto ou sínteses entre o subjetivo e o 

objetivo. Considerando que a própria subjetividade seja forjada pela realidade, não se pode 

prescindir de se mover na história concreta da sociedade e muito menos isolar o objeto da 

realidade social em que ele se insere e é determinado. Passa-se então à descrição de como o 

segundo eixo temático é formulado nas produções, os seus problemas e objetivos.  

 

Eixo Temático 2: Pibid e atratividade/contextualização/caracterização 

Nesse grupo temático, há três trabalhos agrupados: Pibid e atratividade da carreira 

docente: um trabalho, o de Lima (2016)/T-4, tem como objeto o Pibid e sua necessidade de 

atrair professores para a escola pública. 

Pibid e sua contextualização como política pública: um trabalho compõe esse objeto, 

qual seja, o trabalho de Camargo (2016)/T -7. Essa dissertação tem como objeto o Pibid e sua 

recontextualização como política pública. 

Pibid/Educação Física e caracterização de suas ações: a pesquisa de Costa (2015)/T-10 

tem como objeto de estudo a caracterização das ações do Pibid na área da Educação Física 

escolar, bem como as relações estabelecidas em subprojetos Pibid/Educação Física no Rio 

Grande do Sul, as IES e as escolas.  

Nesses três eixos temáticos, quanto à relação dialética entre perguntas e respostas nas 

produções científicas sobre Pibid/Educação Física, destacam-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Categoria de análise: problemática de pesquisa 

Quadro 6 - Síntese das problemáticas abordadas nas produções - Eixo temático 2 

Cód. Elementos da categoria de análise 

T-4/ LIMA 

(2016) 

“Nesse sentido, elaboramos algumas questões iniciais de estudo, a saber: qual o destino 

profissional dos licenciandos que participam do PIBID? Qual a influência do PIBID na 

decisão pela docência na Educação Básica? Quais as possibilidades/limitações 

encontradas na realidade profissional que permitem/impedem atrair e permanecer na sala 

de aula?” (LIMA, 2016, p. 10) 
 

T-7/ 

CAMARGO 

(2016) 

“como acontece a recontextualização da política educacional PIBID e dos subprojetos de 

Educação Física em diferentes IES do estado de SC?” (CAMARGO, 2016, p.14) 
 

T-10/ 

COSTA 

(2015) 

“Que aspectos principais caracterizam as ações realizadas em Subprojetos PIBID/CAPES 

da área curricular de Educação Física desenvolvidos no estado do Rio Grande do Sul?” 

(COSTA, 2015, p. 9) 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Nesse grupo, novamente se percebeu, a partir das perguntas-síntese, que o fenômeno foi 

estudado como um todo autônomo, isolado de sua totalidade histórica, não se inserindo, desse 

modo, em um contexto social determinante, amplo e complexo. E a relação mais ampla que se 

faz aqui é com o contexto profissional, a universidade.   

        

Categoria de análise: objetivo geral 

Quadro 7 - Síntese do objetivo geral das pesquisas- Eixo temático 2 

Cód. Elementos da categoria de análise 

T-4/ LIMA 

(2016) 

[...] “definimos como objetivo geral compreender a influência do Programa na decisão de 

ex-bolsistas egressos de um curso de Educação Física (EF) de uma universidade pública 

mineira, em adotar a escola como lócus de atuação profissional, considerando os 

diferentes fatores atrelados à atratividade da carreira docente” (LIMA, 2016, p. 7). 
 

T-7/ 

CAMARGO 

(2016) 

“objetivo geral problematizar a recontextualização de uma política, o PIBID e os 

subprojetos de Educação Física, em três IES do estado de Santa Catarina” (CAMARGO, 

2016, p. 9). 
 

T-10/ 

COSTA 

(2015) 

“A pesquisa aqui relatada teve como objetivo estabelecer possíveis relações das ações 

realizadas em Subprojetos PIBID/CAPES da área curricular de Educação Física (EF) no 

estado do Rio Grande do Sul (RS) com as desenvolvidas nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) e nas Escolas e Educação Básica (EEB)” (COSTA, 2015, p. 27). 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Aqui novamente o fenômeno educativo está limitado, como acontece com o Eixo 

temático 1: Pibid e formação de professores. Embora haja uma pesquisa apontando que existem 

outros fatores interferindo na formação da subjetividade dos ex-bolsistas na escolha pela 

docência, ela não expressa quais seriam esses fatores. As pesquisas desse grupo limitam-se à 
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experiência em torno do Pibid. Para elucidar essa afirmação, pega-se o exemplo da 

compreensão do objeto de conhecimento como um todo e seus nexos com as suas partes 

constituintes. Nas pesquisas descritas aqui, o fenômeno educativo está limitado à experiência 

de uma política pública, o Pibid.  Essa experiência pode ser tomada como um todo constituído, 

entre outros fatores, por (partes) ex-bolsistas, subprojeto Pibid/Educação Física, a universidade, 

a escola. No entanto, a experiência em torno do Pibid, pelo que aparece nos objetivos, não é 

constitutiva de um todo maior, por exemplo, um projeto de sociedade.  O que se diz é que a 

sociedade precisa, nas produções do conhecimento, ser compreendida como um todo maior e 

mais amplo que se integra à educação, às políticas educacionais, às políticas de formação de 

professores, ao Pibid, aos subprojetos Pibid/Educação Física, à universidade, à escola, aos 

participantes do Pibid como partes de dado metabolismo social, de um dado processo histórico 

(SÁNCHEZ GAMBOA, 2007).  

É oportuno trazer as considerações de Tonet (2013) sobre a problemática do 

conhecimento ao explicar que ela pode ser abordada por dois caminhos, qual seja, do ponto de 

vista gnosiológico e do ontológico38. Segundo esse autor, a tradição de método científico39 está 

fundamentada em uma abordagem gnosiológica, que “impede que se percebam os interesses 

sociais que permeiam a construção da cientificidade” (Ibid., p. 12). Para esse autor:  

 
A problemática do conhecimento se resume, em seus termos mais essenciais, à relação 

entre um sujeito e um objeto. Simplificando, ainda, podemos dizer que, nessa relação, 

o peso maior (prioridade) pode estar do lado do sujeito ou do objeto. No primeiro caso 

teremos um ponto de vista gnosiológico. No segundo caso, um ponto de vista 

ontológico. Trata-se, portanto, aqui, da resposta à pergunta: quem é o polo regente do 

processo de conhecimento? Ponto de vista gnosiológico é, pois, a abordagem de 

qualquer objeto a ser conhecido que tem como eixo o sujeito [...] (TONET, 2013, p. 

13).  

 

 É claro que o autor trata dessa questão minuciosamente. Porém, sublinha-se que o 

tratamento dado nas formulações de ambos os eixos temáticos, no tocante às categorias de 

análise da problemática e do objetivo geral, parece estar, em sua grande maioria, centrado mais 

no sujeito, considerando a relação sujeito e objeto.     

 Também se pode identificar trabalhos como, por exemplo, T4, que coloca a ênfase na 

influente determinação do objeto (Pibid), na subjetividade do sujeito (bolsista) e ainda faz 

mediação com o contexto profissional. Ainda segundo Tonet (2013, p. 14), “ponto de vista 

ontológico é, por sua vez, a abordagem de qualquer objeto tendo como eixo o próprio objeto 

                                                           
38É importante pontuar que o autor faz uma diferenciação entre gnosiologia e ponto de vista gnosiológico e 

ontologia e ponto de vista ontológico. A esse respeito, ver Tonet (2013).  
39Tonet (2013) destaca três principais momentos na abordagem do conhecimento: o primeiro é grego-medieval; 

o segundo, o moderno; e o terceiro, o marxismo.   
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[...]. Sendo assim, os trabalhos que colocam suas perguntas nessa perspectiva estariam se 

aproximando do ponto de vista ontológico? Entende-se ainda ser cedo para dizer, bem como 

para apontar grandes diferenças entre as concepções de conhecimento e de formação de 

professores implícitas e explícitas nas produções do conhecimento sobre Pibid/EF.   Entretanto, 

é importante colocar como se concebe essa questão do conhecimento, ou seja, a partir de uma 

abordagem marxista compreende-se que o processo de conhecimento centra-se na objetividade, 

sem desconsiderar a importância do sujeito. E ainda, em total acordo com Tonet (2013, p. 15), 

reitera-se que  

 
a correta compreensão da problemática do conhecimento não deve desqualificar 

nenhuma dessas abordagens, antes deve compreendê-las no interior do processo 

histórico. Quando examinadas sob essa luz, poderão ser melhor compreendidas a sua 

origem, a sua natureza, a sua função social e, com isso, tanto os seus aspectos positivos 

como as suas possíveis limitações.   
 

Embora se observem nas problemáticas e nos objetivos elementos para a crítica à 

produção do conhecimento sobre Pibid /Educação Física, é preciso analisar melhor os detalhes 

dessas produções para que se possam identificar as suas possibilidades e limites de explicação 

do objeto. Essa é a nossa intenção a seguir, ao trazer os elementos que constituem as respostas 

dos textos.      

 

B) A CONSTRUÇÃO DA RESPOSTA  

Com o intuito de estabelecer a relação entre pergunta e resposta nas dissertações e na 

tese que têm por objeto o Pibid Educação Física, valer-se-á da metodologia desses trabalhos, 

no que concerne à abordagem das pesquisas, à tipologia predominante, às fontes de coleta de 

dados, aos instrumentos de coleta de dados e à origem dos dados, e também da concepção de 

formação de professor e da teoria utilizada. Esses resultados podem ser vistos no quadro a 

seguir: 

 

Eixo temático 1: Pibid e formação de professores 

Categoria de análise: metodologia  

Nessa categoria de análise, optou-se por trazer os dados dos grupos temáticos e, 

simultânea e posteriormente, realizar a análise de ambos. Pois, a partir dos elementos coletados, 

não foi possível identificar uma diferença substancial que justificasse a realização da análise 

desses eixos separadamente.  Assim, serão apresentados os dados do Eixo temático1: “Pibid e 



132 
 

formação de professores” e, em seguida, os dados do Eixo temático 2: “Pibid e 

atratividade/contextualização/caracterização”.  

 

Quadro 8 - Metodologia da pesquisa sobre Pibid/Educação Física - Eixo temático 1  

Cód. Tipo Fonte de coleta Instrumentos de coleta 
Origem dos 

dados 

T-2/ 

MELO 

(2015) 

Pesquisa 

Narrativa  

Coordenadores, 

supervisores e 8 bolsistas 

iniciação à docência; 

Documentos  

Entrevista coletiva e 

semiestruturada  

UEFS-BA  

T-3/ 

NIQUINI 

(2015) 

Estudo de Caso 4 professores de EF 

(supervisores) e 15 

bolsistas Iniciação a 

docência;  

Documento  

Grupo focal, realização 

de observações 

assistemáticas  

UFVJM-MG 

T-5/ 

PINTO 

(2015) 

Estudo de Caso Bolsistas Iniciação à 

docência; 

 

Documentos 

Aplicação de 

questionários  

IFCE-CE 

T-6/ 

MATOS 

(2016) 

Ciclo de 

política 

Professores supervisores, 

coordenadores de área, 

institucionais e alunos 

participantes do programa; 

Documentos 

Entrevista 

semiestruturada, relatos 

de experiência, 

observação   

UFRJ, UFF- 

RJ 

T-8/ 

CAMARGO 

(2015) 

Investigação 

interpretativa 

Os acadêmicos do 

Pibid/Capes/UFPR; 

 

Documento  

Observação 

participante, entrevista 

semiestruturada, roda 

de conversa, pergunta 

pedagógica  

UFPR-PR 

T-12/ 

ANDRADE 

Pesquisa 

qualitativa 

descritiva e 

explicativa 

22 alunos-bolsistas e 4 

professores-supervisores; 

 

Entrevista estruturada  UFPI-PI 

T-13/ 

MARTINS 

(2015) 

-Pesquisa 

exploratória;  

-Pesquisa-Ação 

Colaborativa;  

-Metodologia 

Participativa 

2 coordenadores de área, 3 

professores supervisores e 

18 bolsistas iniciação à 

docência; 

 

Registros em diário de 

aula e as entrevistas 

Ufes-ES 

T-14/ 

MEDEIROS 

2015 

Etnografia 6 bolsistas iniciação à 

docência; 

Documentos 

Observação 

participante, diário de 

campo, diálogos e 

entrevistas 

UFSM-RS 

T-15/ 

NORA 

(2015) 

Estudo de Caso 10 ex-bolsistas que 

ingressaram no mestrado 

em EF; 

Documentos  

Entrevista 

semiestruturada  

UNIPAMPA, 

UFSM-RS 

T-16/ 

ROSA 

(2016) 

Pesquisa 

documental e 

exploratória 

descritiva 

5 professores supervisores; 

Documentos 

Entrevista 

semiestruturada 

UFPel-RS 

T-17/ 

ASSIS 

(2016) 

Estudo de Caso Todos os alunos/bolsistas 

do PIBID da UFPel 

(totalizando 445 

indivíduos) 

Delphi ou método 

Delphi, desenvolvido 

em duas fases/rounds 

UFPR-PR 

Fonte: Elaboração do autor.  
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Eixo Temático 2: Pibid e atratividade/contextualização/caracterização 
 

Categoria de análise: metodologia  

 

Quadro 9 - Metodologia da pesquisa sobre Pibid/Educação Física - Eixo temático 2  

 
Cód. Tipo  Fonte de coleta Instrumentos de 

coleta  

Origem dos dados 

T-4/ 

LIMA 

(2016) 

Não consta 76 Ex-bolsistas  Questionários e 

entrevista 

semiestruturada 

UFV-MG 

T-7/CAMARGO 

(2016) 

Pesquisa 

documental 

Documentos  Não consta 3 IES-SC 

T-10/ 

COSTA  

(2015) 

Pesquisa 

qualitativa, 

interacionismo 

simbólico; 

etnometodologia 

10 bolsistas 

coordenador de 

área, 47 bolsistas 

iniciação à 

docência e 

documentos   

Roteiro de análise 

textual, entrevista, 

grupo focal.  

10-

subprojetos/PIibid/EF, 

RS 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

As pesquisas sobre Pibid na Pós-Graduação stricto sensu em Educação Física e 

Educação, embora apresentem algumas diferenças no modo de construir a sua metodologia de 

pesquisa, em síntese não se diferem. Com exceção de um trabalho que desenvolve uma pesquisa 

documental, os demais trabalhos (13) se aproximam muito. Esses 13 trabalhos, levando-se em 

consideração ambos os eixos temáticos, produzem pesquisas de natureza teórico-empírica. As 

pesquisas são, em grande parte, de abordagem qualitativa.  

 Já a tipologia de pesquisa é variada: pesquisa narrativa, estudo de caso, investigação 

interpretativa, pesquisa qualitativa, descritiva, explicativa, pesquisa exploratória, pesquisa-

ação, pesquisa participativa, pesquisa bibliográfica, etnografia, pesquisa documental e 

exploratória descritiva, pesquisa qualitativa, pesquisa documental. Porém, uma tipologia de 

pesquisa se desatacou, o estudo de caso, que apareceu em 21,4% (n=3) dos trabalhos.  

Quanto às fontes de coleta de dados, quase o total das produções (98%, n=13) sobre 

Pibid/Educação Física lança mão dos bolsistas do programa como sujeitos de suas pesquisas, 

além de documentos oficiais em torno do programa. Entre os 14 trabalhos, somados os dois 

eixos temáticos, apenas um não tem nos bolsistas sua fonte de informação.  Os documentos 

oficiais, decretos, portarias, editais, leis, documentos relacionados ao programa nas IES, 

subprojetos, relatórios de atividades também aparecem nas pesquisas (71,4%, n=10 dos 

trabalhos).   

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: entrevistas (10 trabalhos), grupo 

focal (2 trabalhos), observação (4 trabalhos), questionários (2 trabalhos), relato de experiência 
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(1 trabalho), roda de conversa (1 trabalho), pergunta pedagógica (1 trabalho), diários (2 

trabalhos), diálogos (1 trabalho), Delphi (1 trabalho), roteiro de análise textual (1 trabalho).  

As IES e os estados onde se deram a coleta dos dados foram: UEFS-BA, UFVJM-MG, 

IFCE-CE, UFRJ e UFF-RJ, UFPR-PR, UFPI-PI, UFES-ES, UNIPAMPA-RS e UFSM- RS, 

UFPel-RS, UFV-MG, 3 IES-SC, 10 subprojetos/Pibid/EF-RS. Entre as pesquisas, duas não 

citam os nomes das instituições que participaram da pesquisa. O destaque aqui fica com a região 

Sul, que foi local de coleta de dados de 50% (n=7) das pesquisas.  Esse achado está coerente 

com o número de pesquisas encontrado nessa região do país. Isso indica o aspecto local dos 

trabalhos sobre Pibid/Educação Física. Outro elemento que também corrobora essa afirmação 

é o emprego do estudo de caso nos trabalhos.  

Um terceiro elemento que se pode inferir das metodologias desses trabalhos é a sua 

ênfase nos aspectos subjetivos, ou seja, é quase unânime a preocupação de elucidar o problema 

de pesquisa e olhar para o objeto, levando-se em conta os sujeitos (bolsistas do Pibid). A técnica 

de coleta de dados, tais como a entrevista, grupos focais, elucida essa afirmação. Outro aspecto 

que corrobora a ênfase na dimensão subjetiva da relação sujeito/objeto é o emprego, além dos 

sujeitos do Pibid, de tipologias de pesquisa, tais como: pesquisa narrativa, investigação 

interpretativa, etnografia. Inclusive essa ênfase nas dimensões subjetivas na metodologia dos 

trabalhos está coerente com essa mesma tendência nos problemas e objetivos. É importante 

esclarecer que o emprego de determinada tipologia, técnica de coleta de dados etc, por si só não 

determinará que uma pesquisa esteja com o peso na subjetividade no processo de conhecimento. 

A questão que se coloca é outra, isto é, a valoração do processo subjetivista sem levar em conta 

a totalidade social.   

Seguindo com a intenção de captar as minúcias do texto, passa-se agora à concepção de 

formação de professores, teorias utilizadas ou elaboradas, crítica a outras teorias ou 

interpretação. Para tanto, apresenta-se, nos quadros abaixo, a síntese desses elementos retirados 

das produções.  

 

Eixo temático 1: Pibid e formação de professores 

Categoria de análise: concepção de formação de professor 

Quadro 10 - Síntese da concepção de formação de professor nas produções do eixo temático 1 

Cód. Elementos da categoria de análise 

T-2/ MELO 

(2015) 

“Nesta conjuntura a formação é concebida como um processo reflexivo que possui 

influência significativa na constituição da identidade profissional do professor de 

Educação Física” (MELO, 2015, p.78). “Partimos do conceito da formação numa 

perspectiva de aprendizagem permanente e inconclusa, pois percebemos as experiências 

como momentos que acontecem na vida de cada um deixando marcas na nossa vida 
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pessoal e profissional, permitindo sempre uma aprendizagem na lentidão e na reflexão 

sobre os processos que vivenciamos” (Ibid., p. 97). 

T-3/ 

NIQUINI 

(2015) 

“Nessa medida, parece-nos importante pensar a formação do professor numa abordagem 

que percorra além da perspectiva acadêmica, que penetre no âmago da universidade e da 

escola envolvendo o desenvolvimento pessoal, social, profissional e organizacional da 

atividade docente, especialmente no interior da escola básica. Delimitar a importância da 

atividade docente requer, inicialmente, definir atividade docente. Assim, segundo Tardif 

(2009, p. 8), ‘uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade 

em que o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de trabalho, que é justamente um outro ser 

humano.’ Eis o ponto essencial na formação docente” (NIQUINI, 2015, p.19).  
 

T-5/ 

PINTO  

(2015) 

“A concepção crítica de reflexividade ultrapassa a concepção de reflexão como 

pensamento sobre os problemas imediatos da prática docente para atender ao objetivo de 

formação técnica de trabalhadores para atuar no atual contexto de reestruturação do 

sistema produtivo (reflexividade neoliberal)” (PINTO, 2015, p. 54). “Entendemos que é 

por meio do processo reflexivo que o professor desenvolverá as suas habilidades 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência. Os momentos curriculares e 

extracurriculares que possibilitam ao estudante uma proximidade com seu campo de 

trabalho ao mesmo tempo em que abrem espaços de reflexão sobre a prática com a 

mediação de professores experientes são verdadeiros laboratórios reflexivos para a 

iniciação à docência” (Ibid., p.75-76).  
 

T-6/ 

MATOS  

(2016) 

“Pensamos que a formação continuada é um processo dinâmico e interminável, que 

extrapola os limites profissionais e faz parte também da formação humana” (MATOS, 

2016, p. 92). “Podemos encarar assim o fazer pedagógico como catalizador de uma 

apropriação reflexiva inerente ao processo educacional. A reflexão como um importante 

instrumento para a melhoria da prática pedagógica do professor e da sua formação em 

esfera profissional e humana é um conceito que vem se desenvolvendo ao longo de muitos 

anos. Essa concepção teve importante retomada na década de 1990, mais especificamente. 

Com Donald Schön, a partir do livro “O Professional Reflexivo”, de 1983, a importância 

da prática reflexiva para a formação docente influencia muitos autores pelo mundo que 

começam a atentar para a importância deste conceito” (Ibid., p. 63). 
 

T-8/ 

CAMARGO  

(2015) 

“Qualquer que seja o modelo de formação implicará uma relação do sujeito com o saber. 

