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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo apresenta ao leitor uma reflexão acerca da formação universi-
tária de professores, tanto básica (em cursos de licenciatura) quanto continuada 
(em cursos complementares), considerando-se duas questões centrais: primeiro, 
o cenário (in)apropriado para a promoção de um ensino superior inovador nos 
cursos de licenciatura e a possibilidade de articulação entre diferentes programas 
de formação (especificamente, iniciação à docência e educação tutorial); depois, 
o compromisso assumido tanto pelo Programa de Educação Tutorial (PET) 
quanto pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
de trabalhar por uma formação profissional mais humana, ética e integral, com 
comprometimento social.

1 Doutora em Linguística. Docente da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus Chapecó. Coorde-
nadora de Área dos Subprojetos PIBID de Letras (2011 a 2014) e Interdisciplinar (2014 a 2017).

2 Doutora em Linguística. Docente da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus Chapecó. Colabo-
radora da coordenação de área do Subprojeto PIBID/Interdisciplinar do Campus Chapecó de junho a dezembro 
de 2017.

3 Doutor em Linguística. Docente da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus Chapecó. Tutor do 
PET Assessoria Linguística e Literária da UFFS desde 2017.
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Apresentamos uma experiência desenvolvida na Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó, em que o Programa de Educação Tuto-
rial Assessoria Linguística e Literária (PET ALL – Conexão de Saberes) e o Sub-
projeto PIBID Interdisciplinar – Geografia, História, Letras e Pedagogia – uni-
ram esforços em ações integradas e complementares, voltadas à promoção da 
docência para estudantes dos cursos de licenciatura, para docentes da educação 
básica em exercício e para alunos em idade escolar.

Ao final, propomos que se discuta, de maneira crítica, o modo como a 
formação de professores tem sido promovida no Brasil e que se dê espaço para 
atuações partilhadas, por meio das quais se ampliam os espaços legítimos de for-
mação docente, considerando-se, além da universidade, também a escola como 
locus de construção de saberes profissionais.

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE: 
ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS

A formação de professores no Brasil tem estado em pauta nas últimas déca-
das sob duas perspectivas principais de ação: expansão do número de matrículas 
em cursos de licenciatura das diferentes áreas de conhecimento e investimento 
na qualidade de formação inicial e continuada de professores. Ainda que não 
tenhamos o objetivo de discutir, neste texto, a expansão do ensino superior para 
as licenciaturas, alguns dados recentes podem nos ajudar a refletir sobre o perfil 
do professor do futuro.

As políticas de educação brasileiras têm se voltado para o incentivo à cria-
ção de cursos de licenciatura e, consequentemente, para o incentivo à amplia-
ção do número de matrículas no ensino superior, em especial na modalidade 
a distância (Ead), em que se concentra expressivo percentual de alunos desses 
cursos. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2016, em um período 
de 10 anos, de 2006 a 2016, a expansão de matrículas em cursos de licenciatura 
no país se manteve estagnada na modalidade presencial (de 873.774 alunos para 
880.167) enquanto disparou na modalidade a distância (de 149.808 alunos para 
640.327) (BRASIL, 2017). Na verdade, em números percentuais, percebe-se que, 
nesses 10 anos que passamos, a expansão de matrículas nos cursos de formação 
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de professores ocorreu, de fato, na modalidade Ead, já que essa modalidade con-
centrou 98,71% do aumento de estudantes brasileiros em cursos de licenciatura.