A formação de professor de educação física para a educação infantil precisa respeitar a 

globalidade, e compreender que o sentir, o aprender e interagir acontecem em 

consonância com o movimento do seu corpo” (CAMARGO, 2015, p. 25). “No processo 

de formação, o professor deve se sensibilizar para vulnerabilidade que a criança 

apresenta” (Ibid., p. 25). [...] “Suponho que formação implica no encantamento pela 

atuação docente com as crianças pequenas (Ibid., p. 25). “Formação de professores de EF 

desenvolvida dentro da escola de crianças pequenas” (Ibid., p. 31). “Formação docente 

envolve a formação de um sujeito de desejo e exige sentido em sua construção” (Ibid., 

p.173). 
 

T-12/ 

ANDRADE 

(2014) 

 “Em nossa visão, faz-se necessário que os cursos de formação de professores 

possibilitem aos licenciandos a experiência prática desde o início do curso, direcionando-

os a exercícios de observação e de análise do cotidiano escolar, fazendo com que esses 

indivíduos problematizem e busquem soluções para as experiências vivenciadas” 

(ANDRADE, 2014, p. 28-29). “Desse modo, entendemos que esta formação tem que 

preparar os futuros professores a aprender com as experiências e a refletir sobre o que 

fizeram, oportunizando-os a situações reais que os façam avançar no saber docente” 

(Ibid., p. 30). 
 

T-13/ 

MARTINS 

(2015) 

“No caso específico da Educação Infantil, defendemos a articulação da formação docente, 

da produção de conhecimento mediante uma concepção de infância que enxergue as 

crianças como atores sociais, sujeitos de direitos e protagonistas dos seus processos de 

socialização” (MARTINS, 2015, p. 88). “Diante desse cenário, é preciso que os 

programas de formação docente lancem um outro olhar sobre a criança, considerando 

seus saberes fazeres e suas singularidades, bem como procurem compreendê-las como 

atores sociais, produtoras de culturas e protagonistas dos seus próprios processos de 
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socialização, conforme preconizam as DCNEIs” (Ibid., p. 90). “Pensamos que o processo 

de integração à cultura escolar no início da docência pode ser potencializado com a 

organização de redes de trabalho coletivo na escola e com o acompanhamento dos 

professores em exercício na Educação Infantil e docentes da universidade possibilitando 

a construção de momentos reflexivos sobre as experiências vividas neste momento 

formativo” (Ibid., p. 94). 
 

T-14/ 

MEDEIROS 

(2015) 

“Entendo que o processo de formação de professores perpassa pela sua própria 

experiência de vida, como questiona Nóvoa (2007), e que a identidade irá se constituir na 

construção dessa relação pessoal e profissional com o tempo. A identidade, portanto, não 

é um produto, mas sim a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se 

sente e se diz professor (NÓVOA, 2007)” (MEDEIROS, 2015, p. 53). 
 

T-15/ 

NORA 

 (2015) 

“A formação inicial em Educação Física deve ser situada no contexto histórico, ou seja, 

deve-se considerá-la atrelada ao desenvolvimento das relações produtivas capitalistas, 

cujo objetivo é a exploração da força de trabalho e exige um trabalhador disciplinado” 

(NORA, 2015, p. 15). [...] “concepção de formação inicial que defendemos, no conceito 

de práxis pedagógica” (Ibid., p. 87).  
 

T-16/ 

ROSA 

 (2016) 

 

“Entendemos que a Formação Continuada de professores deve ser dotada do caráter de 

universalidade. Essa deve ser entendida como um direito de todos os professores, 

constituindo-se uma política universal” (ROSA, 2016, p. 96). “A Formação Continuada 

de professores deve repercutir tanto na melhoria da prática pedagógica cotidiana quanto 

na melhoria das condições de trabalho e valorização salarial dos professores. 

Compartilhamos os apontamentos de Righi, Marin e Souza (2012), ao acenarem que a 

Formação Continuada deve garantir a apropriação do conhecimento construído 

historicamente, e embasar o recentemente produzido, mantendo o professor atualizado 

em relação aos diversos acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais, bem 

como dos avanços científicos tecnológicos. Deve levá-lo a apreender a provisoriedade do 

conhecimento e a entender que a história é construída em resposta às necessidades 

cotidianas, entre essas, as necessidades educacionais” (Ibid., p. 97). 
 

T-17/ 

ASSIS 

(2016) 

“Em uma sociedade democrática é fundamental formar o professor na mudança e para 

mudança, por meio do desenvolvimento de capacidades reflexivas em grupo, e abrir 

caminho para uma verdadeira autonomia profissional compartilhada, já que na profissão 

docente é necessário partilhar o conhecimento com o contexto” (ASSIS, 2016, p. 33). “É 

importante a criação de redes de (auto) formação participativa, que permitam 

compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo 

interativo e dinâmico. A troca de experiências e o compartilhamento de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando. A formação implica 

a mudança dos professores e da escola, o que não é possível sem um investimento positivo 

de experiências inovadoras (NÓVOA, 1997) ” (Ibid., p. 33). 
  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Deve-se recordar que os autores desse eixo temático 1, “Pibid e formação de 

professores”, desenvolveram suas pesquisas tendo como objeto o Pibid e a formação de 

professores de Educação Física. Conforme se vai adentrando nas minúcias dessas produções, 

vai ficando mais clara a tendência de vinculações a determinadas concepções de formação de 

professores. A grande maioria desses trabalhos, em média oito (T-2, T-5, T-6, T-8, T-12, T-13, 

T-14, T-17), ou seja, 72,7% (n=8) de um total de 11 trabalhos que compõem esse eixo temático, 

expressa, em suas pesquisas, uma tendência à concepção de formação idealista, subjetivista, 
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pragmática, funcional e imediata. Essa inferência tem relação com o levantamento feito, na 

próxima seção, sobre as referências das produções do conhecimento que compõem esta 

pesquisa.    

Essa tendência pode ser visualizada quando se olha para o quadro 10 e se identificam 

expressões, como, por exemplo, “experiências vividas”, “saberes docentes”, “reflexividade 

crítica”, “ação-reflexão-ação”, “vivências”, “saber fazer para ensinar”, “experiência prática”, 

“análise do cotidiano”, “soluções para as experiências vivenciadas”, “o professor deve aprender 

com as experiências e a refletir sobre o que fizeram”. Nesse contexto, essas expressões remetem 

a algo que toma corpo no cenário educacional brasileiro, em especial na formação de 

professores, qual seja, o conceito de professor reflexivo ou prático reflexivo.  

A análise do quadro já permite afirmar que os trabalhos sobre Pibid/Educação Física 

tendem a se apoiar em uma concepção de formação de professores de Educação Física que se 

apresenta preocupada quase que exclusivamente com reflexão sobre as ações práticas 

vivenciadas. Dessa maneira, a formação de professores centra-se na prática e para a prática.  

Mas isso é contraditório, uma vez que o discurso recorrente nesse tipo de concepção é 

o da relação entre teoria e prática. Porém, o que acontece é uma centralidade na prática40 

imediata. A teoria é entendida de forma funcional, ora como reflexão na/sobre ação e ora como 

resolução de problemas imediatos do cotidiano educacional. As concepções de formação de 

professores de Educação Física das produções mostram-se à medida em que se adentra em 

aspectos dos trabalhos que permitem identificá-las. O conjunto dos trabalhos de pesquisa e os 

elementos de análise (os referenciais, a concepção de formação de professores, a teoria utilizada 

ou elaborada e a crítica a outras interpretações ou abordagens) permitem identificar as 

principais tendências, nos trabalhos investigados, de concepção de formação nas pesquisas 

sobre Pibid/Educação Física.  

Ainda foi possível identificar mais um modo de conceber a formação de professores, 

isto é, formação de sujeito histórico, formação situada no contexto histórico e formação 

amparada no conceito de práxis pedagógica. Aqui, três trabalhos (T-3, T-15, T-16), por ora, 

estão vinculados.  Esses trabalhos tendem a apresentar uma vinculação à concepção de 

formação de professor sócio-histórica.   

Porém, em defesa da formação crítica, reflexiva e contemporânea como sinônimo de 

inovadora, as pesquisas sobre Pibid e formação de professores expressam concepções 

                                                           
40Com essa análise, desconsidera-se a importância na formação de professores de se conceber a prática como 

espaço de aprendizagem. No entanto, a concepção que se defende de teoria e prática é o entendimento da relação 

dialética entre teoria e prática.  
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contraditórias de formação de professores. Diz-se isso porque, em alguns momentos, as 

pesquisas utilizam ou aproximam conceitos de concepções divergentes e até antagônicas.     

 

Eixo Temático 2: Pibid e atratividade/contextualização/caracterização 

 

Categoria de análise: Concepção de formação de professor  

 

 

Quadro 11 - Síntese das concepções de formação de professores nas produções do eixo temático 

2  
Cód. Elementos da categoria de análise 

 Concepção de professores 

T-4/ LIMA 

(2016) 

“Um dos desafios da formação docente na contemporaneidade está em preparar os 

professores para a realidade do mundo do trabalho, cada vez mais complexo a partir da 

reestruturação produtiva. Espera-se que a Educação Básica prepare os estudantes para 

esse contexto, e, por conseguinte, o professor se encontre como o agente responsabilizado 

por esse processo” (LIMA, 2016, p. 41). “Portanto, a formação docente deve se preocupar 

também em dar subsídios para a reflexão dos futuros professores diante às novas 

necessidades educativas” (Ibid., p. 44).  
 

T-7/ 

CAMARGO 

(2016) 

Não consta  

 

T-10/ 

COSTA 

(2015) 

“Ao entendermos a formação como o processo oferecido institucionalmente e 

desenvolvido pessoalmente” (COSTA, 2015, p. 21). “Dentre os aportes utilizados, 

optamos por apresentar o conceito de formação utilizado por Bedin (2012); Stanzani 

(2012); e Tinti (2012), tendo como base Nóvoa (1997): ‘A formação deve estimular uma 

perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação 

implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma 

identidade profissional’ (NÓVOA, 1997, p. 25)” (Ibid., p. 46). “[...] ‘o que consideramos 

ao longo desse estudo como formação inicial “a socialização do conhecimento 

profissional mediante a formação específica’ (IBERNÓN, 2011, p. 60)” (Ibid., p. 102). 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Nesse grupo, estão os trabalhos que têm o Pibid como objeto, mas fazem relação com 

outros elementos que não são a formação inicial ou continuada, o que não quer dizer que a 

temática formação de professor não esteja presente neles. Novamente, a concepção de formação 

de professores encontrada aproxima-se da concepção do grupo que compõe o eixo temático 1: 

formação idealista, subjetiva, pragmática, funcional, de “perspectiva crítico-reflexiva”.  Em um 

trabalho (T-7), não foi possível identificar uma síntese que expressasse a sua concepção de 

formação. Já em outro trabalho (T-4), o autor situa o mundo do trabalho como uma realidade 

complexa por conta da restruturação produtiva. Desse modo, a concepção de formação de 

professor parece estar concebida como uma formação para adaptar o professor aos “desafios da 

contemporaneidade”, da “complexa realidade do mundo do trabalho” e dar “subsídios para a 

reflexão dos futuros professores diante às novas necessidades educativas” (T-4, p. 44). Por esse 
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ponto de vista expresso no trabalho, entende-se que a formação de professores tem como 

finalidade o projeto histórico dominante (o capitalismo). Isto é, faz a defesa de uma formação 

de professores que reproduz e conforma essa formação ao atual modo de produção, não 

apontando, assim, a necessidade, que é válida, de formar professores para o agora, mas sem 

deixar de pensar nessa formação com base no vir a ser, no socialismo como transição ao 

comunismo.  

As concepções identificadas vão ficando mais evidentes quando se passa a analisar as 

teorias utilizadas ou elaboradas. Nos quadros seguintes, aponta-se a síntese do conjunto dessas 

teorias das produções do conhecimento dos dois grupos: Eixo temático 1: Pibid e formação de 

professores; Grupo temático 2: Pibid e atratividade/contextualização/caracterização.  

 

Eixo Temático 1: Pibid e formação de professores 

Categoria de análise: teoria utilizada/elaborada 

Aqui são consideradas as teorias utilizadas ou elaboradas pelos trabalhos investigados. 

A partir dessa categoria, é possível identificar as vinculações teóricas dos trabalhos e as 

referências utilizadas.  

 

Quadro 12 - Síntese das teorias utilizadas ou elaboradas do eixo temático 1 

Cód. 
Teorias utilizadas ou elaboradas 

 

T-2/ MELO 

(2015) 

“[...] discutimos com Antonio Nóvoa, Carlos Marcelo e Molina Neto sobre as concepções 

de formação e as experiências vividas no início da docência e buscamos em Walter 

Benjamin e Jorge Larrosa ancoragens para o entendimento do conceito de experiência 

(MELO, 2015, p. 8). 
 

T-3/ 

NIQUINI 

(2015) 

“Dito isso, partimos da perspectiva histórica e materialista – comumente chamada de 

método marxista – como o método que explicita o próprio real, isto é, o complexo da 

realidade, pois entendemos que a existência determina a consciência e não o oposto 

(NIQUINI, 2015, p. 34). 
 

T-5/ PINTO 

(2015) 

“O trabalho aborda o tema formação de professores de Educação Física na perspectiva da 

reflexividade crítica” (PINTO, 2015, p. 15). “A novidade de nossa pesquisa consiste em 

analisar a formação em Educação Física no contexto do Pibid, tendo como pano de fundo 

a concepção de reflexividade crítica. Quanto à temática da reflexividade, a nossa pesquisa 

ancora-se, sobretudo, nos trabalhos de Dewey (1959), Schön (2000, 1992), Alarcão 

(1996), Zeichner (1993; 2008) e Pimenta (2012b). A perspectiva crítica de Educação 

fundamenta-se principalmente nos trabalhos de Saviani (2012) e Libâneo (1990). O nosso 

referencial crítico de Educação Física ampara-se nos estudos de Soares et al. (1992) e 

Kunz (2001; 2006)” (Ibid., p.15). “A abordagem multirreferencial é uma alternativa de 

compreensão dos fenômenos educativos [...]” (Ibid., p. 37). “Entendemos que a nova 

racionalidade que deve nortear a formação em Educação Física deve ancorar-se em uma 

epistemologia da prática de natureza crítica e reflexiva e em uma perspectiva histórico-

crítica de mundo, de homem e, enfim, de pedagogia” (Ibid., p.159). 
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T-6/ 

MATOS 

(2016) 

“O estudo foi orientado teórico-metodologicamente pelas abordagens do ciclo de políticas 

de Stephen Ball e Richard Bawe para análise do contexto dos professores supervisores 

participantes do Pibid, a relação com o contexto de definição de texto e contexto de 

influência que produzem as políticas” (MATOS, 2016, p. 9). “Muitas são as influências 

encontradas nas produções destas políticas, o que nos distancia de uma visão estrutural 

de política curricular e nos aproxima de uma análise com base nos estudos pós-estruturais. 

Ressaltamos, ao concordar com Ball (1994) e sua sociologia da Educação, que o 

entendimento de questões sociais é complexo” (Ibid., p. 10).  
 

T-8/ 

CAMARGO 

(2015) 

“A construção do conceito de encantamento foi inspirada nos estudos de Charlot (2000) 

com contribuições de Assmann (2003); Gentili e Alencar (2012) e Day (2006); 

especificidade docente exigida na escola da criança pequena Cerisara (1999, 2002a, 

2002b); Oliveira-Formosinho (2002); Formosinho (2002) e Kishimoto (2002); formação 

inicial de professores de Educação Física Figueiredo (2004, 2008, 2010); Gomes 2012); 

Terra (2010) e Silva, Caparroz, Almeida (2011); sobre a especificidade da Educação 

Física na Educação Infantil os estudos de: Ayoub (2001); Garanhani (2002, 2004, 2008); 

Garanhani e Nadolny (2010) e Sayão (2000, 2008); experiências sociocorporais; relações 

identitárias; interações significativas; desejo – sentido – investimento pessoal 

(CAMARGO, 2015, p. 9). “Movimento linguagem; relação com saber (Charlot, 2000)” 

(Ibid.,, p.173) 
 

T-12/ 

ANDRADE 

(2014) 

“Autores como Nóvoa (1997), Schön (2000), Perrenoud (2002), Pimenta (2002), dentre 

outros, têm direcionado suas pesquisas para essa temática e apontam a necessidade de se 

(re)pensar a formação do professor em uma perspectiva crítica, dialógica e reflexiva tendo 

em vista as necessidades educacionais que emergem num contexto histórico, social, 

político, econômico e cultural. Assim, na presente discussão, vamos caminhar com os 

teóricos citados para tratar dessa realidade” (ANDRADE, 2014, p. 24-25). 
 

T-13/ 

MARTINS 

(2015) 

“[...] registramos a ausência de referenciais da Sociologia da Infância, defendidos por 

nós” (MARTINS, 2015, p. 87). “Nesta perspectiva de reconhecimento da escola como 

campo de formação, Nóvoa (2009) juntamente com os estudos pesquisados por Marcelo 

(2009b) sinalizam que a formação de professores deve ser construída dentro da profissão 

docente com a articulação dos elementos científicos, pedagógicos e técnicos ancorados 

na figura do professor. Molina Neto (1997a) também destaca a necessidade de se pensar 

em formação dentro do contexto escolar permitindo ao professor de Educação Física a 

percepção da sua prática pedagógica como campo de investigação. Assim, o autor afirma 

que a experiência desenvolvida dentro da escola pelo professor, com o que lhe é familiar, 

fortalece a cultura docente em Educação Física. Partimos do entendimento de experiência, 

apresentado por Larrosa (2002) [...] Assim percebemos que é por meio da ação de refletir 

sobre as experiências que potencializamos a aprendizagem, percebemos que as 

experiências de formação precisam ser interpretadas, pensadas com os sentidos que por 

meio dela são produzidos” (Ibid., p. 93). 
 

T-14/ 

MEDEIROS 

(2015) 

“Tratei de apresentar o produto da pesquisa a partir da construção de duas categorias de 

análise, onde, na primeira descrevi os “Percursos e Representações de Escolas e EFI” e 

na segunda categoria “PIBID: Concepções e Práticas de Educação Física” (MEDEIROS, 

2015, p. 9). “Nesse sentido, os teóricos John Dewey e, principalmente, Paulo Freire 

servem enquanto referência para a denominada Pedagogia Crítica apresentada neste 

trabalho” (Ibid., p. 56). “Amparado na literatura que sustenta o estudo, ou seja, 

fundamentalmente a pedagogia crítica na perspectiva de Paulo Freire” (Ibid., p. 145).  
 

T-15/ 

NORA 

(2015) 

“Esta pesquisa foi desenvolvida com base nas categorias dialéticas da historicidade, 

totalidade, mediação, contradição e com as categorias empíricas do trabalho de campo 

sistematizadas em: trabalho pedagógico, formação inicial, PIBID - política educacional e 

objetivo/avaliação” (NORA, 2015, p. 9). “Este estudo foi desenvolvido tendo como 

orientação metodológica o materialismo histórico dialético” (Ibid., p. 20).  
 

T-16/ 

ROSA 

(2016) 

“Adotamos como método o materialismo histórico dialético, pois o entendemos como 

possibilidade teórica, isto é, como caminho de interpretação da realidade, contendo em 

sua essência a dialética” (ROSA, 2016, p. 24). 
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T-17/ 

ASSIS 

(2016) 

Pedagogia do professor reflexivo com base em Nóvoa, Imbernón (ASSIS, 2016): “A 

competência profissional, necessária em todo processo educativo, será formada em última 

instância na interação que se estabelece entre os próprios professores, interagindo na 

prática de sua profissão (IMBERNÓN, 2011). Nesse sentido, Nóvoa (1997) afirma que a 

formação deve estimular o desenvolvimento profissional dos professores, buscando uma 

autonomia contextualizada da profissão docente e promovendo a preparação de 

professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 

profissional e que participem como protagonistas na implementação das políticas 

educacionais” (ASSIS, 2016, p. 35). 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Eixo Temático 2: Pibid e atratividade/contextualização/caracterização 

Categoria de análise: teoria utilizada/elaborada 

 

Quadro 13- Síntese das teorias utilizadas ou elaboradas - Eixo temático 2   

Cód. Elementos das categorias de análise 

T-4/ LIMA 

(2016) 

“O referencial teórico que orientou nosso estudo pautou-se nas pesquisas sobre a 

atratividade da carreira docente, destacando o estudo de Gatti et al. (2014); Outro estudo 

que contribuiu para a construção da conjuntura do trabalho docente a partir da 

reestruturação produtiva e o avanço neoliberal foi a obra organizada por Gentili (1995); 

Consideramos também a especificidade da EF escolar a partir do seu desenvolvimento 

histórico e o fato da disciplina ocupar um não-lugar no contexto educacional, visto que 

não se legitimou enquanto componente curricular (BRACHT, 1997)”  (LIMA, 2016, p. 

9). “Para tanto, esta pesquisa ousou partir de elementos do enfoque materialista-histórico, 

utilizando-se da dialética como norteadora no processo de construção do conhecimento” 

(Ibid., p. 44). 
 

T-7/ 

CAMARGO 

(2016) 

“A partir de Ball (1994) e Foucault (2008), políticas, além de processos e consequências, 

são textos e discursos, que envolvem jogos de poder. [...] A metodologia utilizada foi 

orientada pelas pesquisas pós-críticas. Utilizou-se como método de pesquisa a 

Abordagem do Ciclo de Políticas (ACP), proposta por Ball (1994)” (CAMARGO, 2016, 

p. 7). 
 

T-10/ 

COSTA 

(2015) 

“Dentre os aportes utilizados optamos por apresentar o conceito de formação utilizado 

por Bedin (2012); Stanzani (2012); e Tinti (2012), tendo como base Nóvoa (1997)” 

(COSTA, 2015, p. 46). “Após a realização, transcrevemos as falas dos BID e tratamos as 

informações tendo como base também a Teoria Fundamentada” (Ibid., p. 68) 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Diante dos quadros sobre as teorias utilizadas ou elaboradas dos dois eixos temáticos 

(trabalhos identificados a parir das suas vinculações temáticas) e a partir das concepções de 

formação de professores, é possível identificar: a) uma hegemonia das pedagogias do aprender 

a aprender, tanto nas concepções de formação de professores como nas teorias que os autores 

das dissertações e da tese usam para embasar suas análises e interpretação; b) com os quadros 

acima (quadros 13 e 14: Eixo temático 1 e Eixo temático 2, respetivamente) é possível, embora 

as pedagogias do aprender a aprender expressem uma série de correntes pedagógicas, identificar 
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a predominância da pedagogia do professor reflexivo, cujo pressuposto epistemológico é a 

epistemologia da prática e ainda a vinculação a correntes pós-modernas ou pós-críticas nos 

trabalhos sobre Pibid/Educação Física; c) em que pese essa hegemonia das pedagogias do 

aprender a aprender, ainda é possível identificar, entre as teorias utilizadas e anunciadas, os 

trabalhos que se colocam numa perspectiva de olhar para o objeto a partir do materialismo 

histórico dialético; d) assim, existem, considerando as concepções de formação de professores 

e as teorias utilizadas ou elaboradas novamente, dois grupos: o grupo que se vincula às 

pedagogias do aprender a aprender expressas na pedagogia do professor reflexivo vinculadas à  

epistemologia da prática  e ainda as pesquisas que acrescentam a essas pedagogias as 

abordagens pós-modernas ou pós-críticas que, somadas, são iguais a dez (n=10) trabalhos (T-

2, T-5, T-6, T-8, T-12, T-13, T-14, T-17, T-10, T-7), ou seja, 71,4% de um total de 14 trabalhos 

que tomam o Pibid como objeto de estudo. No segundo grupo, estão as pesquisas que concebem 

o objeto a partir de uma concepção marxista de educação, que são os trabalhos T-3, T-4, T-15 

e T-16, ou seja, 28,5% expressam essa intenção.      

Essas tendências dos trabalhos, do primeiro grupo, de se aproximarem das pedagogias 

do aprender a aprender também podem ser identificadas pelos autores mais recorrentes nos 

excertos das produções do conhecimento nos quais as pesquisas deixam transparecer suas 

concepções e vinculações teóricas. Nesse debate, os autores das dissertações e da tese se 

fundamentaram em: Nóvoa, Formosinho-Oliveira, Alarcão; Marcelo, Walter Benjamin, Tardif, 

Dewey, Schön, Zeichner, Pimenta, Perrenoud, Imbernón, Gatti, Foucault, Molina Neto, 

Larrosa. Já o segundo grupo está fundamentado em autores como: Marx, Engels, Kuenzer, 

Frigotto, Sánchez Gamboa, Taffarel, Mészáros, Tonet, Lessa, Saviani, Duarte. Novamente, essa 

descoberta tem relação com a seção sobre as principais referências das produções do 

conhecimento sobre Pibid/Educação Física, objeto da presente pesquisa.  

Porém, os dois grupos, em determinados momentos, de forma intencional ou não, caem 

em contradição ao utilizarem concepções divergentes, e até mesmo antagônicas, de formação 

de professores.   Um exemplo desse tipo de “ecletismo” pode ser ilustrado com o T-5. O que se 

chama de ecletismo é denominado, no referido trabalho, de “abordagem multirreferencial” ou 

“reflexividade crítica”, que surge na fala do próprio autor como algo crítico, progressista e 

inovador. Nas palavras do autor:  

 

A novidade de nossa pesquisa consiste em analisar a formação em Educação Física 

no contexto do Pibid, tendo como plano de fundo a concepção de reflexividade crítica. 

Quanto à temática da reflexividade, a nossa pesquisa ancorase, sobretudo, nos 

trabalhos de Dewey (1959), Schön (2000; 1992), Alarcão (1996), Zeichner (1993; 

2008) e Pimenta (2012b). A perspectiva crítica de Educação fundamenta-se 
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principalmente nos trabalhos de Saviani (2012) e Libâneo (1990). O nosso referencial 

crítico de Educação Física ampara-se nos estudos de Soares et al. (1992) e Kunz 

(2001; 2006) (T5, p. 15). 

 

Essa relação que tenta unir autores como Dewey e Saviani, a nosso ver, negligencia 

vínculos epistemológicos, mas, sobretudo, os enraizamentos ontológicos (concepção de 

mundo) nos quais se vinculam os autores. Bandeira (2017, p. 187) também encontra esse 

ecletismo na sua pesquisa, que analisa as produções do conhecimento sobre estágio 

supervisionado em educação física:  

 

Esse ecletismo teórico, marcado geralmente pela defesa dos saberes da prática em 

detrimento da teoria, tem se consolidado como um tipo de teoria que menospreza os 

enraizamentos epistemológicos e políticos de elaboração conceitual e, sobretudo, a 

materialidade histórica que gerou a construção das ideias dos seus respectivos autores.    

 

Outros trabalhos não parecem ter a pretensão de uma “abordagem multirreferencial”, 

mas acabam sendo incoerentes, a nosso ver, por conta do desconhecimento dos fundamentos 

(filosófico, sociológico, pedagógico), nos quais estão ancorados determinados conceitos e 

categorias. E, ainda, o desconhecimento da concepção de projeto histórico que defendem os 

autores ou as teorias utilizadas.  Um outro exemplo ilustrativo dessa questão encontra-se agora 

em um dos trabalhos que se ancora em uma abordagem marxista, utilizando, como referência 

para definir trabalho, autores como Tardif. Então, segundo o T-3:  

 

Delimitar a importância da atividade docente requer, inicialmente, definir atividade 

docente. Assim, segundo Tardif (2009, p. 8) “uma forma particular de trabalho sobre 

o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu ‘objeto’ de 

trabalho, que é justamente um outro ser humano”. Eis o ponto essencial na formação 

docente. (T-3, p.19)  

  

A problemática que se coloca nesse caso não é sobre o sentido da definição de “atividade 

docente” em si, embora a passagem acima não diz exatamente o que seja atividade docente. 

Trata-se de pontuar uma incoerência, qual seja, de que, a nosso ver, é incompatível usar um 

autor como Tardif em uma proposta dita marxista. Duarte (2003, p. 606) aponta a “[...] 

irrelevância ou até mesmo sobre o caráter prejudicial do saber científico/teórico/acadêmico 

tanto na formação de professores como na pesquisa educacional”, ou seja, a utilização de um 

autor representante de uma corrente do pensamento pedagógico que tem negado a transmissão 

do saber escolar. Isso porque a negação do conhecimento produzido historicamente pela 

humanidade e a não transmissão do que existe de mais elaborado sobre esse conhecimento 

levam à desconsideração do papel dessas objetivações na humanização do ser humano. Essa 

relação entre o que se objetiva e a sua apropriação são muito caros a uma teoria pedagógica 
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marxista. A pergunta que se faz é a seguinte: ao utilizar Tardif para definir “atividade decente”, 

o pesquisador T-3 não estaria negando esses elementos apontados anteriormente? Crê-se que 

essa não tenha sido a intenção do pesquisador, porém, ao utilizar Tardif na definição de 

atividade docente, T-3 desconsidera os vínculos e fundamentos filosófico, epistemológico e 

concepção de mundo deste e também os que se referem à abordagem em questão, a marxista.  

A seguir, passa-se às críticas feitas pelos trabalhos e algumas teorias e intepretações. 

Essas críticas ajudam a perceber que o ideário das pedagogias do aprender a apender, mesmo 

tendo uma forte entrada no campo das reformas educacionais brasileiras – nas políticas de 

formação de professores, nas produções do conhecimento, formação de professores - sobretudo 

a partir da década de 1990, remonta, para não sair do século XX, à Escola Nova e, em alguns 

casos, às ideias pós-modernas.  

 

Eixo Temático 1: Pibid e formação de professores 

Categoria de análise: Crítica a outras teorias e interpretação  

Nessa categoria, consideram-se as críticas feitas pelos autores dos trabalhos sobre outras 

teorias e intepretação. Esses elementos contribuem para a intepretação desses trabalhos em 

determinados assuntos.  

 

Quadro 14 - Síntese de críticas a outras teorias ou interpretações 

Cód. Elementos da categoria de análise 

T-2/ MELO 

(2015) 

“Nóvoa (2002) identifica a formação de professores como uma maneira que cada pessoa 

se apropria dos conhecimentos e das experiências transformando-os reflexivamente na 

construção da profissionalidade docente. Enfaticamente, este autor reforça que a 

formação não é produto de um processo de depósito de informações, mas que este 

movimento é pautado em ações reflexivas sobre o trabalho docente e a constante 

(re)construção da identidade profissional. Nesta mesma vertente, Molina Neto e Molina 

(2003) criticam a formação que possui como base o diagnóstico, a prescrição, a 

normatização e a objetividade, afirmando que estes elementos dificultam uma formação 

docente que consiga dar conta das demandas sociais” (MELO, 2015, p. 78). “Afinal, as 

ações colaborativas são utilizadas para superar problemas e dificuldades num trabalho 

conjunto entre conhecimentos acadêmicos e prática docente com o objetivo primordial de 

produzir a profissão docente – o professor – respeitando os saberes da experiência e 

revisando o modelo tradicional da academia” (Ibid., p. 82). 
 

T-3/ 

NIQUINI 

(2015) 

“Recorrendo, pois, a Nunes (2001), as pesquisas sobre formação de professores relativas 

a educação básica têm destacado a importância de se analisar a questão da prática 

pedagógica in loco, como algo relevante, opondo-se, assim, às abordagens que 

procuravam separar os conhecimentos oriundos da universidade dos conhecimentos 

emergidos na atividade docente objetiva e concreta” (NIQUINI, 2015, p. 19). “[...] 

lembrando Taffarel (2009), o pensamento platônico do corpo como instrumento da alma 

não saiu da sala de aula e, renovado, caminha conjuntamente com a quase totalidade das 

propostas que se autointitulam progressistas ou críticas” (Ibid., p. 92). 
 

T-5/ PINTO 

(2015) 

“No contexto de crítica ao tecnicismo pedagógico na Educação Física” (PINTO, 2015, p. 

17). “Acreditamos que a superação da racionalidade técnica e instrumental na prática do 



145 
 

professor de Educação Física está vinculada à necessidade de uma formação profissional 

mais crítica e reflexiva [...]” (Ibid., p. 19). “A abordagem multirreferencial é uma 

alternativa de compreensão dos fenômenos educativos, superando a visão reducionista de 

mundo/ciência herdada do cartesianismo e positivismo ao imprimir uma pluralidade de 

olhares sobre a realidade ao mesmo tempo em que busca empregar múltiplas linguagens 

para traduzir essa realidade (BARBOSA, 1998)” (Ibid., p. 37). “Os diversos movimentos 

reflexivos no Brasil derivam dessa necessidade, por vezes interpretada de forma 

equivocada por revisores dessa teoria, como é o caso das traduções neoliberais 

mecanicistas (LIBÂNEO, 2012)” (Ibid., p. 52). 
 

T-6/ 

MATOS 

(2016) 

“Por isso é importante ressaltar que na nossa visão não queremos incorrer na limitação de 

destacar que apenas a Proposta Crítica é a tendência que propicia uma justa interação 

entre teoria e prática, assim como dizer que em nenhuma possibilidade uma formação 

dentro de uma tendência tradicional pode ser proveitosa. Este tipo de binarismo não nos 

atrai e não se encaixa na nossa forma de ver as políticas” (MATOS, 2016, p. 38). “Crítica 

à privatização da educação, à influência de organismos multilaterais nas reformas 

políticas na educação em nosso país” (Ibid., p. 39). Observa-se que a educação física 

ainda não superou essas tendências mais tradicionais e ultrapassadas, baseadas em uma 

formação técnica, dedicada ao saber-fazer e que pouco valoriza a reflexão sobre o que se 

faz” (Ibid., p. 47) “A educação física tem tido currículos organizados a partir de 

perspectivas baseadas numa estrutura hierarquizada, fragmentada no que diz respeito à 

produção e apropriação do conhecimento. Esse fator cria um distanciamento que fortalece 

a dicotomia corpo-mente e uma relação dissociada entre conhecimento teórico e 

conhecimento advindo da prática” (Ibid., p. 48). Crítica à perspectiva “biologicista de 

corpo entendido como um conjunto de células, corpo objeto” (Ibid., p. 48). 
 

T-8/ 

CAMARGO 

(2015) 

Críticas às concepções que tratam a criança como adulto em miniatura ou objeto de tutela 

(CAMARGO, 2015, p. 22). Crítica aos modelos fragmentados na formação de professores 

(Ibid., p. 25); Crítica ao currículo funcional-técnico fragmentado da educação física. 

(Ibid., p. 30) 
  

T-12/ 

ANDRADE 

(2014) 

Crítica à “perspectiva da racionalidade técnica [...] Nessa perspectiva, o professor é 

considerado um técnico-especialista, que tende a aplicar com rigor os conhecimentos 

científicos e as habilidades pedagógicas absorvidas na academia. (PEREIRA, 1999)”. 

(ANDRADE, 2014, p. 28). Crítica ao “modelo de formação tradicional de formação de 

professores” (Ibid., p. 29). 
 

T-13/ 

MARTINS 

(2015) 

Crítica às “abordagens Psicomotoras, Desenvolvimentistas”. [...] Essas duas abordagens 

assumem um caráter utilitarista no qual o trabalho pedagógico da Educação Física visa à 

aquisição de determinadas competências consideradas fundamentais para o desempenho 

de funções futuras ligadas ao plano motor e cognitivo” (MARTINS, 2015, p. 22). Crítica 

à abordagem crítico-superadora [...] “Baseada no livro Metodologia do Ensino de 

Educação Física (SOARES et al., 1992). Embora a Pré-escola seja mencionada nessa 

proposta, ela não representa a Educação Infantil em si. Além disso, as orientações de 

organização didático-metodológica da Educação Física elaboradas pelos autores tomam 

como base os ciclos de escolarização e a seriação do Ensino Fundamental e Médio” (Ibid., 

p. 23). Crítica ao Recreacionista (Ibid., p. 23). “Busca-se, dessa forma, superar 

concepções reduzidas de infância, que enxergam a criança apenas pelas suas ausências e 

negatividades, como um vir a ser que precisa ser preenchido pela racionalidade 

adultocêntrica (SARMENTO, 2008)” (Ibid., p. 90). 
 

T-14/ 

MEDEIROS 

(2015) 

Crítica à educação tradicional; às políticas de formação, ambos a partir de referências 

como Freire, Dewey, Freitas; Crítica ao modelo tradicional-esportivo na EF 

(MEDEIROS, 2015). “Nesse sentido, para os radicais críticos a prática educacional 

tradicional não favorece os questionamentos sobre a natureza política do ensino público, 

ao contrário, trata de despolitizar a linguagem do ensino e ao mesmo tempo reproduzir e 

legitimar as ideologias capitalistas” (MEDEIROS, 2015, p. 59).   
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T-15/ 

NORA 

(2015) 

Crítica à concepção de educação por competência: “Neste sentido, o trabalho com base 

nas competências se trata de uma concepção de educação, voltada para a formação de 

indivíduos disponíveis a adaptar-se à sociedade regida pelo capital” (NORA, 2015, p. 48). 

Crítica às pedagogias do aprender a aprender: “No entanto, Duarte (2003, p. 14-15) 

aponta as contradições da concepção da pedagogia do “aprender a aprender” (Ibid., p. 

49). Críticas às DCNEF: “Nas DCNEF observa-se que o processo de formação de 

professores está centrado no desenvolvimento de competências, as quais constituem uma 

formação individualista e buscam a certificação do professor de EF, com concepção 

mercadológica, tecnicista, fragmentada, desqualificando-o” (Ibid., p. 93). 
 

T-16/ 

ROSA 

(2016) 

Crítica ao ensino de competências a partir de Duarte (2003): “As mudanças no sistema 

educacional carregam em seu bojo a meta do ensino de competências ao professor (saber 

fazer), conduzindo o pensamento, sobretudo para a reflexão acerca da sua prática 

pedagógica. Duarte (2003) aponta que, com esse pensamento, valoriza-se única e 

exclusivamente o conhecimento cotidiano do professor, passando a ideia de que apenas a 

reflexão da ação deve orientar a prática. Os professores ao se preocuparem somente com 

os saberes docentes, muito possivelmente não avançam no debate quanto à questão do 

desenvolvimento profissional, corroborando com o pensamento neoliberal da formação 

do professor” (ROSA, 2016, p. 50).  
 

T-17/ 

ASSIS 

(2016) 

Crítica ao modelo tradicional de formação: “Na concepção tradicional da relação entre 

teoria e prática, o saber está somente do lado da teoria, ao passo que a prática ou é 

desprovida de saber ou portadora de um falso saber baseado, por exemplo, em crenças, 

ideologias, ideias pré-concebidas, etc” (ASSIS, 2016, p. 56). A partir de Tardif, o autor 

faz uma crítica à formação na universidade: “Os saberes profissionais dos professores são 

situados, ou seja, são construídos e ganham sentido em função dos contextos de trabalho 

nos quais são exercidos. Tardif (2014) questiona o modelo universitário de formação 

profissional ao discutir o papel das faculdades de educação na formação dos futuros 

professores, observando que os cursos de formação de professores são geralmente 

idealizados segundo um modelo apenas “aplicacionista” do conhecimento [...]” (Ibid., p. 

53).  
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Eixo temático 2: Pibid e atratividade/contextualização/caracterização 

Categoria de análise: crítica a outras teorias e interpretação  

 

Quadro 15 - Síntese de críticas a outras teorias ou interpretações - Eixo temático 2 

Cód. Elementos da categoria de análise 

T-4/ LIMA 

(2016) 

“A cidadania não pressupõe a superação da ordem capitalista (TONET, 2005)” (LIMA, 

2016, p. 18). Crítica ao neoliberalismo, ao Banco Mundial, às reformas a partir desse 

ideário (neoliberal e internacional) (LIMA, 2016). Crítica às pedagogias do aprender a 

aprender: “Nessa conjuntura, o papel do professor deixa de ser o daquele que ensina para 

ser o de auxiliar o aluno em seu próprio processo de aprendizagem. O “aprender a 

aprender” liga-se à necessidade de constante atualização exigida pela necessidade de 

ampliar a esfera da empregabilidade. Assim, a “pedagogia das competências” apresenta-

se como outra face da “pedagogia do aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar os 

indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de 

uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas 

(SAVIANI, 2007)” (Ibid., p. 20).  
 

T-7 

CAMARGO 

(2016) 

“Já não é suficiente a mera exercitação física ou a aprendizagem das destrezas 

esportivas”. (CAMARGO, 2016, p. 33); Crítica aos modelos médico-higienistas 

(CAMARGO, 2016).  
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T-10/ 

COSTA 

(2015) 

Crítica à concepção de formação “racionalidade técnica” (COSTA, 2015, p. 29). “Ao 

superamos esse modelo técnico, passamos a entender a formação de professores como 

um processo contínuo que acontecerá ao longo do desenvolvimento profissional de cada 

docente” (Ibid., p. 31). “Esse equívoco de confundir a disciplina de Educação Física 

Escolar, unicamente com a prática esportiva” (Ibid., p. 54). Critica “[...] os saberes das 

ciências da educação produzidos geralmente em redomas de vidro, nas universidades, 

sem nenhuma articulação com a ação profissional, não fazem mais sentido” (Ibid., p. 80). 

Crítica ao esporte de rendimento: “entendemos que já passou do momento da EF se livrar 

de velhos dogmas como o de estar a serviço do esporte de rendimento” (Ibid., p. 98). 

Crítica ao saber fazer unicamente: “desvincular dos rótulos tecnicistas indo além do saber 

fazer, possibilitando aos indivíduos saber pensar o que fazer, demonstrando assim que a 

área tem o que ensinar" (Ibid., p. 97). 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Como se pode observar, as críticas feitas pelos trabalhos do grupo são entendidas aqui 

como associadas às pedagogias do aprender a aprender (dez trabalhos: T-2, T-5, T-6, T-8, T-

12, T-13, T-14, T-17, T-10, T-7). Esses trabalhos justificam suas críticas a partir de vários 

elementos, mas, predominantemente, pela necessidade de rompimento com a racionalidade 

técnica, com os pressupostos do ensino tradicional, bandeira que caracteriza muito bem o 

ideário da Escola Nova. Ancorados nessa crítica, a porta está aberta para criticar a universidade 

como espaço privilegiado na formação de professores, na transmissão do conhecimento, 

embora fazem a defesa da pesquisa como investigação da própria prática como ponto de partida 

e resolução dos problemas oriundos da prática profissional, a valoração dos saberes cotidianos. 