Já no que diz respeito à promoção da qualidade de formação desses futuros 
professores, pode-se citar como estratégia a criação de programas específicos 
para cursos de licenciatura, que contemplam a iniciação à docência (como é o 
caso do PIBID e da Residência Pedagógica). Entretanto, esses programas estão 
disponíveis apenas para os cursos de modalidade presencial (salvo licenciaturas 
UAB, que representam apenas 12% das vagas a distância)4. Ou seja, o grande con-
tingente de matrículas em educação a distância que cresce a cada década não tem 
acesso a programas específicos voltados à qualificação dessa formação, como a 
residência pedagógica e a iniciação à docência. Mais que alertar para esse des-
compasso, queremos chamar a atenção para a efetividade de políticas como essa, 
cuja relação entre quantidade e qualidade da formação docente é comprometi-
da desde a base do planejamento público educacional. Em números, a expansão 
de vagas em licenciaturas ocorre na modalidade a distância e em instituições 
privadas; em qualidade, ela ocorre no ensino presencial, preferencialmente em 
instituições públicas.

Ampliando-se um pouco o escopo, na formação continuada de professores 
também temos registrado certo descompasso entre a oferta e as reais demandas 
que emergem do ensino, já que essa formação não tem comportado, por exem-
plo, metodologias de estudo e de pesquisa para o professor.

Pela tradição de formação continuada de professores no Brasil, sabemos que a 
metodologia convencional, operada por eventos regulares de formação conti-
nuada docente (palestras, oficinas, minicursos, seminários, congressos), pro-
duz momentos de formação profissional importantes e efetivos, entretanto, é 
preciso pensar essa formação também em outros moldes, como a promoção 
de grupos de estudo e de práticas de escrita reflexiva do professor. (FERREIRA; 
CAMBRUSSI, 2016, p. 189-190).

4 Conforme os dois editais consultados no momento de realização deste estudo (Edital CAPES nº 06/2018 – Pro-
grama de Residência Pedagógica e Edital CAPES nº 07/2018 – Chamada Pública para Apresentação de Propostas 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID), podem submeter proposta aos programas 
apenas cursos de licenciatura ofertados na modalidade presencial ou por meio do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil (UAB). Destacamos que o sistema UAB é uma rede de promoção da educação a distância que integra 
exclusivamente instituições públicas de educação superior. Oriundos do Censo da Educação Superior de 2016, 
os números que já destacamos revelam que apenas 12% das matrículas de cursos de graduação a distância pro-
vêm de universidades públicas (BRASIL, 2017), o que evidencia, no caso dos cursos de licenciatura brasileiros, 
ser majoritária a detenção de matrículas a distância por instituições privadas não contempladas pelos progra-
mas de iniciação à docência e de residência pedagógica.
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A formação continuada massiva, ofertada para grandes grupos de profes-
sores, para a totalidade das redes de ensino, sem diferenças entre áreas, temas, 
problemas e necessidades típicas de cada contexto educacional, em certa medida, 
reproduz o ideal quantitativo e distanciado de formação em larga escala. Como 
apontado, a promoção de práticas que vão na contramão dessa lógica, a exemplo 
da formação de grupos de estudo e incentivo ao desenvolvimento de uma escrita 
reflexiva acerca da prática do professor, são também medidas de formação con-
tinuada que podem acontecer articuladas à formação inicial dos professores, por 
intermédio dos programas a que se tem acesso nos cursos de licenciatura – pelo 
menos nos cursos presenciais, como vimos. Um exemplo de articulação possí-
vel pode ser dado a partir de ações partilhadas entre o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Educação Tutorial, 
como tratamos a seguir.

O PIBID surgiu no horizonte dos cursos de licenciatura do país como uma 
ação que valoriza e promove a docência e que há muito tempo era necessária à 
formação superior de professores. Pode-se apresentar a relevância do programa 
a partir de seu potencial voltado à construção da

[...] vivência docente para os alunos de licenciatura, ainda durante sua formação 
na universidade. Isso propicia aos licenciandos o contato escolar orientado e a 
prática docente não simulada, mas real, em ambiente escolar. Também envol-
ve outras etapas importantes do fazer docente, como o estudo, o planejamento 
e a preparação das atividades de ensino. (CAMBRUSSI et al., 2013a, p. 126).