Já o segundo grupo, composto por T-3, T-4, T-15 e T-16, que tem como abordagem o 

materialismo histórico dialético, faz crítica às pedagogias do aprender a aprender, à separação 

entre teoria e prática, à reflexão na ação. Porém, essas produções, mesmo estando pautadas em 

uma concepção marxista, não fazem a defesa de um projeto histórico mais bem definido e claro, 

coerente com a concepção adotada.  Um exemplo dessa ocorrência pode ser ilustrado em T-4. 

Isso porque o autor adota o materialismo histórico dialético, mas, ao expressar sua concepção 

de formação de professores, parece não levar em conta o devir histórico, que ajuda a pensar 

uma educação e, conseguintemente, uma formação de professores para além do capital. Isto é, 

faltou o elemento teleológico na forma como o autor concebe a formação de professores, que o 

levou, no nosso entender, talvez não de forma intencional, a fazer uma defesa de formação de 

professores, apesar de estar ancorado em um referencial marxista, que conforma e reproduz o 

modo de produção vigente, circunscrevendo essa formação ao atual modo de produção.    

O quadro a seguir apresenta a síntese de alguns elementos presentes nas produções do 

conhecimento analisadas, no tocante à concepção de formação de professores, à teoria utilizada, 

à crítica a outras teorias ou interpretação, a categorias e autores.  
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Quadro 16 - Síntese das principais concepções formativas das produções científicas analisadas 

Cód. Teoria utilizada 

Teoria ou 

interpretação 

criticada 

Concepção de 

formação de 

professores, 

Educação; EF 

Categorias Autores 

T-3 

T-15 

T-16 

T-4 

-Perspectiva 

histórica e 

materialista; 

-Método 

marxista; 

Enfoque 

materialista-

histórico; 

-Materialismo 

histórico-

dialético. 

-Crítica ao ensino 

de competência ao 

professor; 

-Crítica à reflexão 

na ação; 

-Crítica às 

pedagogias do 

aprender a 

aprender; 

-Crítica às 

DCNEF; 

-Crítica ao 

neoliberalismo; 

-Crítica às 

abordagens que 

separam os 

conhecimentos da 

universidade e dos 

conhecimentos da 

atividade docente 

objetiva e 

concreta.  

-Formação 

situada no 

contexto 

histórico; 

- Práxis 

pedagógica;  

-Formação EF 

caráter ampliado; 

-Formação no 

caráter da 

universalidade;   

-Apropriação do 

conhecimento 

construído 

historicamente. 

-Formação de sujeito 

histórico; 

-Formação deve dar 

subsídios às novas 

necessidades 

educativas; 

-Formação situada 

no contexto 

histórico; 

-Práxis pedagógica; 

-Formação EF 

caráter ampliado 

-Formação no 

caráter da 

universalidade; 

-Apropriação do 

conhecimento 

construído 

historicamente. 

Marx 

Sánchez 

Gamboa 

Kuenzer 

Frigotto  

Taffarel  

Engels 

Chauí 

Tonet 

Lessa 

Mészáros 

Nunes 

Tardif 

Gatti  

Gentili 

Bracht 

T-2  

T-5  

T-8  

T-10 

T-12 

T-13 

T-17 

 

-Epistemologia 

da prática; 

-Professor 

Reflexivo; 

-Abordagem 

multirreferencial;  

-Epistemologia 

da prática;  

-Saberes 

docentes; 

-Teoria 

fundamentada; 

-Sociologia da 

Infância; 

-Racionalidade 

técnica e 

instrumental; 

-Crítica ao 

reducionismo 

mundo/ciência 

herdada do 

cartesianismo e 

positivismo; 

-Crítica ao modelo 

universitário de 

formação 

profissional; 
 

 

-Professor 

reflexivo; 

-Epistemologia 

da prática; 

-Professor-

pesquisador; 

-Cotidiano escolar; 

Reflexão-ação; 

-Experiência prática;  

-Autoformação; 

-Saber fazer;  

-Crítico-reflexiva; 

Nóvoa,  

Marcelo  

Molina 

Neto,  

Walter 

Benjamin,  

Dewey  

Schön  

Alarcão  

Zeichner  

Pimenta  

Formosinho-

Oliveira, 
Perrenoud  

Imbernón 

Tardif 

T-6  

T-7 

-Pós-estruturais; 

-Ciclo de 

política; 

-Pesquisas pós-

críticas; 

 

 

 

-Crítica ao modelo 

tradicional de 

educação física  

-Crítica à 

perspectiva 

bilogicista de 

corpo; 

-Crítica à 

organização 

hierarquizada, 

fragmentada do 

currículo na 

Educação Física;  

-Formação, 

processo 

interminável;  

-Formação 

explora os 

limites 

profissionais;  

-Formação 

humana; 

Formação 

reflexiva;  

 

-Discurso; 

-Texto; 

-Contexto; 

-Recontextualização; 

-Episódios; 

 

Stephen Ball  

 Richard 

Bawe 

Donald 

Schön 

Zeichner  

Foucault 

 

T-14 

 

-Pedagogia 

Crítica; 

-Pedagogia 

Radical; 

-Crítica à 

educação 

tradicional; 

-Pedagogia 

Crítica; 

-Formação 

crítica 

-Liberdade;  

-Justiça Social;  

-Reflexão-crítica  

Paulo Freire  

John Dewey  

Mclaren 

Nóvoa 
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-Pedagogia da 

libertação 

-Formação  

reflexiva e crítica   

-Experiência de 

vida; 

-Identidade;  

-Profissional.  

 Giroux 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Assim, considerando os três elementos das categorias de análise, identifica-se que os 

trabalhos sobre Pibid/Educação Física no PPGEF apoiam-se, majoritariamente, em uma 

concepção de formação de professores de Educação Física voltada para uma formação centrada 

no cotidiano da escola, bem como em um referencial, no plano epistemológico, centrado na 

epistemologia da prática com tendência subjetivista, relativista, pragmática e funcional; e, no 

plano didático-pedagógico, nas pedagogias do aprender a aprender, expressas na pedagogia do 

professor reflexivo, tendo como projeto histórico, no máximo, a reforma ou melhoria do atual 

modo de produção. Entretanto, foi possível ainda encontrar um contraponto, expresso nas 

pesquisas de abordagem marxista de educação e formação de professores.  Dessa forma, houve 

pesquisas que adotaram uma concepção de formação de professor vinculada à perspectiva de 

professor reflexivo, 71,4% (n=10). E, por outro lado, as pesquisas que se inserem em uma 

perspectiva de formação de professores a partir do enfoque marxista, 28,5% (n=4).  

É importante pontuar que não foram identificadas apenas duas abordagens diferentes, 

como foi visto no quadro-síntese acima, mas quatro abordagens: 1) os trabalhos de abordagens 

marxistas; 2) os trabalhos de abordagem do professor reflexivo; 3) abordagens pós-modernas; 

4) abordagens da pedagogia crítica. Porém, diante do que foi analisado até aqui, é possível, por 

aproximação conceitual, reunir essas abordagens para fins de análise em dois grupos: 1) os 

trabalhos de abordagem do professor reflexivo, abordagens pós-modernas e abordagens da 

pedagogia crítica, uma vez que foram identificadas aproximações conceituais e de concepção 

de formação de professor entre elas; 2) os trabalhos de abordagens marxistas.  E, ainda, é 

importante evidenciar que não se trata de classificação dos trabalhos, mas aproximações feitas 

a partir do referencial, conceitos, concepções anunciadas, teorias adotadas e críticas a outras 

teorias e interpretação retiradas dos próprios trabalhos investigados. De fato, não se trata de 

uma aproximação arbitrária, forçada ou sem respaldo na massa crítica sobre formação de 

professores. Duarte (2001, 2003), Arce (2000), Morais (2004) e outros já mostraram a relação 

existente entre as pedagogias do aprender a aprender e o ideário pós-moderno e neoliberal 

fazendo parte do mesmo ideário ideológico:  

 

Na verdade não é tão fácil quanto algumas pessoas pensam separar os ideários 

pedagógicos afinados com a ideologia neoliberal daqueles ideários afinados com 

ideologias pós-modernas pretensamente “de esquerda”. [...] pautando-me na tese de 
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que pós-modernismo e neoliberalismo formam duas faces de um mesmo universo 

ideológico, ainda que muitos autores pós-modernos se considerem “de esquerda” e 

vejam a si mesmos como opositores do neoliberalismo. Ambos, o pragmatismo 

neoliberal e o ceticismo epistemológico pós-moderno, estão unidos na veneração da 

subjetividade imersa no cotidiano alienado da sociedade capitalista contemporânea. 

[...] Nesse ambiente ideológico vão aos poucos se mostrando as afinidades existentes 

entre vários tipos de abordagens educacionais. Por exemplo, Joe L. Kincheloe (1997) 

no livro intitulado A formação do professor como compromisso político: mapeando o 

pós-moderno, defende uma determinada abordagem sobre a formação de professores, 

na qual os estudos de autores como Schön e Zeichner são inseridos num referencial 

que se nutre das contribuições do pós-modernismo de autores como Lyotard, Foucault 

e Derrida; do multiculturalismo de Peter Mclaren; da “pedagogia crítica” de Henry 

Giroux; do “construtivismo crítico” de Catherine Fosnot e de vários outros autores. 

Todos convergem, na abordagem defendida por Kincheloe (1997), para a formação 

do professor como um profissional “pós-formal”. (DUARTE, 2003, p. 612-613, grifos 

do original) 
 

É importante esclarecer que não se está afirmando, de forma alguma, que os autores dos 

trabalhos sobre Pibid Educação Física investigados na presente dissertação, sobretudo os 

trabalhos identificados com aproximações com as pedagogias do aprender a aprender, 

pretendam se alinhar com as ideias neoliberais. Em muitos momentos dos textos das 

dissertações e da tese, há críticas ao neoliberalismo, ao capitalismo, à forma como tem sofrido 

a escola a partir da ideologia do capital, que relega a segundo plano a educação e seu potencial 

formativo. Isso não passa despercebido, porém, o que se está tentando mostrar é que, 

inadvertidamente, os autores se aproximam, de forma intencional ou não, dos pressupostos e 

argumentos dos referenciais que embasam as interpretações de suas pesquisas.   Isso não 

desconsidera, é claro, as particularidades de cada trabalho e cada autor.  

No entanto, quando se olha o quadro-síntese das concepções de professor (quadro 17), 

pode-se identificar um certo sincretismo teórico-mitológico que parece acompanhar os 

trabalhos de forma geral. Esse é um dado que tem, com frequência, sido evidenciado por 

trabalhos sobre produção do conhecimento, que tomam por objeto a formação de professores e 

as políticas educacionais. Nesse sentido, os textos de   Evangelista, Triches e Vaz (2016) 

mostram, ao analisar a produção do conhecimento no Grupo de Trabalho Políticas Públicas e 

Gestão Educacional da Anped-Sul, que “O problema mais candente, de nosso ponto de vista, 

relaciona-se aos aspectos teórico-metodológicos. Há uma propensão aos textos descritivos, 

pouco analíticos e, não raras vezes, caudatários de certo sincretismo teórico”. Ou, como afirma 

Bandeira (2017, p. 209):  

 

O ecletismo, o pluralismo e o hibridismo presentes nos fundamentos teóricos das 

produções analisadas são justificados a partir de vários elementos, sendo que, 

predominantemente, a necessidade do rompimento com a racionalidade técnica, com 

os pressupostos do ensino tradicional e com o conhecimento científico subsidia debate 

das concepções autodenominadas de críticas, reflexivas e inovadoras. 
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Em seguida, serão reunidas as principais respostas (conclusões e recomendações), 

levando em conta as duas abordagens encontradas aqui:   1) Pesquisas de abordagem do 

professor reflexivo/epistemologia da prática/pós-modernas; 2) Pesquisas de enfoque marxista. 

 

C) AS RESPOSTAS  

Aqui estão expostas as principais conclusões e recomendações dos trabalhos sobre 

Pibid/Educação Física. Nessa exposição, leva-se em conta a segunda possibilidade de 

agrupamento dos trabalhos, ou seja, os trabalhos ancorados nas 1) Pesquisas de abordagem do 

professor reflexivo/epistemologia da prática/pós-modernas/pedagogia crítica (G-1); e 2) 

Pesquisas de enfoque marxista (G-2). 

 Então, a seguir serão apresentadas as conclusões e suas posteriores análises, começando 

com o quadro-síntese da categoria de análise. 

 

G1: Pesquisas de abordagem do professor reflexivo/epistemologia da prática/pós-

modernas/pedagogia crítica 

Categoria de análise: principais conclusões 

Nessa categoria, estão sintetizadas as principais conclusões a que chegaram os autores 

das produções analisadas na presente dissertação.    

 

Quadro 17 - Síntese das principais conclusões das produções do conhecimento sobre 

Pibid/Educação Física G1 
Cód. Elementos das categorias de análise 

T-2 MELO 

(2015) 

“Neste sentido, constatamos a afirmação da entrada na carreira, como uma experiência 

formativa que intensifica o desenvolvimento profissional docente e, portanto, deve ser 

concebida como política nacional institucionalizada de iniciação à docência (MELO, 

2015, p. 8)”. “É pensando na organização de uma política de iniciação à docência que 

constatamos a importância de que ainda durante a formação inicial o futuro professor 

produza saberes que o formem para as condições do trabalho docente. Por isso a 

necessidade de aproximar a escola como campo de formação, espaço a ser investigado e 

refletido em todos os desafios e potencialidades” (Ibid., p.159). 
 

T-5/ PINTO 

(2015) 

“Por fim, ressaltamos que o Pibid é apenas uma das inúmeras possibilidades para a 

efetivação de uma formação crítica na Educação Física” (PINTO, 2015, p.161). “Um 

ensino crítico-reflexivo é capaz de dar condições ao professor responder às demandas das 

regiões de planície quanto àquelas oriundas das regiões pantanosas da prática profissional 

em Educação Física” (Ibid., p.161). 
 

T-6/ 

MATOS 

(2016) 

“A pesquisa observou que o PIBID atua de maneira efetiva na formação continuada de 

seus professores supervisores de educação física, com potencialidade para ser um 

importante braço das políticas de formação continuada do Governo, proporcionando esse 

processo em diversas esferas e contribuindo para a motivação do professor, sua 

valorização simbólica, sua prática pedagógica, sua relação com o currículo escolar e sua 

perspectiva formativa pós-PIBID (MATOS, 2016, p. 8)”. “[...] uma política que cria 

possibilidades e que merece ser ampliada, e não retraída, jamais excluída” (Ibid., p. 94). 
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T-7/ 

CAMARGO 

(2016) 

“Na análise dos processos de recontextualização da política PIBID e dos subprojetos de 

Educação Física, verificamos que eles permitem a construção de novos textos e discursos 

e, assim, garantem a singularidade dos espaços e das pessoas, anunciando a possibilidade 

de um diferente, tanto na produção dos textos, como na prática. A partir dessas relações 

e atravessamentos, desenha-se uma outra Educação Física, que passa a fazer uma relação 

em rede, tem o foco na cultura corporal do movimento, mas que perpassa a diversidade, 

a inclusão, a competência comunicativa, a estética, os letramentos, que dialoga com a 

escola e os estudantes. Uma Educação Física que se relaciona com as tecnologias, que 

inova, que reconhece o momento atual e as diferentes formas de construção das 

subjetividades (resumo)” (CAMARGO, 2016). 
 

T-8/ 

CAMARGO 

(2015) 

“Assim, conclui-se: as experiências sociocorporais aproximam os acadêmicos com os 

saberes da escola da criança pequena, implicam em mediação por parte das universidades 

e das instituições educativas e possibilitam o encontro entre os sujeitos: acadêmicos e 

crianças pequenas, acadêmicos e professoras; as relações identitárias, construídas na 

formação com a criança pequena, promovem a compreensão do sentido da docência na 

Educação Infantil, mobilizam o desejo e investimento pessoal nos saberes da criança 

pequena e promovem a construção da identidade de professor de Educação Física da 

Educação Infantil; as interações significativas dão sentido à relação teoria e prática e 

mobilizam os acadêmicos a desejarem aprender com as crianças, além de promoverem a 

tomada de consciência sobre a responsabilidade docente a partir da valorização e 

reconhecimento profissional. Em tese a tríade: desejo – sentido – investimento pessoal; 

proporcionada pelo contato com a Educação Infantil na formação inicial dos futuros 

professores, podem levar ao encantamento pela docência e a tomada de consciência do 

que é ser professor de criança (resumo)” (CAMARGO, 2015). 
 

T-10/ 

COSTA 

(2015) 

“Dentre as relações estabelecidas entre as ações realizadas em Subprojetos e a situação 

da EF nas escolas envolvidas constatamos que o significado atribuído à EF na escola 

requer atenção ao apontar mazelas pertinentes como: a EF como elemento coringa, a 

substituição das aulas por festividades, as dificuldades dos professores em justificar a sua 

prática pedagógica e o distanciamento entre referenciais teóricos da área e as ações 

desenvolvidas nas escolas. As relações estabelecidas pelos BID entre as ações realizadas 

nos Subprojetos PIBID/CAPES e as atividades desenvolvidas nos cursos de licenciatura 

nos permitem constatar o distanciamento dos saberes transmitidos nas disciplinas dos 

cursos de graduação das situações escolares. Portanto, essas ações evidenciam a 

existência de peculiaridades na organização dos Subprojetos” (COSTA, 2015, p. 9). “Mas 

infelizmente as ações desenvolvidas pelos Subprojetos ainda estão distantes dos cursos 

de licenciatura, o que entendemos como um aspecto desviante diante do que se espera da 

formação de professores que é melhorar a qualidade da Educação Básica” (Ibid., p.111). 
 

T-12/ 

ANDRADE 

(2014) 

“Portanto, o PIBID ancorou na ponte entre universidade e escolas públicas do Piauí a 

construção de estratégias significativas de aprendizagens para os envolvidos (futuros 

professores e professores das escolas públicas), levando esses sujeitos a se movimentarem 

na tessitura de novos conhecimentos e de novas ações (resumo)”. “Enfim, acreditamos 

que a formação de professores, a partir da perspectiva do PIBID, possibilita aos 

professores do século XXI realizar a sua práxis docente sustentada por ações críticas, 

reflexivas e sedimentadas em conhecimento. Modelo este que promove uma nova forma 

de conceber o professor para as diferentes realidades educacionais brasileiras” 

(ANDRADE, 2014, p. 101-102)  
 

T-13/ 

MARTINS 

(2015) 

“Para além das ações empreendidas pelo Pibid, constata que o êxito da formação almejado 

pelo programa está condicionado ao processo de autoformação, em que a implicação dos 

sujeitos envolvidos e a noção de pertencimento constituem premissas fundamentais 

(resumo)”. “De modo geral, avaliamos positivamente o processo formativo empreendido 

pelo Pibid/EF, pois tem conseguido desenvolver uma proposta calcada em outro modo de 

conceber a infância e as crianças” (MARTINS, 2015, p. 145). 
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T-14/ 

MEDEIROS 

(2015) 

“A investigação realizada permitiu compreender as aprendizagens construídas pelos 

bolsistas do PIBID/EFI/FACOS nas escolas de Osório a partir da formação inicial na 

FACOS e no PIBID. Portanto, engajado na perspectiva crítica e reflexiva para 

compreender e ser no mundo, questionei os significados das aulas de EFI na Educação 

Básica, no Ensino Superior e no Subprojeto de EFI da FACOS. Assim, pude interpretar 

que há uma relação diferente dos participantes do estudo com o que embasa as teorias que 

sustentam a pesquisa. Tal interpretação deve ser compreendida como desafio de 

problematizar e transformar a Educação e o ensino no Brasil, promovendo uma EFI 

reflexiva, crítica, que tenha sentido naquilo a que se propõe, sustentada em princípios 

epistemológicos da própria EFI em prol da sociedade (resumo)” (MEDEIROS, 2015). 
  

T-17/ 

ASSIS 

(2016) 

“A pesquisa mostra, de forma geral, os aspectos positivos e negativos do programa, as 

ações compartilhadas das instituições e dos sujeitos, na direção da formação qualificada 

dos futuros professores da educação básica” (ASSIS, 2016, p. 71).  
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Considerando o quadro acima, evidencia-se que, de forma geral, as principais 

conclusões dos trabalhos colocam o objeto/fenômeno pesquisado como um todo limitado e 

desarticulado dos seus nexos e relações com o contexto social mais amplo. Com isso, tendem a 

acreditar que, com a mudança das ideias por si só, é possível resolver os problemas materiais e 

históricos que envolvem a educação brasileira e a formação de professores. Acreditam que 

ações focalizadas podem repercutir na formação de professores como um todo. Também, a 

frequente referência à produção de saberes, reflexão, construção de novos textos e discursos, 

experiências sociocorporais, ações críticas e reflexivas, autoformação, demonstra aspectos da 

concepção idealista e subjetivista dos trabalhos que compõem esse grupo. Isto é, as conclusões 

das pesquisas não incidem sobre os determinantes históricos nos quais se inserem as políticas 

públicas, sobretudo em países emergentes da América do Sul. Sendo assim, predominam aqui 

a subjetividade do pesquisador e a mera constatação dos dados de uma realidade isolada. 

Outro aspecto observado é a unanimidade dos trabalhos em apontar os aspectos 

positivos do Pibid na formação de professores como um todo e, em específico, na formação de 

professores de Educação Física. Dessa forma, evidenciam que o programa contribui para a 

“produção de saberes docentes”, “valorização simbólica do professor”, “motivação do 

professor”, “prática pedagógica”, “relação com o currículo escolar”.   

As conclusões levantam questões relevantes, como, por exemplo, a desarticulação entre 

subprojeto e curso de licenciatura. E isso evidenciaria que o Pibid pode estar fracassando com 

o seu objetivo de qualificar a formação em nível superior, em especial no que se refere ao T-10 

(p. 111), quando afirma que “[...] as ações desenvolvidas pelos Subprojetos ainda estão distantes 

dos cursos de licenciatura”.  Esse é um elemento que mereceria atenção de futuros estudos, ou 

seja, em que medida o subprojeto Pibid das diversas áreas de conhecimento tem, 

verdadeiramente, dialogado com o currículo dos seus respetivos cursos de formação. Essa 
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questão toma relevo se for levado em conta que nem sempre os princípios defendidos no 

programa serão compatíveis com a proposta curricular e princípios dos cursos de formação que 

devem ter autonomia para dar direção, coerente com a sua Proposta Político-Pedagógica, a 

qualquer política, como é o caso do Pibid. Dizer isso é importante, pois recentemente entidades 

acadêmicas e científicas41, no campo da educação, lançaram um posicionamento escrito 

rejeitando os editais Capes n.º 6 e 7/2018, que tratam do novo Programa de Residência 

Pedagógica (PRP) e do Pibid, respectivamente. Segundo o documento:  

 

As propostas para os dois programas articulam-se à atual política de formação docente 

do MEC, empenhada em submeter os programas de formação inicial (cursos de 

Licenciatura) à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). [...] Repudiamos 

qualquer associação desses programas à BNCC, caracterizada pelo estreitamento 

curricular e cujo processo de elaboração, discussão e aprovação tem sido alvo de 

críticas contundentes das entidades acadêmicas e científicas desde 2015 [...]. 

(POSICIONAMENTO DAS ENTIDADES, 2018., s.p.)  
 

Segundo Freitas (2018, s.p.), o MEC e a Capes têm como objetivo, conforme os 

anúncios feitos desde 2017, no âmbito da formação,   

 

Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação 

inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), mirando as provas nacionais e fortalecendo a avaliação individual 

de estudantes – via SAEB e ANA – e dos professores, com o ENAMEB – Exame 

Nacional Avaliação do Magistério da Educação Básica, e o consequente 

ranqueamento das escolas “produtivas”, premiadas e recompensadas como estabelece 

o PNE em sua Meta 7.  

  

É preciso manter, agora mais do que nunca, vigilância no tocante à defesa da autonomia 

que ainda resta aos cursos de formação de professores, uma vez que essa autonomia pode ser 

ferramenta na luta pela rejeição dessas estratégias de readequação dos currículos dos cursos de 

formação inicial a BNCC. Não se pode esquecer que está em curso a BNCC do ensino médio, 

centrada nos processos cognitivos e formação unilateral e desvalorizando os demais 

conhecimentos (arte, filosofia, educação física), que, no seu conjunto, são constituintes de uma 

formação omnilateral.   

                                                           
41Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou Equivalentes das Universidades 

Públicas Brasileiras (FORUMDIR), Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), 

Associação Brasileira de Currículo (ABdC), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Associação 

Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA), Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

Ação Educativa Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio (MNDEM), Rede Escola Pública e 

Universidade (REPU). Entidades se posicionam contrárias à padronização e controle impostos pelo Programa de 

Residência Pedagógica! Não à BNCC! 
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Assim, o conjunto dos trabalhos que compõe esse grupo deixa de apontar que o Pibid42 

é a expressão de uma política educacional, emergencial, que tem, historicamente, se mostrado 

aquém no atendimento efetivo às demandas da classe trabalhadora em nosso país. Não 

considera que “as políticas educacionais buscam, no contexto da correlação de força entre 

classes sociais, desenvolver um projeto de formação intimamente articulado a um projeto de 

sociedade. Elas expressam a concepção de formação desejável numa determinada estrutura 

social e conjuntura histórica” (MASSON, 2014, p. 221). 

 Posicionar-se criticamente sobre essa e outras políticas emergenciais é reconhecer que 

os problemas que assolam a educação brasileira têm relação com o embate entre luta de classes, 

o modo como o capitalismo se organiza. Compreende-se que a educação e suas políticas 

públicas precisam atacar a raiz do problema da formação de professores, que, a nosso ver, é 

também material, perpassa a formação de qualidade, condições de trabalho, plano de carreira, 

salário e, principalmente, a emancipação humana rumo ao socialismo com transição ao 

comunismo. Isso porque o capital se mostra frequentemente incapaz de garantir graus de 

humanização superiores a todos os seres humanos e igualmente de fazer chegar aos indivíduos 

as possibilidades de existência livre e universalização conquistada atualmente pelo gênero 

humano.  

 

G-2: Pesquisas de enfoque marxista 

Categoria de análise: principais conclusões 

 

Quadro18 - Síntese das principais conclusões das produções do conhecimento sobre 

Pibid/Educação Física G-2  
Cód. Elementos das categorias de análise 

T-3/ 

NIQUINI 

(2015) 

“Todavia, ressaltamos a importância do PIBID para os envolvidos, especialmente porque 

articula (com recursos financeiro, humano e pedagógico) a escola, a universidade, os 

professores em situação de trabalho e os licenciandos em processo de formação. Assim, 

percebemos o esforço do programa em equalizar algumas demandas do ensino básico, onde 

a educação física se insere. E, neste cenário, consideramos irrefutável o investimento nas 

condições objetivas das escolas e seus professores, para além do PIBID, haja vista a 

incapacidade do programa em dar cabo às questões historicamente postas no contexto da 

educação básica do país. Por outro lado, sinalizamos a relevância do PIBID na referida 

conjuntura, congregando distintas áreas, professores, licenciandos e instituições. Por fim, 

vislumbramos o PIBID impactando a escola e o ensino básico e estes provocando o ensino 

superior e o referido programa, em uma correlação oportuna e relevante para a educação 

brasileira e seus futuros professores” (NIQUINI, 2015, p. 8). 
 

                                                           
42Não é intenção dizer com isso que o Pibid, nos diversos espaços onde está sendo desenvolvido nos últimos anos, 

não possa ou tenha contribuído para graus superiores de formação de professores e formação humana. Porém, 

manter a vigilância crítica, sobretudo em análises de cárter idealista e alienantes associadas a pedagogias do 

aprender a aprender, ajuda a não se aderir aos seus princípios sem disso se dar conta.  
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T-4/ 

LIMA 

(2016) 

“Com base na análise dos dados extraídos dos questionários e das entrevistas, temos que a 

maioria dos sujeitos considera a experiência do PIBID significativa, sendo as maiores 

contribuições do Programa a inserção na realidade escolar, o planejamento e o trato com 

conteúdos não vistos na graduação. Todavia, a vivência no Programa não garantiu a decisão 

dos sujeitos em adotar a escola como lócus de atuação após o término da graduação, visto 

que a maioria dos sujeitos da pesquisa atua nas áreas do bacharelado. Por fim, concluímos 

que as condições de trabalho e a desvalorização especificamente da EF escolar atingem 

diretamente a atratividade da carreira docente, desestimulando os ex-bolsistas a atuar na 

escola pública” (LIMA, 2016, p. 8). 
 

T-15/ 

NORA, 

2015 

“Constatou-se que o PIBID – “Cultura esportiva da escola” enquanto política educacional é 

uma ação compensatória que acaba preenchendo lacunas da formação inicial. Além de ser 

uma política de adesão individual, própria da política neoliberal, que prejudica e desmobiliza 

ações coletivas desqualificando a formação de professores de Educação Física (resumo)”. 

“O PIBID enquanto política educacional acaba se tornando a forma mais concreta da 

eliminação/manutenção, ao não atingir todos os acadêmicos da formação inicial” (NORA, 

2015, p. 102). “Observa-se que as políticas educacionais vão além do entendimento de uma 

intervenção do governo na resolução de um problema da educação, elas também estão 

relacionadas à manutenção do poder” (Ibid., p.102).  
 

T-16/ 

ROSA 

(2016) 

“Assim, esta pesquisa evidencia através das falas dos professores supervisores que a 

participação no PIBID vem possibilitando renovação e profunda melhora em suas práticas 

pedagógicas (ROSA, 2016, p. 96). “Todavia, compreendemos que, se ao invés de conceder 

bolsas para poucos, o poder público investisse na melhoria das condições estruturais, de 

trabalho, na valorização salarial, na garantia de espaços/tempo de Formação Continuada para 

a categoria como um todo, não haveria, inclusive, tamanha necessidade de ofertar bolsas 

para fazer jovens se interessarem pela profissão” (Ibid., p. 96). 
 

Fonte: Elaboração do autor.  

Nas conclusões desse grupo (G-2), o Pibid também desponta como política que, mesmo 

pontualmente, tem contribuído para a formação de professores. Porém, essa tomada de posição 

positiva, por um lado, não impediu que esses trabalhos se posicionassem criticamente em 

relação ao programa. Os trabalhos desse grupo chegam a negar a permanência ou manutenção 

de políticas educacionais com as características do Pibid. Posicionam-se, dessa forma, com o 

argumento de que o programa, por ser pontual e não atender a todas as licenciaturas e 

licenciandos, acaba por reforçar desigualdades e eliminação já na graduação.   

Outro aspecto das conclusões desse grupo a ser considerado é a relação do objeto de 

pesquisa com o contexto social mais amplo. Por isso, os trabalhos analisam o Pibid como um 

programa que pode contribuir, qualitativamente, para determinar a formação subjetiva dos seus 

participantes, mas, sobretudo, não deixam de colocar a formação de professores de Educação 

Física e o Pibid em condições de determinados da sociedade vigente. Inclusive, reconhecem 

que a manutenção de uma política educacional com determinada característica não é 

descompromissada e nem neutra no embate entre lutas de classes antagônicas. Nesse sentido, 

concorda-se com a defesa de Masson (2014, p. 221), quando afirma que “Uma política 

educativa, ao ser analisada tomando-se como fundamento a concepção marxista, não pode ser 

analisada isoladamente [...]”.  
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É interessante notar que, nas análises sobre a construção das perguntas, não havia 

poucos indícios da relação entre todo e parte nas produções sobre Pibid. Agora, chegando as 

análises das respostas, essa relação aparece com mais clareza. Isso demonstra que falta, já na 

construção desses trabalhos, uma melhor colocação das perguntas que realmente direcionem as 

pesquisas. Isso pode ser explicado, a nosso ver, por uma série de influências, porém, destaca-

se a diminuição do tempo de mestrado, expressão lógica do caráter produtivista que toma conta 

da pós-graduação, impactando a apropriação e o aprofundamento do referencial adotado, a 

leitura dos clássicos e outros. Outra explicação pode advir do estado de formação atual dos 

pesquisados, visto que há, entre os trabalhos analisados, apenas uma tese mediante um número 

de 14 dissertações, considerando apenas os trabalhos com objeto sobre Pibid Educação Física, 

o que indica que esses pesquisadores estão em formação inicial. 

  Concluem que a problemática sobre a formação de professores em nosso país, 

obviamente, não avançará sem colocar de forma objetiva e urgente as questões materiais 

(econômica, condição de trabalho, formação), que envolvem a educação em geral, e a formação 

e o trabalho dos professores em particular.    

 Então, passa-se agora às principais recomendações ou propostas sobre o Pibid das 

pesquisas científicas. Assim, serão apresentados, a seguir, os quadros com as sínteses dessa 

categoria de análise, mantendo a divisão dos grupos: G1: Pesquisas de abordagem do professor 

reflexivo/epistemologia da prática/pós-modernas/pedagogia crítica; e G2: Pesquisas de enfoque 

marxista. 

 

G1: Pesquisas de abordagem do professor reflexivo/epistemologia da prática/pós-

modernas/pedagogia crítica 

Categoria de análise: principais recomendações  

Nessa categoria, estão sintetizadas as recomendações dos trabalhos, tanto em relação ao 

Pibid quanto às futuras investigações.  

 

Quadro 19 - Principais recomendações ou propostas das produções do conhecimento 

Pibid/Educação Física no G-1 
Cód. Elementos das categorias de análise 

T-2/ MELO 

(2015) 

“Entendemos que o projeto organizado pela IES deve promover ações que escutem os 

sujeitos escolares, ou seja, que as propostas realmente sejam planejadas a partir da 

realidade escolar, levando em conta toda a organização que a permeia e as especificidades 

da sala de aula. Neste contexto, pensamos que o PIBID ainda precisa ser pensado 

possibilitando o aprendizado que o Bolsista necessita, no que se refere à sistematização 

do trabalho pedagógico com base em projetos interdisciplinares e a outras dinâmicas 

frequentes de demandas advindas do cotidiano escolar com vistas à garantia do direito do 

estudante à aprendizagem para a formação humana” (MELO, 2015, p. 157). 

“Constatamos também a necessidade do planejamento do programa observar o calendário 
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escolar” (Ibid., p.158). “Também percebemos a necessidade de encontros com os 

Bolsistas e os supervisores [...]”. (Ibid., p.158). “Como já desenvolvido por Jardilino 

(2014), sinalizamos como tema de estudos futuros a busca pelas contribuições do PIBID 

para os estudantes que passaram pelo programa e assumiram turmas do ensino público 

problematizando as implicações da experiência com o PIBID para a prática pedagógica 

agora vivenciada como professor em exercício” (Ibid., p.158-159). 
 

T-5/ PINTO 

(2015) 

“Consideramos indispensável a mudança no tipo de racionalidade que norteia o processo 

formativo e a prática docente, com a valorização dos aspectos críticos do fazer/ser 

professor. Destacamos a necessidade de constituição de um ambiente de liberdade e 

responsabilidade, embasado em um sólido referencial teórico e com intencionalidade 

formativa no sentido emancipatório” (resumo). “A pesquisa-ação apresenta-se como uma 

possibilidade para novas pesquisas” (PINTO, 2015, p.160). 
 

T-6/ 

MATOS 

(2016) 

“Defendemos que o PIBID tem poder, atribuições, inserção e características para ser uma 

política abraçada pelas secretarias de educação como parte das práticas formativas dos 

seus professores” (MATOS, 2016, p. 89). “O Pibid deve ser difundido como orientador 

das práticas de ensino das universidades, garantindo um número maior de participantes 

com acesso a essa perspectiva de formação. [...] pensar o Pibid como políticas de estado 

passa por garantir sua expansão e inserção na educação brasileira” (Ibid., p. 90). “O 

programa deve ser uma política de formação docente e não apenas de iniciação à 

docência” (Ibid., p. 93). “Sugerimos um acréscimo nos objetivos enunciados pela Capes, 

em que a formação continuada seja um objetivo específico do programa” (Ibid., p. 93). 
 

T-7/ 

CAMARGO 

(2016) 

Não consta  

 

T-8/ 

CAMARGO 

(2015) 

“[...] a formação inicial de professores precisa ser construída na parceria entre 

universidade e instituições educativas, pois a relação teoria e prática são fundamentais 

para a mobilização do sentido, desejo, e investimento pessoal pela Educação Infantil 

(CAMARGO, 2015, p. 176). “[...] considero que seja necessário a universidade se 

preocupar em formar as professoras da escola para receber os acadêmicos nas instituições 

em que trabalham, da mesma forma penso que as Secretarias Municipais e Estaduais de 

Educação deveriam se preocupar em formar toda a comunidade escolar para tomarem 

consciência sobre o papel da escola na formação dos futuros professores (Ibid., p. 176). 
 

T-10/ 

COSTA 

(2015) 

“Por fim, como essas discussões ainda são relativamente novas, em razão da recente 

implantação do PIBID nas Instituições de Ensino Superior, o mapeamento realizado 

permite afirmar que há uma necessidade de pesquisas mais abrangentes sobre o programa 

(COSTA, 2015, p. 50). “Desta forma, encerramos essa dissertação provocando os 

formadores de professores a refletirem sobre essa que atualmente é considerada uma das 

melhores iniciativas à formação docente” (Ibid., p. 111). 

 

T-12/ 

ANDRADE 

(2014) 

“Vale lembrar que são fundamentais as escolas participantes se envolverem com o 

programa, e não deixarem de assumir o seu papel social com a formação dos futuros 

profissionais da educação, pois o professor, por si só, dificilmente conseguirá dar as 

condições necessárias para o desenvolvimento das ações/atividades do PIBID no chão da 

escola” (ANDRADE, 2014, p. 103). “Alguns caminhos relevantes a serem priorizados no 

espaço do PIBID, dentre os quais: investir na construção de estratégias que resgate o 

professor-supervisor da sua acomodação diária da profissão, pois, caso contrário, esse 

indivíduo dificilmente viabilizará ações/potencialidades educativas que enriqueçam a 

formação profissional dos alunos-bolsistas; investir no equilíbrio entre os eixos 

formativos do subprojeto e as aulas dos professores-supervisores, de modo a favorecer a 

harmonia da disponibilidade de horários dos envolvidos; fortalecer o diálogo e a relação 

com cada escola conveniada, de forma que ela possa compreender que sua ativa 

participação é fator essencial no processo de formação de professores; investir numa 

análise crítica, com os atores do processo, das maiores dificuldades enfrentadas no 

percurso do programa, para a ressemantização desses obstáculos” (Ibid., p.104). 
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T-13/ 

MARTINS 

(2015) 

“Ponderamos que o Pibid não pode ser entendido como um espaço/tempo de formação 

concorrente ao estágio” (MARTINS, 2015, p. 142). 
 

T-14/ 
MEDEIROS 

(2015) 

Não consta  

 

T-17/ 

ASSIS 

(2016) 

“O Programa carece de mais atividades práticas nas reuniões disciplinares, pois os 

bolsistas acabam sobrecarregados com a burocracia imposta pelo PIBID e de uma 

cobrança mais efetiva, por parte dos coordenadores, dos bolsistas que não têm 

comprometimento e motivação com as tarefas do programa” (ASSIS, 2016, p. 71). “O 

valor da bolsa poderia ser maior para valorizar o trabalho desenvolvido, assim como as 

verbas de custeio deveriam ser melhor destinadas (transporte, livros, etc.)” (Ibid., p.71). 

“Ressalta-se a importância e conveniência de prosseguir nesse levantamento, 

aprofundando as análises dos inúmeros dados já coletados e dando continuidade à 

investigação do impacto do PIBID na formação inicial dos alunos bolsistas, avaliando o 

desenvolvimento e a efetividade do Programa, especialmente porque, apesar de recente, 

seu crescimento foi extremamente rápido e intenso e seu futuro é carregado de incertezas” 

(Ibid., p. 72); 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 A partir das análises do quadro 20, pode-se identificar que as proposições perpassam 

desde propostas para a organização dos projetos das IES, envolvimento da escola, proposição 

de mudanças no valor da bolsa, objetivos do programa, até a sugestão de estudos futuros etc. 

Assim, os trabalhos desse grupo propõem, de forma geral: a) que os projetos organizados nas 

IES levem em consideração a organização da escola, especificidade da sala de aula e calendário 

escolar; b) que o aprendizado dos bolsistas deve ser referente à sistematização do trabalho 

pedagógico, com base nos projetos interdisciplinares e demandas advindas do cotidiano escolar; 

c) mudança no tipo de racionalidade que norteia o processo formativo e a prática docente, 

embasamento em um sólido referencial teórico e intencionalidade formativa no sentido 

emancipatório; d) o programa deve ser “abraçado” pelas secretarias de Educação como parte 

das práticas formativas dos seus professores, deve ser orientador da prática de ensino da 

universidade, ter um número maior de participantes e, ainda, o programa deve ser uma política 

de formação docente e não de iniciação docente; e) mudança nos objetivos do programa com a 

inserção de um objetivo específico para formação continuada; f) envolvimento e participação 

da escola com o programa; a universidade deve se preocupar em formar os professores da escola 

para receber os acadêmicos; e as secretarias de Educação em  formar a comunidade escolar para 

a tomada de consciência sobre o papel da escola na formação dos futuros professores; g) resgate 

do professor supervisor de suas zonas de conforto; h) o Pibid não pode ser entendido como 

espaço concorrente ao estágio supervisionado obrigatório; i) aumento no valor das bolsas e 

melhor aproveitamento e destinação das verbas; j) pesquisas que: estudem o impacto do 

programa na formação inicial dos alunos participantes; avaliem o desenvolvimento efetivo do 
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programa; investiguem, numa análise crítica, os autores do processo buscando identificar 

dificuldades e obstáculos do programa. E, ainda, indiquem a necessidade de pesquisas mais 

amplas sobre o programa; a pesquisa-ação como estratégia de pesquisa nos futuros estudos; e 

pesquisas que busquem pelas contribuições do Pibid para ex-bolsistas acadêmicos que hoje 

estão atuando profissionalmente nas escolas públicas. 

 

G-2: Pesquisas de enfoque marxista 

Categoria de análise: principais recomendações ou propostas 

 

Quadro 20 - Principais recomendações ou propostas das produções do conhecimento 

Pibid/Educação Física no G-2 
Cód. Elementos das categorias de análise 

T-3/ 

NIQUINI 

(2015) 

“Tendo em vista a gestão do Estado e as observações do cotidiano das instituições 

escolares, assinalamos a necessidade de uma política sólida e investimentos (concretos) 

para a educação básica, para além do PIBID” (NIQUINI, 2015, p. 232) 
 

T-4/ 

LIMA 

(2016) 

“Seriam necessários novos estudos que sistematizassem a atratividade da carreira docente 

nas diferentes licenciaturas para que comparássemos com o caso do PIBID/EF da UFV” 

(LIMA, 2016, p. 158). 
 