Esse esforço de incentivo à carreira docente empreendido durante a vida 
acadêmica do professor, de fato, apresenta resultados bastante positivos. Por 
exemplo, a autoafirmação dos estudantes de licenciatura quando se intitulam 
professores revela a presença entre eles de um “[...] sentimento de pertencer ao 
espaço escolar, não apenas à universidade, numa relação de troca de experiência 
e principalmente de conhecimento nos dois ambientes e entre sujeitos que in-
tegram ambos os espaços de formação [...].” (CAMBRUSSI et al., 2013a, p. 126).

Espera-se dos cursos de graduação em Letras, assim como das demais li-
cenciaturas, que possuam compromisso social com a formação de professores 
que, mesmo tendo à disposição outras possibilidades de atuação profissional, 
assumam a docência na educação básica e promovam transformações sociais a 
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partir da atuação comprometida com o ensino, com a formação crítica, técnica 
e científica e com a intelectualização das pessoas em idade escolar.

 Formar esse profissional, contudo, é um desafio para a universidade 
quando ela se distancia da escola, já que não dispomos, no convívio acadêmico, 
das reais condições para recriar a prática docente nos mesmos moldes em que 
ela se estrutura no dia a dia da sala de aula. Nesse sentido, ancorado nas “[...] 
ações do PIBID, o aluno de licenciatura rompe a distância com a realidade de 
ensino na educação básica e, concomitantemente, faz-se professor pela formação 
universitária específica e pela formação docente prática e real.” (CAMBRUSSI et 
al., 2013b, p. 189).

A perspectiva que se delineia, então, é a de um estudante de Letras (ou de 
outra licenciatura) que, durante sua trajetória universitária, não está restrito aos 
limites da instituição de formação superior. Essa poderia ser uma ruptura opor-
tunizada a todos os estudantes, não apenas àqueles poucos bolsistas que integram 
projetos de iniciação à docência em cursos presenciais ou em cursos do sistema 
UAB. Ainda que esse seja o desejo, sabemos que, na maior parte da realidade de 
formação universitária,

[...] os acadêmicos de cursos de licenciatura constroem seus saberes teóricos 
específicos da área de formação, relacionando-os ao cotidiano escolar e à prá-
tica docente através de componentes curriculares de cunho pedagógico ou 
através de estágios supervisionados, que são experiências de ensino bastante 
episódicas e descontinuadas. Porém a relação com o efetivo exercício da docên-
cia é comprometida e não tem o efeito de inserção profissional desejado, pois, 
apesar da melhora que representa a adesão desses componentes curriculares 
ao currículo dos cursos de licenciatura, ainda não se utiliza o ambiente escolar 
como espaço legítimo da formação docente nem se permite aos licenciandos o 
tempo necessário para contato com a realidade escolar e para amadurecimento 
profissional na escola. (CAMBRUSSI et al., 2013b, p. 189).

Em outras palavras, o PIBID produz um alcance ainda limitado de um 
considerável conjunto de resultados, que se desejaria expandir a todos os alunos 
de licenciatura, em especial no contexto de ampliação de matrículas no ensino 
superior para esse grau acadêmico. De modo resumido, esses resultados abran-
geriam benefícios para: a. o curso de licenciatura, contemplado com o progra-
ma; b. o estudante desse curso, inserido na realidade de trabalho de sua área de 
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formação; c. o professor da educação básica, que atua como supervisor e agente 
formador dentro do programa; d. o espaço escolar, que é valorizado como lugar 
legítimo de formação docente (CAMBRUSSI et al., 2013b).

Além de expandir a oferta de programas como o PIBID, universalizar seus 
resultados no âmbito dos cursos de licenciatura é algo que também pode decorrer 
da integração com programas de outra natureza, não voltados à licenciatura de 
modo específico, mas que também tenham foco na formação superior inovadora.