T-15/ 

NORA 

(2015) 

“Como sugestão de mudança para melhoria do trabalho pedagógico foi proposto pelos 

alunos o aumento da carga horária do grupo de estudos e a diminuição da carga horária das 

aulas na escola. Isso poderá contribuir para um maior embasamento teórico, discussões 

críticas e debates, qualificando assim as ações do subprojeto” (NORA, 2015, p. 101). 

“Dentre as possibilidades, sugere-se sua articulação com a formação inicial, sendo talvez 

uma normativa da LDB que tornasse obrigatório todos os cursos de licenciaturas a 

aderirem. Além disso, outro ponto já levantado no CEFD dos 4 subprojetos, está a iniciativa 

em buscar articular os 4 níveis de ensino” (Ibid., p. 103). “O Estado investe nessa ideia dos 

programas de incentivo à formação de professores e programas voltados para a Educação 

Básica e universidade, ao invés de criar políticas de Estado” (Ibid., p. 101). “Deveria 

atender a todos os acadêmicos” (Ibid., p. 102) 
 

T-16/ 

ROSA 

(2016) 

“Acreditamos também que, para configurar-se como política pública educacional, será 

preciso que a comunidade participe das decisões e dos direcionamentos que o PIBID vem 

ganhando. (ROSA, 2016, p. 94). “Torna-se importante refletir sobre o espaço que o 

programa vem adquirindo dentro das IES, pois o mesmo não pode assumir um lugar 

paralelo à formação inicial e, inclusive, de mais importância do que o próprio estágio 

supervisionado oferecido nos cursos de graduação” (Ibid., p. 97). “Para que se possa inferir 

sobre as potencialidades formativas dos subprojetos do PIBID nas diferentes áreas do 

conhecimento, tanto para acadêmicos em formação quanto para os professores 

supervisores, é necessário estar sempre atento aos pressupostos teóricos, metodológicos e 

organizacionais que norteiam o programa e os projetos institucionais” (Ibid., p. 97). 

“Importante que aconteçam mais acompanhamentos, pesquisas e avaliações, sobretudo em 

IES e escolas que receberam o PIBID e que por algum motivo não o possuem mais e em 

instituições que participam desde o início, para que o conhecimento de diferentes situações/ 

realidades possibilitem a reflexão, o debate e a compreensão do programa no país” (Ibid., 

p. 97). 

 

 

Já as pesquisas do G-2 propõem: a) política sólida e investimento concreto para a 

educação básica para além do Pibid; b) aumento da carga horária do grupo de estudo e a 
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diminuição da carga horária das aulas na escola; c) articulação do Pibid com cursos de formação 

inicial, com normatização na LDB que torne obrigatório todos os cursos de graduação a aderir 

ao programa; d) articulação dos quatro níveis de ensino nos projetos da IES; e) substituição de 

programa de governo por política de Estado; f) atendimento do programa a todos os 

acadêmicos; g) participação da comunidade educacional nas decisões e direcionamentos que o 

Pibid vem ganhado; h) que o programa não pode estar desarticulado dos cursos de formação 

inicial, inclusive de mais importância do que o próprio estágio supervisionado oferecido nos 

cursos de graduação.  

Para as futuras pesquisas sobre pibid, propõem: a) estudos que sistematizem a 

atratividade da carreira docente nas diferentes licenciaturas para serem comparadas com 

pesquisa feita sobre o Pibid/EF da UFV; b) que, para inferir sobre as potencialidades formativas 

dos subprojetos do Pibid nas diferentes áreas do conhecimento, tanto para acadêmicos em 

formação quanto para os professores supervisores, é necessário estar sempre atento aos 

pressupostos teóricos, metodológicos e organizacionais que norteiam o programa e os projetos 

institucionais; c) acompanhamentos, pesquisas e avaliações, sobretudo em IES e escolas que 

receberam o Pibid e que por algum motivo não o possuem mais e em instituições que participam 

desde o início.  

Fazendo um comparativo entre as proposições do G-1 e G-2, identifica-se que as 

propostas ou recomendações dos dois grupos são direcionadas a elementos relacionados à 

organização e ao desenvolvimento do Pibid, desde aspectos referentes ao programa e sua 

formulação como política pública até aspectos específicos de desenvolvimento e organização 

dos subprojetos na IES. Porém, é possível identificar que, nas proposições ou recomendações 

do G-2, as propostas estão preocupadas com a implementação de uma política educacional mais 

abrangente, para todos, “política de Estado” e não “programa de governo”, “para além do 

Pibid”, uma política que ataque verdadeiramente os problemas materiais do campo educacional.   

Já as pesquisas do grupo G-1 apresentam proposições e recomendações referentes ao 

Pibid que parecem estar circunscritas a melhorias pontuais no programa. Dessa forma, com as 

suas proposições e recomendações, elas não contribuem para se pensar uma proposta global no 

âmbito das políticas de formação de professores e trabalho docente que ajude a equacionar 

problemas, como, por exemplo, o da escassez de professores na educação básica. Como já foi 

afirmado aqui, atacar essa e outras problemáticas na formação e trabalho docente perpassa a 

valorização social, econômica do professor; melhores condições de trabalho, tais como jornada 

em uma única escola, número menor de aluno por sala de aula; plano de carreira coerente com 

a função intelectual do professor; melhores salários, entre outros. Com isso, qualquer ação que 
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passe a passos largos dessas e outras condições concretas ou que identifique que o problema da 

formação de professores é sinônimo, apenas, de má formação, no que se refere aos saberes 

docentes reduzidos à sala de aula, não se deu conta ainda da magnitude do problema.  

Acredita-se que as políticas públicas educacionais devem ser situadas como construção 

social, portanto, inseridas na correlação de forças entre classes e grupos sociais antagônicos. 

Toda política pública, programa, projeto etc., longe de serem neutros, correspondem, como já 

foi mostrado ao longo do presente trabalho, em especial na análise documental referente ao 

Pibid e também em parte das produções do conhecimento, à reprodução das ideias hegemônicas 

do atual momento. De fato, segundo Marx e Engels (2007, p. 47),  

 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a 

classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força 

espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material 

dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos 

aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os 

meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a 

expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações materiais 

dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações que 

fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação. Os 

indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também 

consciência e, por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e 

determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em 

toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como 

pensadores, como produtores de ideias, que regulam a produção e a distribuição das 

ideias do seu tempo; e, por conseguinte, que suas ideias são as ideias dominantes da 

época [...].  
  

Disso se depreende que as ideias dominantes de uma época estão em toda a extensão da 

totalidade social da sociedade burguesa. No entanto, isso não é impeditivo de que se 

desenvolvam, de forma contraditória, ideias contra-hegemônicas.   

Quanto às políticas públicas, deve-se levar em conta que estamos inseridos em um modo 

de produção, o capitalista, e que a emancipação possível nesse modelo societário chega no 

limite com a emancipação política. No sentido marxiano do termo, emancipação política 

representa, a partir das contradições intrínsecas ao modo de produção capitalista, a conquista 

de direitos, sempre parcial, mas que ainda assim, em que pese a parcialidade dessa 

emancipação, é fundamental para a reprodução da vida do trabalhador. Nas palavras do autor:   

 

A emancipação política de fato representa um grande progresso; não chega a ser a 

forma definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva 

da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. Que fique claro: 

estamos falando aqui de emancipação real, de emancipação prática (MARX, 2010, p. 

41). 
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Ou seja, por mais que se esteja inserido no modo de produção capitalista, não se pode 

prescindir de lutar sempre por uma “emancipação política” em sua dimensão mais universal 

possível em todas as áreas (educação, política, saúde etc.). Porém, compreendendo que essa 

emancipação é transitória, parcial, não se deve perder de vista a luta pela “emancipação real”, 

“emancipação humana”, no sentido dado por Marx no conteúdo de sua obra.    

 

3.5 CITAÇÕES DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Pode-se afirmar que, entre os estudos bibliométricos, um dos principais indicadores da 

produção científica são as citações. Assim, serão apresentados os principais autores citados 

pelas pesquisas que aqui são objetos de análise. Além dos autores e do título da obra citada, 

foram alvos desta coletânea as informações sobre a tipologia documental. Esses dados tornam-

se importantes na medida em que permitem identificar possíveis relações entre quem cita e 

quem é citado, podendo, com isso, identificar, entre outras coisas, a matriz epistemológica, as 

teorias desenvolvidas, as concepções de formação de professores.  

 Os dados relativos a essa seção foram coletados com o auxílio de uma planilha de Excel 

denominada Formulário da Coleta das Referências. Assim, procede-se com a coleta dos 

autores que embasam os trabalhos aqui investigados: os referenciais teóricos dos trabalhos 

foram incluídos nessa planilha considerando o nome do autor, título da obra e o tipo de 

documento (livro, artigo, capítulo de livro, trabalho em evento etc.). Para que os autores citados 

pudessem compor essa planilha, elencou-se como critério que as obras deveriam embasar a 

interpretação dos dados da pesquisa. Isto é, “foram excluídas as obras que foram citadas nos 

capítulos de fundamentação teórica dos trabalhos, mas que não foram retomadas na discussão 

dos resultados das pesquisas” (HAYASHI et al., 2017, p. 40). Para um primeiro momento, será 

explicitada a contagem do tipo de documento mais citado e em seguida os autores mais citados. 

No caso dos autores, quando foi citado pelas dissertações ou tese mais de uma vez (mesma 

obra), esse autor foi contado apenas uma vez. Já os que foram citados em obras distintas do 

mesmo autor, estes foram contados pelo número de vezes citado, mesmo sendo na mesma 

dissertação ou tese.   
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3.5.1 Tipologia documental das citações  

 Entre os 261 documentos citados, os resultados apontam que a maioria 39,8% (n=104) 

foi composta por livros, seguida de artigos com 27,2% (n= 71), conforme dados do quadro 21. 

 

Quadro 21 - Distribuição das citações por tipologia documental 

Tipos de Documentos Total Frequência Relativa (%) 

Livro 104 39,8 

Artigo 71 27,2 

Capítulo de livro 49 18,7 

Relatório 18 6,8 

Trabalho em eventos 11 4,2 

Outros 08 3,6 

Total 261 100 

Fonte: Elaboração do autor (Jataí, 2017). 

 

 Observando mais atentamente o quadro acima e considerando os livros (n=104) e 

capítulos de livros (n=49), a soma obtida (n=153) representa 58,6% do total de citações, o que 

indica a importância desse tipo de documento no campo da Educação Física e da Educação. Por 

exemplo, Hayashi et al (2017), ao analisarem as produções dos programas de pós-graduação 

stricto sensu em Educação Física, identificaram que a citação de livros é superior a de artigos 

científicos. Ou seja, os resultados dos autores demonstram a preponderância de livros (n=3.285) 

em relação a artigo (n=2.100) (Ibid., 2017). Segundo Hayashi et al (2017), semelhantes 

resultados são encontrados na Educação.  

Essa descoberta suscita outro debate, sobretudo na Educação Física inserida na Área 21 

e submetida à avaliação que não contempla satisfatoriamente todo o campo. Por exemplo, a 

subárea sociocultural e pedagógica, pelo modo de construir suas pesquisas, nem sempre vê, nos 

artigos científicos, espaço para publicar suas pesquisas que geralmente precisam de espaço 

maior de escrita. Os livros contemplam, de forma mais satisfatória, essa falta de espaço, porém, 

não têm o mesmo peso (em uma lógica produtivista das avaliações das políticas de pós-

graduação) na soma de pontos comparada aos artigos.  

No caso específico da presente pesquisa, os livros ainda têm se apresentado como uma 

opção utilizada pelos pesquisadores, porém, dos referenciais adotados, os livros estão cada vez 

mais ameaçados, uma vez que, como bem diz Frigotto (2011, p. 251), “[...] constata-se que cada 

vez menos produzimos livros que sejam fruto de longos anos de pesquisa e, em seu lugar, 

produzimos artigos, papers”. Esta, sem sombra de dúvida, é mais uma consequência do que 

Chauí (1999, 2003) constata ao empreender sua análise sobre a passagem da universidade como 
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instituição social, vinculada ao Estado republicano, à universidade como organização social, 

prestadora de serviço ligado ao mercado de trabalho. Isto é, a universidade operacional regida 

agora sob as regras e demandas de mercado tem sua produção do conhecimento avaliada 

mediante critérios produtivistas e pragmáticos do mercado.  

Assim, para concorrer nesse [...] “mercado efêmero, a literatura, por exemplo, abandona 

o romance pelo conto, os intelectuais abandonam o livro pelo paper” (CHAUÍ, 2003, p. 11). 

Sublinha-se que, embora os livros sejam mais coerentes com as características e especificidades 

das pesquisas no âmbito das ciências humanas e sociais, o que vai dizer se as produções irão 

ser publicadas em livro, fruto de processo longo de pesquisa, como esclarece Frigotto na 

passagem acima, não são as caraterísticas e necessidades de uma determinada área ou a vontade 

do pesquisador, mas a avaliação denominada “avaliação da produtividade”, quantitativa 

(CHAUÍ, 2003, p. 14). Essa avaliação determina e controla isso por meio de uma escala de 

pontos que vai dizer que pesquisas ganharão financiamento ou não, qual professor conseguirá 

se manter credenciado na pós-graduação. Ela ainda determina a valorização dos artigos em 

detrimento dos livros.     

Além da produção do conhecimento, a forma como a universidade está organizada, e 

dentro dela a pós-graduação, impacta na própria formação dos pesquisadores, uma vez que 

nessa dinâmica “[...] já não há tempo para a formação de jovens pesquisadores e docentes 

ancorados na leitura dos clássicos” (FRIGOTTO, 2011, p. 251). Acredito que essa dinâmica da 

formação aligeirada, tanto de pesquisadores como de docentes, que prescinde de leitura dos 

clássicos, como, por exemplo o conteúdo de autores como Marx, Gramsci, Lukács, de tempo 

maior de dedicação aos estudos, não seja possível de ser aprendida no tempo de leitura e espaço 

que concebe um artigo. Parece que essa dinâmica esteja influenciando negativamente as 

produções analisadas aqui, pois se constatou, salvo raras exceções, que, embora os livros sejam 

a tipologia mais empregada, os trabalhos parecem carecer de formulações teóricas baseadas nos 

fundamentos. Esse fato tem levado a uma grande incoerência, ou poderia dizer, a um 

sincretismo nos textos das dissertações e da tese, uma vez que se empregam referenciais 

teóricos que são até mesmo antagônicos. Isso ocorre, a nosso ver, porque existe um 

desconhecimento ou uma negligência dos fundamentos filosóficos, epistemológicos, 

ontológicos e históricos dos referenciais utilizados.    
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3.5.2 Citações dos autores dos trabalhos sobre Pibid Educação Física 

Aqui também se pretende analisar os autores mais citados nas pesquisas sobre Pibid 

Educação Física na pós-graduação stricto sensu em Educação Física e Educação, pois se 

considera que um dado relevante seria as referências nas quais os autores fundamentam os seus 

trabalhos. No entendimento de Soares (2008, p. 198), “o levantamento das principais 

referências utilizadas nos auxiliaram a identificar a compreensão assumida pelos autores sobre 

o trabalho docente, a base epistemológica e ontológica em que firmam as pesquisas”. 

Portanto, o propósito dessa seção é mostrar que o resultado da coleta de dados sobre as 

referências bibliográficas das dissertações e da tese analisadas nesta pesquisa expressa a lógica 

de um movimento centrado no terreno da profissão docente, autonomeado de professor 

reflexivo, que se assenta sob as bases da epistemologia da prática. Dessa forma, evidencia-se 

que é essa a concepção hegemônica no campo da formação de professores no Brasil e que suas 

bases e fundamentos corroboram a reprodução do projeto burguês de sociedade e educação na 

contemporaneidade. Não obstante, essa concepção norteia os princípios do programa Pibid, 

que, mediante sua estratégia de “indução” “intencional”, norteia também a formação de 

professores e o trabalho docente.  Para efeito de discussão, considera-se António Nóvoa como 

o autor mais citado e, na medida em que se desenrola a discussão, far-se-á um debate mais geral 

com outros autores da abordagem do professor reflexivo nas produções científicas investigadas 

e ainda com aqueles que norteiam os princípios pedagógicos do Pibid.   Esses autores são, de 

forma mais específica, António Nóvoa e Donald Schön, pois ambos são citados nos trabalhos, 

constituindo-se como as principais referências na concepção de formação de professores do 

Pibid. Eles têm, no Brasil, forte aderência das pesquisas sobre formação de professores e 

trabalho docente, salvo raríssimas exceções, por exemplo, algumas produções baseadas no 

materialismo histórico e dialético.  

Nesse sentido, começa-se por apresentar a concepção de formação de professores, 

sobretudo de António Nóvoa e Donald Schön (a concepção de formação de professor reflexivo), 

considerando esses autores como integrantes de um conjunto de pedagogias que Duarte (2000; 

2001; 2003; 2010) denomina de pedagogias do aprender a aprender. Então, debate-se a posição 

pretensamente crítica e de esquerda desses teóricos e suas teorias; faz-se esforço de apresentar 

as suas estruturas e apontar alguma consequência dessa corrente para a formação de professores 

e a produção do conhecimento; e, por fim, com base em autores marxistas, colocam-se algumas 

questões consideradas importantes no campo científico na atualidade.                 

No quadro 22 a seguir, apresenta-se o levantamento desses referenciais elencando os 

autores citados nas análises dos dados das pesquisas:      
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Quadro 22 - Demonstrativo geral dos autores mais utilizados nas pesquisas produzidas nos 

PPGEF e PPGE 
 

Autor 
Número de T 

e D 

Frequência de 

citação 

Frequência 

relativa % 

NÓVOA, A. 7 14 5,4 

SAVIANI, D. 5 6 2,3 

BALL, S. J. (5) 3 6 2,3 

DARIDO, S. 2 5 1,9 

GATTI, B. A. 4 4 1,5 

COLETIVO DE AUTORES 4 4 1,5 

LIBÂNEO, J. C. 3 4 1,5 

DELEUZE, G; GUATTARI, F. 2 4 1,5 

FOUCAULT, M. 2 4 1,5 

GATTI, B. A.; BARRETO, E.S.; 

ANDRÉ, M. E. 
3 3 1,1 

GATTI, B. A; ANDRÉ, M; GIMENES, 

N. A. S.; FERRAGUT, L. 
3 3 1,1 

DELEUZE, G. 2 3 1,1 

LARROSA, J. 2 3 1,1 

PIMENTA, S. G. 2 3 1,1 

KISHIMOTO, T. M. 2 3 1,1 

ZEICHNER, K. M. 2 3 1,1 

BENJAMIN, W. 2 3 1,1 

MOLINA NETO, V. 2 3 1,1 

TAFFAREL, C. N. Z. 2 3 1,1 

MARCELO, C. 1 3 1,1 

FIGUEIREDO, Z. C. C. 1 3 1,1 

GARANHANI, M. C. 1 3 
 

1,1 

FREITAS, L. C. 1 3 
 

1,1 

GATTI, B.; BARRETO, E. S. S. 2 2 0,8 

TARDIF, M. 2 2 0,8 

SANTOS JÚNIOR, C. L. 2 2 0,8 

CHARLOT, B. 2 2 0,8 

MÉSZÁROS, I. 2 2 0,8 

FORMOSINHO, J. 2 2 0,8 

PÉREZ-GÓMEZ, A. I. 2 2 0,8 

LOPES, A. C. 2 2 0,8 

MIRANDA, S. 2 2 0,8 

BERGSON, H. 1 2 0,8 

SCHÖN, D. 1 2 0,8 

CERISARA, A. B. 1 2 0,8 

SAYÃO, D. T. 1 2 0,8 

PISTRAK, M. 1 2 0,8 

CORSARO, W. 1 2 0,8 

FINCO, D. 1 2 0,8 

< 2               -                   135 52,1 

Total                 18                   261 100% 

 

Legenda: T: tese; D: dissertação; <2: números de autores citados uma vez.  

Fonte: Elaboração do autor (Jataí, 2017). 

 

O quadro acima revela que, no conjunto das 261 citações, o nome mais recorrente entre 

as produções investigadas foi o do autor português António Nóvoa, aparecendo em 38,8% (n=7) 
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de um total de 18 trabalhos e ainda sendo citado várias vezes 5,4% (n=14). A partir daí, desponta 

como o segundo mais citado o autor brasileiro Dermeval Saviani, que aparece em 27,7% dos 

trabalhos. No entanto, se considerarmos Bernardete Gatti, sozinha e com colaboradores, 

percebe-se que o número de citações dessa autora cresse consideravelmente, ficando entre os 

autores mais citados, com uma frequência de 12 citações.  

Olhando para o quadro mais de perto e ao fazer uma aproximação, pode-se dizer que, 

basicamente, o quadro expressa três correntes do pensamento: em primeiro lugar, a corrente da 

epistemologia da prática e do professor reflexivo, representada por autores como Kenneth 

Zeichner, Donald Schön, Maurice Tardif, Angel Pérez-Gómez, António Nóvoa; Bernadete 

Gatti e outros; outra corrente de pensamento, as teorias pós-críticas, está representada por 

autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Bérgson. Já os autores Dermeval 

Saviani, Celi Taffarel, Luís Carlos de Freitas, entre outros, também despontam em alguns 

trabalhos e estão vinculados à tradição crítica de perspectiva marxista. É claro que não se está 

desconsiderando as particularidades que os autores possuem e até mesmo determinada corrente 

de pensamento. Porém, existe, a tempo, uma vasta massa crítica que permite fazer tal 

aproximação, por exemplo, Duarte (2001, 2003), Martins (2015), Facci (2004), Morais (2004) 

e outros.  

Considera-se, para fins de discussão António Nóvoa, o autor mais citado por entender 

que é, indiscutivelmente, a referência de maior entrada no contexto brasileiro e que tem, na 

atualidade, representado um movimento hegemônico na discussão sobre formação de 

professores e trabalho docente.  António Nóvoa é, pois, um estudioso da área da formação de 

professores de grande aceitação pelas universidades brasileiras e está ligado a uma concepção 

de formação de professor denominada de “professor reflexivo”. Essa é uma concepção que tem 

por característica a centralidade na prática e nos saberes da “experiência” ou, pode-se dizer, na 

“vivência”. Esse autor, como já mencionado no capítulo sobre o referencial teórico e análise 

documental, também tem orientado os princípios pedagógicos do Pibid, juntamente com autores 

como o norte-americano Donald Schön, o português Leonel Nunes, a brasileira Selma Pimenta. 

E, embora não estejam explícitos como referências que orientam os princípios do Pibid, autores 

como Kenneth Zeichner (norte-americano), Maurice Tardif (canadense), Angel Pérez-Gómez 

(espanhol), entre outros, são citados nos trabalhos aqui analisados (como mostra o quadro 

acima) e todos representando uma concepção autodenominada de epistemologia da prática, que 

tem sido hegemônica no campo da formação de professores e do trabalho docente.  

Chama atenção o grande número de autores estrangeiros, fato que pode ser visualizado 

no quadro de referências exposto acima, indicando que há, nos fundamentos das dissertações e 
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tese analisadas, a presença de autores contemporâneos reconhecidos pela pedagogia em âmbito 

internacional, com destaque para o português Nóvoa, muito recorrente na produção acadêmica 

do nosso país (SOARES, 2008). Como bem coloca essa autora, “esses autores são vistos, de 

modo geral, na comunidade acadêmica como críticos e até de esquerda, de oposição” (Ibid., p. 

198).       

No entanto, indaga-se: que tipo de crítica realiza esses autores e suas teorias? Diante 

dessa questão, é necessário colocar o que se entende por teoria crítica. Para tanto, vale-se, nesse 

sentido, da definição de teoria crítica, segundo Duarte (1996). E adianta-se que há concordância 

e reiteração com tal definição. Ou seja,  

 

Denominamos teorias críticas todas aquelas que, partindo da visão de sociedade atual 

se estrutura sobre relações de dominação entre grupos e classes sociais, preconizam a 

necessidade de superação dessa sociedade. Com esse objetivo, essas teorias procuram 

entender como e com que intensidade a educação (particularmente a escolar) contribui 

ou não para a reprodução das relações sociais de dominação. Todas as teorias críticas 

têm em comum a busca de desfetichização das formas pelas quais a educação reproduz 

as relações de dominação, pois entendem que isso é fundamental para a própria luta 

contra essas relações (DUARTE, 1996, p. 16).  
 

Diante da definição no excerto acima, estes autores, como Nóvoa, Schön, Zeichner, 

Pérez-Gómez, e suas teorias seriam críticos? Embora, ao que parece, esses autores 

mencionados, que representam a concepção de professor reflexivo, não expressem uma 

compreensão unificada do que seria o termo professor reflexivo, o que se pode destacar então 

nessa unificação?  

A primeira aproximação que se pode realizar é a referência, intrínseca a essa pedagogia, 

ao aprender a prender (DUARTE, 2003; FACCI, 2004; MARTINS, 2015). Isto é, a pedagogia 

de professor reflexivo se insere no grupo das pedagogias do apreender a aprender, juntamente 

com o construtivismo, pedagogias da competência, Escola Nova e outros. Assim, grande parte 

dos elementos que pode estruturar a concepção de professor reflexivo, atualmente hegemônica 

no campo da formação de professores, irá em partes apontar o que unifica as pedagogias do 

aprender a aprender e vice-versa.  

Esses autores citados, juntamente com António Nóvoa, apropriaram-se das ideias 

pragmáticas de um grande expoente do pensamento pedagógico e da formação de professores 

do século XX, o autor John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo e pedagogo norte-

americano, que influenciou o pensamento pedagógico contemporâneo e o movimento da Escola 

Nova.  

António Nóvoa tem referenciado estudos sobre formação de professores e trabalho 

docente, sobretudo no tocante aos princípios orientadores que enfatizam a experiência 
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profissional, a história de vida, a identidade. E isso com a compreensão de que a formação de 

professores se faz por meio da crítica-reflexiva, que irá fornecer ao professor o pensamento 

autônomo e facilitar a autoformação, ou seja, “promover o processo de aprender a aprender” 

(MARTINS, 2015, p. 9). Nas palavras de Nóvoa (1992, p. 25):   

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. 

 

 

A formação, defendida pelo autor, deveria levar o professor ou o aluno a aprender 

sozinho, o que contribuiria para aumentar a sua autonomia. A ideia de identidade pessoal e 

identidade profissional constituem o ser professor. Isto é, o professor é uma pessoa e parte dessa 

pessoa também é professor. Assim, o que vai determinar essa identidade, tanto pessoal quanto 

profissional do professor, é exatamente as experiências adquiridas ao longo da vida, ganhando 

importância central, dessa forma, a história de vida. A formação, para esse autor, não está 

centrada na aquisição acadêmica, mas é dada uma atenção especial ao saber da experiência, da 

vida cotidiana do professor. Ou seja, 

 

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 um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992, p. 25, 

grifos do original). 
 

Para Nóvoa, o investimento pessoal e a experiência de vida guardam papel central no 

processo de formação. Não se discorda, porém, que seja importante ou fundamental os 

conhecimentos adquiridos na experiência prática nas escolas, na sala de aula, o 

desenvolvimento no indivíduo da autonomia intelectual, a liberdade e iniciativa de buscar por 

conta própria novos conhecimentos. O que se quer pontuar, como afirma Duarte (2003), diz 

respeito a outra coisa, qual seja, as pedagogias do aprender a aprender estabelecem uma 

hierarquia valorativa, nas quais o aprender sozinho e os saberes da experiência se situam em 

grau de importância mais elevado do que o aprendizado mediante a transmissão do 

conhecimento por outra pessoa e até mesmo do conhecimento científico já existente.  A ênfase 

nos saberes da experiência fica clara quando o autor faz a crítica ao conhecimento acadêmico e 

à racionalidade técnica:     
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Ora é forçoso reconhecer que a profissionalização do saber na área das Ciências da 

Educação tem contribuído para desvalorizar os saberes experienciais e as práticas dos 

professores. A pedagogia científica tende a legitimar a razão instrumental: os esforços 

de racionalização do ensino não se concretizam a partir de uma valorização dos 

saberes de que os professores são portadores, mas sim através de um esforço para 

impor novos saberes ditos “científicos”. A lógica da racionalidade técnica opõe-se 

sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva (DUARTE, 2003, p. 27). 

 

Aliás, diz-se de passagem, essa crítica é uma caraterística marcante das pedagogias do 

aprender a aprender desde a Escola Nova. Assim, a argumentação está na defesa dos saberes da 

experiência, que deve ganhar o espaço da sólida formação teórica, metodológica e técnica.  

A formação de professores representada, segundo esse autor, implica dois elementos 

centrais, qual seja, a autoformação e o processo de reflexão que levaria à compreensão 

retrospectiva (MARTINS, 2015). Nóvoa, valendo-se da praxiologia para reflexão, de Schön, 

para o desenvolvimento pessoal do professor, vai dizer:  

 

O triplo movimento sugerido por Schön (1990) - conhecimento na ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação - ganha uma pertinência 

acrescida no quadro do desenvolvimento pessoal dos professores e remete para a 

consolidação no terreno profissional de espaços de (auto)formação participada. Os 

momentos de balanço retrospectivo sobre os percursos pessoais e profissionais são 

momentos em que cada um produz a “sua” vida, o que no caso dos professores é 

também produzir a “sua” profissão (NÓVOA, 1997, p. 26).  
  

Percebe-se que a ênfase dada à pessoa, ao indivíduo, leva o autor a conceber uma 

formação de professores em que o professor se forma sozinho, no máximo com uma 

participação pontual de alguém. Como se sabe, os estudos de Donald Schön sobre o processo 

de formação do “profissional reflexivo” (SCHÖN, 1987, 1997, 2000) já se tornou há muito 

tempo referência marcante nas pesquisas e propostas no campo da formação de professores e 

inclusive é outra referência que, assim como Nóvoa, tem orientado os trabalhos aqui 

investigados e também os princípios que orientam as propostas de formação do Pibid.  

Duarte (2003), em um texto intitulado “Conhecimento tácito e conhecimento escolar na 

formação do professor (por que Donald Schön não entendeu Luria)”, lança a seguinte tese: 

Donald Schön, no campo da formação profissional em geral e da formação de professores em 

particular, apoia-se em uma epistemologia que irá desvalorizar conhecimento 

científico/teórico/acadêmico e em uma pedagogia que igualmente desvaloriza o saber escolar. 

No entanto, Duarte (2003) irá mostrar que a sua tese sobre Donald Schön pode ser estendida 

aos vários autores que se tornaram referência no campo dos estudos sobre formação de 

professores. A partir daí, o autor vai travar um debate com Schön, Tardif, Perrenoud, Zeichner, 
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Nóvoa e outros, do ponto de vista epistemológico, argumentando que todos eles desvalorizam 

o conhecimento científico/teórico/acadêmico e o conhecimento escolar nos seus estudos.  

 Duarte (2003) vai dar atenção especial ao debate com Donald Schön, pois identifica que 

este coloca, em seus estudos, uma distinção, fundamental, entre conhecimento tácito ou, 

podendo dizer, também “reflexão na ação” e o conhecimento escolar. Duarte (2003) vai 

problematizar os pressupostos epistemológicos e pedagógicos que constituem a oposição que 

Schön faz entre conhecimento tácito e conhecimento escolar.  

Analisando essa questão, Duarte (2003) traz trecho de uma coletânea organizada por 

António Nóvoa, que tem, entre os textos, um escrito de Schön. Reproduz-se aqui um desses 

trechos trazidos por Duarte para evidenciar a relação que Schön realiza entre a pedagogia 

adotada por este e os pressupostos epistemológicos de suas teses sobre formação de professores. 

 

[...] o que está a acontecer na educação reflete o que está a acontecer noutras áreas: 

uma crise de confiança no conhecimento profissional, que despoleta a busca de uma 

nova epistemologia da prática profissional. Na educação, esta crise centra-se num 

conflito entre o saber escolar e a reflexão-na-ação dos professores e alunos. Antes 

de me debruçar mais profundamente sobre esta ideia, é preciso dizer que ela nada tem 

de novo. Muito daquilo que acabei de referir pode ser encontrado nas obras de 

escritores como Leon Tolstoi, John Dewey, Alfred Schütz, Lev Vygotsky, Kurt 

Lewin, Jean Piaget, Ludwig Wittgenstein e David Hawkins, todos pertencendo, se 

bem que de formas diversas, a uma certa tradição do pensamento epistemológico e 

pedagógico.  [...] O movimento crescente no sentido de uma prática reflexiva, cujas 

origens remontam a John Dewey, a Montessori, a Tolstoi, a Froebel, a Pestalozzi, e 

mesmo ao Emílio de Rosseau, encontra-se no centro de um conflito epistemológico 

(SCHÖN apud DUARTE, 2003, p. 614-615). 
 

 

 O conflito epistemológico entre conhecimento escolar e conhecimento tácito possui 

duas implicações de análise para Schön: primeiramente, referente à formação de professores; 

e, segundo, a maneira como a escola vai trabalhar com esse conhecimento cotidiano do aluno. 

O conhecimento tácito, para Schön, é espontâneo, intuitivo, experimental, conhecimento 

cotidiano; já o conhecimento escolar é molecular, feito de peças isoladas. Dessa forma, Schön 

considera os conhecimentos escolares de forma negativa. O professor reflexivo, portanto, é [...] 

“aquele que adota uma pedagogia não pautada no saber escolar e concentra sua ação nas 

‘representações figurativas’ contidas no conhecimento-na-ação dos alunos (o conhecimento 

cotidiano, tácito)” [...] (DUARTE, 2003, p. 618). Dessa maneira, ainda segundo Duarte (2003), 

não haveria, para Schön, progresso em uma ação pedagógica que levasse o aluno a passar de 

uma condição de conhecimento cotidiano para o não cotidiano, o conhecimento escolar.  Essa 

relação, no caso do aluno, é análoga à dos professores, que também não teriam progresso ao 

passar do saber prático para o saber científico e filosófico sobre a educação.  
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 Nesse sentido, do ponto de vista da abordagem de professor reflexivo, segundo Duarte 

(2003), seria então necessário mudar a concepção de conhecimento, de pedagogia e de 

epistemologia: primeiro, passado do conhecimento escolar para o requerido, o conhecimento 

tácito, cotidiano, a reflexão-na-ação; segundo, passar de uma pedagogia que defendesse uma 

concepção de transmissão do conhecimento à centralidade nos processos de aprendizagem do 

aluno; e, por último, a mudança epistemológica, na qual a formação de professores passasse da 

centralidade no saber teórico científico, acadêmico, para uma formação de centralidade na  

prática reflexiva, centrada na reflexão-na-ação. Com essa concepção de epistemologia e 

pedagogia, uma atitude inevitável seria a crítica à formação na universidade (que realizaria uma 

formação demasiadamente teórica, científica e distante da prática) no que diz respeito à sua 

tarefa de formar profissionais, entre eles os professores (DUARTE, 2003).  

 Então, Duarte (2003) conclui afirmando que a linha da epistemologia da prática, 

expressa na concepção de professor reflexivo, se assentaria também no que ele denominou, em 

outro texto, de concepções negativas sobre o ato de ensinar, em outras palavras, concepções 

negativas sobre a transmissão do conhecimento escolar. Dessa forma, nega-se que essa seja 

tarefa do professor e também do formador de professor. Nega-se também que o professor 

precisa ser humanizado. Ou seja, o professor, para produzir a humanidade construída 

socialmente pelo conjunto dos homens, precisa ser, também ele, humanizado no mais elevado 

grau do que foi produzido (teórica, científica, filosófica, artística e culturalmente) e está 

objetivado na práxis constituída historicamente pelos homens e mulheres.  

Contudo, a concepção de professor reflexivo, defendida por autores como Nóvoa, 

Schön, Tardif, Perrenoud, Zeichner, guarda aproximações que os colocam em uma mesma 

essência epistemológica, ou seja: a) as bases e fundamentos filosóficos estão assentados no 

norte-americano John Dewey, que muito influenciou o movimento da Escola Nova; b) a crítica 

à racionalidade técnica, que seria centrada nos aspectos acadêmicos, teóricos, da formação de 

professores e que pouco ou de forma alguma dialogam com a prática profissional. Isso leva, em 

último caso, a uma mudança estrutural da própria universidade e sua tarefa de formar 

professores (requerida pelos educadores e suas entidades há décadas), relegando a segundo 

plano os conhecimentos acadêmicos, científicos, teóricos; c) a ênfase na consciência do 

indivíduo, a subjetividade, que conduz ao processo de formação baseada em métodos 

biográficos, na história de vida, autoformação, coerentes com “um movimento que defende a 

premência de se resgatar o sujeito ante as estruturas e os sistemas sociais” (MARTINS, 2015, 

p. 28). Com isso, o que ocorre é que, ao tomar o sujeito separado da totalidade social, sem a 

necessária dialética entre particular e universal, esse indivíduo é tomado de forma abstrata. O 
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conhecimento concreto entre totalidade social e indivíduo particular só é possível na relação 

dialética entre ambos; d) do ponto de vista epistemológico, a abordagem do professor reflexivo 

é expressão da epistemologia da prática, que seria o estudo do conhecimento utilizado realmente 

pelo professor no seu trabalho cotidiano. Como bem analisou Duarte (2003), essa epistemologia 

desvaloriza o conhecimento acadêmico/científico/teórico; e) atrelado a esse tipo de 

epistemologia, elabora-se uma pedagogia que concebe negativamente o ato de ensinar, 

portanto, a transmissão do conhecimento sistematizado, produzido pelo conjunto dos homens, 

ou seja, desvaloriza o conhecimento escolar em favor de outro tipo de conhecimento, o 

conhecimento tácito (reflexão-na-ação). No caso da formação de professores, na qual está 

centrada a concepção de professor reflexivo, “a formação de professores deveria, ao invés de 

concentrar-se no domínio de teorias científicas, voltar-se para o saber experiencial do 

professor” (DUARTE, 2003, p. 618); f) a pesquisa, nesse caso, toma uma conotação 

funcionalista, pragmática, local, pois a carreira acadêmica deveria conceder menos importância 

ao trabalho de pesquisa no campo das disciplinas acadêmicas e dar mais importância ao trabalho 

de investigação dos saberes profissionais e de sua utilização nos cursos de formação de 

professores (DUARTE, 2003). Não se está negando a importância de as pesquisas também se 

preocuparem com a prática profissional, o problema que  se coloca aqui é outro, isto é,  recai 

no aspecto de uma pesquisa que parte da prática para a prática, como se os objetos de pesquisa 

não estivessem inseridos em uma totalidade social mais ampla que os determina fortemente; g) 

do ponto de vista ontológico, o que a nosso ver é fundamental, a concepção de professor 

reflexivo, seus autores tergiversam em duas questões fundamentais: primeiro, a questão de 

como o homem se torna homem; e segundo, a questão referente a qual tipo de sociedade se quer 

construir. Essas duas questões estão ocultas nessas abordagens, o que não quer dizer que elas 

não existam objetivamente. Dessa forma, essa concepção não diz sobre um ponto nodal, isto é, 

os homens e mulheres não nascem humanos, eles se tornam humanos por meio de um processo 

de trabalho, que é o primeiro ato ontológico do ser social, gerador do processo histórico. E, 

ainda, não reconhecem a necessária superação do capitalismo, observando, teologicamente, 

outra ordem social superior.      

Outra corrente de pensamento, as teorias pós-críticas, está representada por autores 

como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Bérgson, entre outros. Não há intenção 

de análise sobre o pensamento desses autores, mas é oportuno o diálogo com Duarte (2003, p. 

610), sobre as: 
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[...] relações entre a epistemologia da prática e o universo ideológico neoliberal e pós-

moderno. A disseminação, no Brasil, dos estudos na linha da “epistemologia da 

prática” e do “professor reflexivo”, na década de 1990, foi impulsionada pela forte 

difusão da epistemologia pós-moderna e do pragmatismo neoliberal, com os quais a 

epistemologia da prática guarda inequívocas relações.  
 

Essas relações se expressam, inclusive, na desvalorização da teoria, das suas 

possibilidades de explicar e transformar o real; na negação da real possibilidade de 

conhecimento da realidade objetiva, entre outras. Essas são teses tipicamente pós-modernas e 

que também podem ser encontradas nos adeptos da epistemologia da prática e do professor 

reflexivo, sem falar na adoção de um espírito pragmático típico do ideário neoliberal. Como 

bem colocado por Duarte (2003, p. 612),  

 

Na verdade não é tão fácil quanto algumas pessoas pensam separar os ideários 

pedagógicos afinados com a ideologia neoliberal daqueles ideários afinados com 

ideologias pós-modernas pretensamente “de esquerda”. [...] Pautando-me na tese de 

que pós-modernismo e neoliberalismo formam duas faces de um mesmo universo 

ideológico, ainda que muitos autores pós-modernos se considerem “de esquerda” e 

vejam a si mesmos como opositores do neoliberalismo. Ambos, o pragmatismo 

neoliberal e o ceticismo epistemológico pós-moderno, estão unidos na veneração da 

subjetividade imersa no cotidiano alienado da sociedade capitalista contemporânea.  

 

De fato, como aponta Duarte (2003a), quando uma ilusão, uma teoria ou pedagogia 

desempenham um papel ideológico na reprodução das relações alienadas, fetichizadas de uma 

sociedade elas não podem ser tratadas como algo menor, de pouca importância, sobretudo por 

quem acredita e está fundamentado teoricamente na superação dessa sociedade e tendo como 

alternativa o socialismo. Ou seja, é preciso compreender o papel que essas “ilusões”, ou 

determinada teoria, ou pedagogia, etc, guardam na manutenção ideológica de uma dada 

sociedade, “pois isso nos ajuda a criarmos formas de intervenção coletiva e organizada na lógica 

objetiva dessa forma societária” (Ibid., p. 14).  Essa função ideológica seria a de enfraquecer as 

críticas radicais ao capitalismo, bem como enfraquecer as lutas revolucionárias que defendem 

a necessária superação da ordem do capital. Esse movimento ideológico se expressa, muitas 

vezes, na defesa de micropolíticas, lutas fragmentadas (lutas das mulheres, dos negros, 

consciência ecológica, respeito à diferença), uma vez que, na visão dos ideólogos do capital, as 

metanarrativas, tais como a luta pela superação do capitalismo, já estão superadas.   

Assim, no tocante à produção do conhecimento, à formação de intelectuais e ao papel 

da pós-graduação, estar-se-ia, ao tomar por referência a epistemologia da prática, do professor 

reflexivo, tocando na questão que Frigotto (2011, p. 249-250) nos coloca? Isto é:   
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Trata-se daquilo que define nossa especificidade como espaço de formação de 

pesquisadores e docentes. Reitero aqui o que assinalei logo no início, que tal 

especificidade se define pela busca da cientificidade do conhecimento, construída pelo 

trabalho sistemático de captar as mediações e determinações que nos permitem 

apreender a explicação mais fiel possível em relação ao que investigamos. 