Nessa mesma esteira, o Programa de Educação Tutorial (PET) possui forte 
compromisso com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, “[...] 
compreendendo estes conceitos dialeticamente e trabalhando-os como aspectos 
basilares do programa” (MARTINS, 2008, p. 4). Esse tripé, portanto, sustenta 
as ações que integram o PET e atende de forma adequada às necessidades de 
formação superior pautada pela atenção a um profissional integral, cuja atua-
ção futura, fora do espaço universitário, reflita uma prática mais humanitária e 
preparada para a diversidade presente na conjuntura social em suas diferentes 
instituições, em especial, para a diversidade presente no campo da educação bá-
sica e na instituição escolar.

A inserção dos estudantes de licenciatura na escola, no âmbito das ações do 
PET, revela o quanto “[...] a docência se mostra como um espaço de possibilida-
des, porque, mesmo no início do curso, permite a atuação em projetos esporádi-
cos de instituições comunitárias, em atividades de apoio a eventos escolares [...]” 
(CÔCO, 2012, p. 110), entre outras ações de ensino que podem integrar o plano 
de atividades do Programa. Conforme destaca Côco (2012, p. 110), ainda que 
se faça a reserva de que essas ações dos estudantes tomam espaço do seu tempo 
de formação universitária, é preciso enfatizar o fato de constituírem uma prática 
que “[...] também agrega conhecimentos ao processo formativo”.

Esses conhecimentos voltados à experiência docente situam os estudantes de 
licenciatura em relação ao campo de trabalho de sua área de formação, ao mesmo 
tempo em que possibilitam entrelaçar as frentes da própria história universitária, 

“[...] em especial com as atividades de extensão que se voltam para o contexto 
das instituições educativas” (CÔCO, 2012, p. 110). Com isso, a formação uni-
versitária do futuro professor e a sua atuação no ensino se entrelaçam ao ponto 
de não ser mais possível precisar, por exemplo, onde termina o ensino e começa 
a atividade de extensão que está organicamente integrada à formação superior.
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Em conformidade com os documentos normativos que orientam a edu-
cação tutorial no Brasil, ações dessa natureza não apenas inserem os alunos de 
licenciatura nas escolas, como estamos apontando, mas também contextualizam 
o campo profissional e produzem uma maior valorização da educação. Pode-
mos afirmar que essa prática atende às demandas expressas pelo Ministério da 
Educação, por meio de sua Secretaria de Educação Superior, porque assim fo-
ram definidas as condições que devem satisfazer as atividades extracurriculares 
promovidas pelo PET:

[...] têm como objetivo garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar 
experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, visando 
a sua formação global e favorecendo a formação acadêmica, tanto para a inte-
gração no mercado profissional quanto para o desenvolvimento de estudos em 
programas de pós-graduação. (BRASIL, 2006, p. 4).

Também precisamos lembrar a formação humana como parte de uma for-
mação integral do futuro professor e como um dos aspectos da trajetória univer-
sitária que devem ser alcançados e/ou promovidos por meio do PET. Essa visão 
integral do profissional reforça o valor estratégico das atividades de docência 
realizadas pelo Programa, cujo compromisso também é o de “[...] estimular o 
desenvolvimento de habilidades e competências humanas marcadas pelo com-
promisso ético e reflexivo [...], rompendo com a tradição de formação exclusi-
vamente [...] voltada ao desenvolvimento das capacidades técnicas e científicas.” 
(CARVALHO et al., 2018, p. 30).

De acordo com o que preconizam os documentos oficiais, o PET tem com-
promisso com a formação superior inovadora e plena em seu alcance para a pro-
moção da cidadania, já que o esforço é empreendido pela formação de pessoas 
em nível superior que detenham, além de elevados padrões científicos e técnicos, 
também elevados padrões éticos, responsabilidade social e potencialidades para 
contribuir com a transformação da realidade nacional, em especial como docentes 
(BRASIL, 2006).