         

Logicamente não se faz frente a essa questão colocada pelo autor, uma vez que, ao 

pautar as pesquisas nas pedagogias e epistemologias discutidas anteriormente, estar-se-ia 

negando o conhecimento científico, teórico, acadêmico; e, ainda, estar-se-ia tergiversando nas 

questões ontológicas referentes à concepção de ser humano e concepção de projeto histórico.    

O resultado desse contexto, tomando por foco a produção científica, é a desvalorização 

do estudo teórico, do estudo dos clássicos na formação dos pesquisadores. Isso se soma ao 

reduzido tempo destinado à formação de mestres e doutores; e à valoração cada vez maior na 

produção acadêmica de artigos, em detrimento de livros, como forma de atender às avaliações 

que exigem quantidade de produções e menos qualidade. Não se está afirmando que não se 

pode produzir artigos, etc de boa qualidade e nem desconsiderando o grau formativo contido 

na leitura deles. Ou seja, a questão que se coloca é outra: a imposição de uma forma de escrita 

e publicação que não atenda exatamente às especificidades ou características de uma área, mas 

que está colocada hegemonicamente, porque é preciso atender a uma demanda de avaliação, 

que aprisiona os pesquisadores ao cronômetro da produtividade, da epistemologia pragmática, 

da pedagogia dos resultados, próprias do ideário neoliberal.  

A discussão feita até aqui sobre os autores que embasam a proposta do Pibid e que 

também têm, hegemonicamente, referenciado as pesquisas no campo da formação de 

professores, das políticas públicas, também se expressa nos trabalhos investigados na presente 

dissertação. É preciso dizer que essa discussão feita aqui, longe de esgotar o debate, ou até 

mesmo aprofundá-lo exaustivamente, quis apenas situar as consequências da utilização desses 

referenciais no tocante aos aspectos epistemológicos e ontológicos que carregam consigo, em 

especial a abordagem do professor reflexivo. 

A realidade exposta anteriormente, sem dúvida, dificulta a produção científica 

preocupada com uma cientificidade que permite compreender como a realidade educacional se 

produz, suas múltiplas determinações e seu papel social.  É preciso que os pesquisadores, os 

professores, coloquem no centro do debate aquilo que Eric Hobsbawm, em uma entrevista 

publicada originalmente na edição da revista britânica New Left Review, traduzida e republicada 

no jornal Folha de São Paulo em 2010, coloca como sendo a grande questão no século XXI:      
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Os marxistas focaram, com razão, as transformações no modo de produção e em suas 

relações sociais como sendo geradoras de transformações históricas. Contudo, se 

pensarmos em termos de como “os homens fazem sua própria história”, a grande 

questão é a seguinte: historicamente, comunidades e sistemas sociais buscaram a 

estabilização e a reprodução, criando mecanismos para prevenir-se contra saltos 

perturbadores no desconhecido. Como, então, humanos e sociedades estruturados para 

resistir a transformações dinâmicas se adaptam a um modo de produção cuja essência 

é o desenvolvimento dinâmico interminável e imprevisível? Os historiadores 

marxistas poderiam beneficiar-se da pesquisa das operações dessa contradição 

fundamental entre os mecanismos que promovem transformações e aqueles que são 

voltados a opor resistência a elas. (HOBSBAWM, 2010, s.p., grifos do original). 
 

  

Diante do cenário exposto pela presente pesquisa, fica evidente que o enfrentamento à 

questão enunciada por Hobsbawm tem sido dificultada pela hegemonia no campo da pesquisa 

educacional de uma epistemologia da prática que desvaloriza o conhecimento científico, a 

sólida formação teórica, o conhecimento escolar e a transmissão do conhecimento; e ainda 

supervaloriza a experiência da prática, a pesquisa como instrumento funcional destinado à 

resolução de problemas imediatos que surgem no cotidiano da sala de aula, o conhecimento 

tácito.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação partiu da seguinte problemática: Qual a relação existente e/ou 

qual a implicação da adoção, na produção do conhecimento sobre Pibid EF no período de 2009 

a 2016, de determinada concepção de formação de professor para a apreensão e explicação 

crítica de uma dada política pública sobre formação de professor (Pibid)?  

Essa pergunta se insere na problemática do conhecimento no campo da pesquisa 

científica sobre política educacional. A massa crítica que discute essa problemática tem 

evidenciado que, no geral, a produção do conhecimento sobre política educacional não tem 

avançado na explicação dessas políticas de forma crítica, o que implica, entre outras coisas, em 

situá-la em condição determinada pela totalidade social.     

Os estudos sobre Pibid Educação Física na pós-graduação stricto sensu em Educação e 

Educação Física avançam na investigação desse programa, sobretudo no que diz respeito à 

investigação do desenvolvimento do subprojeto a partir do ponto de vista dos sujeitos (bolsistas) 

que participam do Pibid. E isso vem contribuindo para socializar o que tem significado o 

programa na formação dos bolsistas acadêmicos, na prática pedagógica do professor supervisor, 

na atratividade para a carreira docente.    

Por outro lado, a produção científica investigada legitima pressupostos teóricos, 

filosóficos e epistemológicos que têm contribuído para opor resistência às transformações 

societárias. Desse modo, ela contribui para a manutenção da ordem vigente, já que, em grande 

parte desse referencial teórico-metodológico adotado pelos autores das dissertações e da tese, 

não há explícito um projeto de sociedade diferente do capital. Como se viu na análise das 

produções acadêmicas, mesmo alguns trabalhos se dizendo críticos e inovadores, revelaram-se, 

contraditoriamente, entre a defesa da criticidade e a negação do devir histórico que nos aponta 

a possibilidade real de um outro modelo de sociedade mais avançado, socialista, como se as 

duas coisas estivessem separadas. Ou seja, a adoção de determinada concepção de formação de 

professores rebate nas explicações dos autores das dissertações e tese, uma vez que ficou claro 

que, dependendo da concepção de formação de professores escolhida, intimamente ligada à 

concepção de educação e de mundo, esta tem implicação direta e indiretamente na maneira 

como os trabalhos científicos analisam e explicam dada política educacional.  

Nesta investigação, identificou-se que, entre as produções, aquelas que estão vinculadas 

às concepções de formação de professores das pedagogias do aprender a aprender não avançam 

na apreensão do Pibid, da formação de professores, não os inserindo na dinâmica social 

contraditória e complexa da sociedade capitalista e assim não se situam no tocante à luta de 
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classes.  Já as produções que se vinculam à dialética marxista tendem a realizar análises mais 

amplas do Pibid, inclusive o negando por entendê-lo como reprodutor de desigualdade na 

formação de professores. Em que pesem as contradições encontradas nesses dois grupos, essa 

é uma tendência geral dos trabalhos sobre Pibid Educação Física.       

Portanto, existem nas produções contradições explícitas, veladas, e outras que parecem 

caudatárias de sincretismo que, no nosso entender, deriva, entre outras questões, do não 

aprofundamento em relação aos fundamentos dos referenciais teórico-metodológicos adotados.   

Constatou-se, com as análises dos trabalhos investigados, a hegemonia das pedagogias 

do aprender a aprender, expressa no âmbito da formação de professores, na pedagogia do 

professor reflexivo, vinculada à epistemologia da prática e ideário pós-moderno. Nas pesquisas 

que tomam por objeto o Pibid Educação Física adotando essa perspectiva, o que compreende 

71,4% (n=10) de um total de 14, são recorrentes a crítica à racionalidade técnica, ao ensino 

tradicional, ao conhecimento acadêmico, à formação na universidade; e a defesa à experiência 

da prática profissional, ao conhecimento tácito, à autoformação, isto é, ao aprender a aprender. 

Desse total, 28,5% (n=4) se autonomeiam marxistas. Porém, constatou-se a falta de coerência 

com o referencial adotado por esse segundo grupo, pois, em alguns momentos, há a utilização 

de autores que, nos seus fundamentos, são incompatíveis com o referencial marxista ou até com 

a defesa de estratégias que ajudam a reproduzir o atual modo de produção.      

A abordagem do professor reflexivo é a concepção hegemônica dos trabalhos de 

mestrado e doutorado investigados na presente pesquisa. A fácil aceitação acrítica de autores 

como António Nóvoa, que desponta como o autor mais citado, 38.8% de um total de 18 

trabalhos (considerando a soma dos estudos que não têm o Pibid como objeto de estudo, mas 

que fizeram suas pesquisas com os participantes do programa), expressa a hegemonia dessa 

abordagem. Os trabalhos investigados têm aderido acriticamente aos ideários do professor 

reflexivo nas pesquisas e nas defesas de estratégias para o campo da formação docente.  Tal 

defesa tem implicado na valoração dos saberes da prática e do conhecimento tácito, na 

autoformação participada, em outras palavras, no “recuo da teoria” na formação de professores 

no geral (MORAIS, 2003).  

Outro dado relevante, constatado na análise documental, é a adoção, na estratégia do 

Pibid para a formação de professores, da abordagem do professor reflexivo. Esse ideário norteia 

os princípios e pressupostos do programa, dizendo claramente sobre sua intenção de induzir 

mudanças de paradigmas dos professores e centrando a formação no âmbito da prática escolar, 

na reflexão-ação e no forte apelo à consciência do indivíduo, seja por meio de narrativas de 

experiências bem-sucedidas, práticas inovadoras, pensamentos, proatividade. Para tanto, usa-
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se uma expressão de um dos documentos analisados: “valorizar elementos da rotina escolar, 

ação possível e transgressora dos discursos que desmantelam a escola e geram imobilismos nas 

práticas didático-pedagógicas dos professores” (BRASIL, 2015, p. 66). Ou seja, na concepção 

do documento, o problema da formação parece estar localizado no âmbito da subjetividade, 

ficando, nesse sentido, esquecidas as demandas objetivas que impactam direta e indiretamente 

na formação de professores e também na pesquisa.  

Este estudo se perguntou pelos determinantes, os nexos e a relação entre o modo de o 

capital organizar a vida e como isso incide na produção do conhecimento, na formação de 

professores, nas políticas educacionais e, no geral, na classe trabalhadora. Aponta-se, pois, que 

esses determinantes, em especial na pesquisa em educação e na formação de professores em 

países emergentes como o Brasil, têm sido orientados, de um ponto de vista mais amplo, pelo 

capital imperialista (não é o único, mas em especial o norte-americano). Esses determinantes 

expressam-se no âmbito da educação e de suas políticas, mediante interferências diretas e 

manifestadas nos organismos multilaterais, que ditam as regras nas reformas educacionais sobre 

uma lógica economicista e mercadológica.  

Outro quadro que tem impactado diretamente nas produções do conhecimento e na 

formação de professores em nosso país é a forma como se organiza a nossa universidade e 

dentro dela a pós-graduação. Ambas estão rendidas quase que exclusivamente aos ditames de 

mercado, das pedagogias dos resultados e do produtivismo acadêmico. Esse último, incentivado 

pelas avaliações da Capes, que preza pela quantidade e usa os editais de financiamento para 

induzir e regular a produção científica requerida. Outro elemento que está impactando 

diretamente na qualidade de formação dos pesquisadores e suas produções teóricas é o reduzido 

tempo de mestrado e doutorado, que aligeira a formação e não permite o aprofundamento nos 

estudos dos clássicos, nos fundamentos da educação, contribuindo assim para um certo grau de 

sincretismo teórico-metodológico nas produções. Integram esse quadro o ideário pós-moderno 

e seu ceticismo, o espírito anticientífico e subjetivista, a multirreferencialidade ou ecletismo 

teórico, que dão o tom às análises de parte das produções aqui investigadas.  

O Pibid, a formação de professores e a produção do conhecimento integram o objeto de 

estudo da presente pesquisa. Ao empreender essa investigação, e no esforço para captar 

múltiplas determinações do objeto, destaca-se que o Pibid tem se caracterizado por ser pontual, 

contraditório e por sua concepção de formação de professores estar ancorada em teses pós-

modernas.   

O Pibid, assim como qualquer outra política educacional, se insere no complexo de 

determinações que forma a totalidade social. Isto é, esse programa é determinado e expressa 
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um projeto de formação, educação, intimamente ligado ao projeto de sociedade burguesa. Isso 

ficou visível quando se analisou a gênese desse programa, na qual se evidenciaram as forças 

políticas que estiveram presentes e protagonizaram a sua formulação.  Na análise dos seus 

documentos, identificou-se que o programa contribui para disseminar teses pós-modernas, o 

pragmatismo, a epistemologia da prática e a abordagem do professor reflexivo. E, ainda, o Pibid 

é um programa que expressa, já na sua singularidade, uma caraterística que é da universalidade 

das políticas educacionais no Brasil, qual seja, o fato de ser uma política emergente, pontual, 

que não ataca a causa dos problemas educacionais em sua raiz.  O programa põe a problemática 

da formação de professores no âmbito do subjetivismo e defende a formação de professores 

proativos, que realizem as “ações possíveis”, que valorizem a rotina da escola, portanto, 

professores flexíveis, adaptáveis. Porém, diz muito pouco como esses elementos podem se 

relacionar com questões mais amplas da formação, como, por exemplo, a formação política, os 

aspectos materiais do trabalho docente (condições de trabalho, salário etc.).  

Esse programa, conforme grande parte dos trabalhos investigados, tem contribuído para 

a formação de professores no geral e em específico para a formação de professores de Educação 

Física.  Outra parte desses trabalhos considera o programa importante no âmbito da formação 

de professores, mas não deixa de negar o seu caráter pontual. E ainda há os trabalhos que negam 

veementemente as políticas com as caraterísticas do Pibid, ou seja, pontual e que acaba por 

privilegiar poucos. Outro elemento que precisa ser dito é que o Pibid tem uma grande aceitação 

nas universidades do Brasil e sua permanência tem sido defendida pelos movimentos populares 

de forma expressiva.     

O Pibid expressa uma contradição que precisa ser colocada e aqui será analisada do 

ponto de vista crítico e marxista, que tem no horizonte a emancipação humana, emancipação 

objetiva. Assim, a questão que se coloca é a seguinte: vale a pena, de uma perspectiva crítica, 

defender a permanência de um programa que dissemina teses pós-modernas, acentua 

desigualdade já na formação inicial por privilegiar poucos e ser de caráter pontual?  

A análise dessa contradição, posta em uma política tão específica como é o Pibid, não 

pode esquecer da contradição posta na sociedade capitalista, entre trabalho ontológico e 

trabalho abstrato, capital e trabalho, relações sociais de produção e formas de alienação.  Dessa 

forma, pretende-se posicionar referente à questão posta acima. Mas, antes, será retomada aqui 

uma citação de Marx, que pode ajudar em um posicionamento político. O autor, no texto “Sobre 

a questão judaica”, escrito em 1843, ao se contrapor a Bruno Bauer no tocante à questão judaica, 

fez a seguinte afirmação:  
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A emancipação política de fato representa um grande progresso; não chega a ser a 

forma definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva 

da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. Que fique claro: 

estamos falando aqui de emancipação real, de emancipação prática. (MARX, 2010, p. 

41)  

 

Claramente, Marx coloca dois tipos de emancipação com sentidos diferentes, qual seja, 

a emancipação política e a emancipação humana, real, prática.  Assim, emancipação política 

conota a conquista de direitos, no âmbito da sociedade capitalista. E, ainda que não representem 

uma emancipação definitiva, são direitos e conquistas fundamentais para a melhor condição de 

vida da classe trabalhadora. Já emancipação humana, grosso modo, pressupõe a superação, por 

incorporação, definitiva da sociedade capitalista. Pressupõe ainda fenecimento de seus 

mecanismos, tais como Estado, capital e condição do trabalho subordinado ao capital. Essas 

questões são imprescindíveis para a realização da emancipação humana, para a realização do 

comunismo.  

Nesse sentido, fazendo relação com a nossa questão, pode-se situar a defesa do Pibid, 

no âmbito e no limite da emancipação política, do direito formal, da transição. Pode-se dizer 

que a manutenção do Pibid, assim como os demais programas no âmbito da formação inicial e 

continuada de professores, a ampliação das vagas nas universidades, o arcabouço legal que se 

criou nos últimos anos na tentativa de valorização dos profissionais da educação mesmo que 

relativa e acidentada, contribuem para a emancipação política dos trabalhadores da educação. 

O posicionamento político, tomado como exemplo o Pibid, é: 1) independente de como 

se coloca taticamente às respostas terrenas na transição, nunca se deve deixar a defesa de um 

projeto histórico que avança qualitativamente em relação ao atual modo de produção, ou seja, 

não se pode perder de vista o socialismo rumo à associação dos trabalhadores livres e associados 

na qual se dará a emancipação humana real, prática; 2) já em relação ao Pibid, não esquecendo 

que ele se insere em uma totalidade social mais ampla, politicamente defende-se a permanência 

“transitória” de programas como ele, uma vez que a análise aqui empreendida e parte das 

pesquisas sobre o programa, os próprios educadores, suas entidades científicas e sindicais têm 

mostrado que ações fragmentadas e isoladas em um ou outro ponto da formação inicial e 

continuada, das condições de trabalho e da carreira e remuneração dos profissionais da 

educação são insuficientes. Dessa forma, recomenda-se que as propostas do Pibid a serem 

desenvolvidas nas universidades e seus respectivos cursos de formação de professores “devem” 

estar articuladas “inexoravelmente” à proposta político-pedagógica dos cursos de formação, 

uma vez que as pesquisas sobre o programa têm apontado sistematicamente o distanciamento 

entre o subprojeto e a proposta curricular do curso de formação. Supõe-se que essa 
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aproximação, entre a proposta do Pibid e o currículo do curso de formação, ajude a diminuir a 

incidência de uma influência externa, qualquer que seja ela, que destoe dos pressupostos de 

determinado curso de formação; 3) que os programas fragmentados como o Pibid possam dar 

lugar a uma política global de valorização e profissionalização dos educadores, bandeira de luta 

dos educadores e suas entidades, em especial a Anfope, há décadas. Essas são condições que 

contribuem para fortalecer uma educação básica emancipatória.  

  Assim, ressalta-se que o Pibid tem contribuído, mesmo que de forma pontual, para a 

formação dos licenciandos. No entanto, ter um olhar crítico e amplo sobre as políticas 

educacionais, especialmente sobre as políticas de formação de professor, possibilita a 

compreensão de que não há soluções fáceis para problemas complexos, como os que existem 

na formação de professores. 

 Alerta-se que o Pibid é uma política que, embora esteja contribuindo para a formação 

dos bolsistas participantes, como evidenciado pela produção do conhecimento objeto da 

presente pesquisa, não pode ser compreendida como redentora dos complexos problemas que 

envolvem a formação docente. Alerta-se, ainda, para a direção de políticas paliativas, como o 

Pibid, no sentido de estas darem lugar a uma política que articule, entre outras coisas, formação 

inicial e continuada, valorização social e econômica, melhores salários e condição adequada de 

trabalho aos professores. Esses pontos comuns, em grande parte dos trabalhos sobre Pibid, já 

são reivindicados pelos educadores e fazem parte das lutas destes pela educação pública nos 

últimos 30 a 40 anos. Ou seja: 

 

A necessidade de uma política global de formação e valorização dos profissionais da 

educação que contemple de forma articulada e prioritária a formação inicial, formação 

continuada e condições de trabalho, salários e carreira, com a concepção sócio-

histórica do educador a orientá-la, faz parte das utopias e do ideário de todos os 

educadores e das lutas pela educação pública nos últimos 30 anos. (FREITAS, 2007, 

p. 1203)  

 

Nesse sentido, a autora coloca-nos o desafio de reivindicar uma política global para a 

formação de professores em nosso país. É possível inferir que as políticas educacionais, tanto 

pelo referencial teórico aqui adotado quanto pelos trabalhos analisados, não têm atacado 

verdadeiramente a raiz do problema, a sua causa, mas sim as suas consequências com 

programas emergenciais. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE REGISTRO DA CARACTERIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA (PLANILHA EXCEL - A) 

 

Código de registro   

Estado  

Sigla da IES  

Nome do autor/Lattes  

Sexo do autor (a)  

Endereço curriculum Lattes  

Área de formação graduação  

Titulação pós-graduação  

IES da titulação-Pós-graduação 

Área do Curso de Pós-Graduação stricto sensu  

Linha de pesquisa e/ou grupo de pesquisa   

Bolsista ou ex-bolsista PIBID  

Agência de Fomento (bolsa)  

Título da pesquisa  

Ano de defesa  

Orientador  

Sexo do orientador (a)  

Localização do resumo da dissertação ou tese  

Localização do texto completo da dissertação/tese 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO PARA COLETA DE ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA 

(PLANILHA EXCEL - B) 

 

Código de registro 

Nome do autor 

Título da pesquisa 

Palavra-chave  

Principais temáticas tratadas 

Definição do problema/ questão principal 

Objetivo geral 

Tipo de pesquisa (metodologia predominante). 

Fonte de coleta das informações 

Pesquisa bibliográfica ou documental 

Técnicas predominantes na coleta de dados 

Principais resultados 

Conclusão principal 

Principais recomendações ou propostas 

Teorias utilizadas ou elaboradas 

Críticas a outras teorias ou interpretações  

Concepção de educação 

Concepção de Educação Física  

Concepção de formação de professores  
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO  PARA COLETA DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS 

(PLANILHA EXCEL - C) 

 

Código de registro da produção 

Ano de defesa 

Referências bibliográficas dos autores que fundamentam a interpretação 

A tipologia documental da referência. 

 