Parece clara, então, a via que se abre para integração entre programas de 
educação tutorial e de iniciação à docência, haja vista o compromisso comum com 
a formação humana de estudantes universitários e a ênfase que pode ser dada à 
promoção da educação e ao desenvolvimento de competências e de habilidades 
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para o futuro professor. Muito embora PET e PIBID sejam programas distintos, 
cuja especificidade não deve ser ignorada, compartilham objetivos que podem 
ser alcançados por meio de ações potencializadas com a articulação entre os 
programas.

Essa articulação, cabe ainda destacarmos, também pode ser válida para que 
se construa uma integração maior dos projetos PET e PIBID com o próprio cur-
so de graduação a que pertencem. Como sabemos, é necessário que todo cole-
giado docente e o coletivo de estudantes das licenciaturas possam ter acesso aos 
resultados de projetos dessa natureza (eventos e cursos promovidos, objetos de 
ensino produzidos, pesquisas e outros). Além disso, é necessário que partilhem 
também a responsabilidade pela manutenção desses programas no âmbito dos 
cursos de licenciatura, cujas conquistas políticas têm sido parcas para um cená-
rio em que a formação básica e continuada de professores deveria ser ação prio-
ritária do Estado e ter equilíbrio entre a ampliação de matrículas e a promoção 
de um ensino superior de qualidade.

 Na seção seguinte, objetivamos apresentar, por meio de um relato re-
flexivo, como foi possível produzir essa integração entre dois programas PET e 
PIBID, nos moldes em que viemos falando até aqui. Vamos discutir uma expe-
riência que se firmou entre os grupos PET Assessoria Linguística e Literária da 
UFFS (PET ALL, Letras e Pedagogia) e Subprojeto PIBID Interdisciplinar (Geo-
grafia, História, Letras e Pedagogia), ambos pertencentes à Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS), Campus Chapecó.

3 A EXPERIÊNCIA COM UMA PROPOSTA DE 
ARTICULAÇÃO PIBID/PET

O PIBID, criado pelo Ministério da Educação, em 2007, e implementado 
em 2009, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), proporciona aos acadêmicos de licenciatura “uma aproximação prá-
tica com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto 
em que elas estão inseridas.” (BRASIL, 2018). Dessa forma, o programa objetiva 
incentivar a formação de futuros docentes, valorizar o magistério, aproximar 
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Instituição de Ensino Superior e Educação Básica, promover a relação teoria e 
prática, entre outros (BRASIL, 2018).

Analogamente, o PET, criado em 1979 pela CAPES, transferido para o 
MEC em 1999 e regulamentado pela “Lei Nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, 
e pelas Portarias MEC Nº 3.385. de 29 de setembro de 2005, e nº 1.632, de 25 de 
setembro de 2006” (BRASIL, 2006, p. 4), objetiva:

Promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de gradu-
ação envolvidos diretamente ou indiretamente com o programa, estimulando 
a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos 
os participantes e a melhoria dos cursos de graduação. (BRASIL, 2006, p. 7).

Nessa perspectiva, conforme mencionado anteriormente, o PET procura 
englobar projetos de ensino, pesquisa e extensão, que constituem os três eixos 
indissociáveis de uma Instituição de Ensino Superior exigidos pelo artigo 207 
da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988).

Dada a sua relevância para a formação dos acadêmicos de licenciatura, logo 
nos primeiros anos de funcionamento da UFFS, PIBID e PET começaram a ser 
executados. No Campus Chapecó, em 2017, o PET ALL (Letras e Pedagogia) e o 
Subprojeto PIBID Interdisciplinar (Geografia, História, Letras e Pedagogia) uni-
ram esforços na promoção e execução de dois projetos feitos de modo articulado 
e voltados à promoção da docência para estudantes dos cursos de licenciatura, 
para docentes do ensino fundamental em exercício e para alunos da educação 
básica. Os projetos Cinema e debate na escola – anos iniciais e Formação conti-
nuada de professores – anos iniciais do ensino fundamental agregam ações cola-
borativas de estudantes bolsistas do Subprojeto PIBID Interdisciplinar e do PET 
ALL “com o planejamento e a aplicação de práticas pedagógicas inovadoras para 
o contexto escolar” (MARCHESAN et al., 2018, p. 250). Os projetos foram apli-
cados aos alunos e professores dos primeiros anos do ensino fundamental da 
Escola de Educação Básica Professora Lourdes Ângela Sarturi Lago, localizada 
no município de Chapecó-SC.

Cinema e debate na escola promoveu sessões de cinema, seguidas de deba-
te, para alunos do 2º ao 5º anos do ensino fundamental da escola. O objetivo do 
projeto era promover, quinzenalmente, acesso a produções culturais audiovisu-
ais e desenvolver o senso crítico e a reflexão dos alunos acerca de temas caros à 
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formação intelectual e humana desses sujeitos. Metodologicamente, cada sessão 
de cinema desenvolveu-se em três momentos: 1º) antes da exibição do filme: con-
vite à turma, fixação de cartazes com o nome do filme, data da exibição etc.; 2º) 
no dia do filme: apresentação das características técnicas do filme (autor, diretor, 
curiosidades, elenco etc.); apresentação do filme e pipoca; apresentação do de-
batedor e debate; entrega de certificados de participação para serem colados no 
caderno; e 3º) após a exibição: reflexão dos bolsistas PET e PIBID Interdisciplinar 
sobre os pontos positivos e negativos da execução da atividade e estabelecimento 
de estratégias para os próximos cines.

No total, de maio a novembro de 2017, o projeto Cinema e debate na escola 
desenvolveu 10 sessões de cinema que discutiram os seguintes temas: “amizade, 
insegurança(s), cobrança, relacionamento, perda(s), morte e infância” (filme O 
pequeno príncipe); “preconceito e desigualdade de gênero” (filme Zootopia); “in-
clusão e acessibilidade das pessoas com deficiência” (curtas-metragens Cordas 
e Por que Heloísa?); “desmatamento, meio ambiente e preservação ambiental” 
(filme Loráx: Em busca da trúfula perdida); “bullying, discriminação racial e 
outros preconceitos na escola” (curtas-metragens: Vista a minha pele e Parcial-
mente Nublado); “desequilíbrio do ecossistema, poluição, reciclagem, resíduos” 
(filme Wall-E); “família, respeito e convivência” (filme: As aventuras de Sherman 
e Peabody); “prática de bullying na escola e em outros espaços” (curtas-metra-
gens Que papo é esse? Bullying., Corto Animado, Bullying e Bullying, pare-já!); “a 
importância de se ter responsabilidade, empatia, respeito e seguir regras sociais” 
(filme A cidade das crianças) e “a importância da leitura” (curtas-metragens A 
menina que odiava livros e Os fantásticos livros voadores do Sr. Morris Lessmore)5.

Os debates realizados após as exibições fílmicas são frequentes para estu-
dantes de graduação e de ensino médio, que normalmente têm certo nível de 
maturidade intelectual para esse tipo de atividade. No ensino fundamental, en-
tretanto, o cine-debate é pouco explorado. Nesse cenário, esse projeto mostrou-

-se inovador e importante ao apresentar aos professores que atuam na educação 
básica mais uma forma de trabalho; além de contribuir “para a promoção do 
pensamento crítico já na infância, quando oportunizado a estudantes mais jo-
vens, nos primeiros anos do Ensino Fundamental” (MARCHESAN et al., 2018, 

5 Mais detalhes sobre as seis primeiras sessões de cinema podem ser encontradas no capítulo de Marchesan et al. 
(2018, p. 249-259) e no próximo capítulo deste livro em que há uma descrição detalhada sobre toda a execução 
do projeto.



128

p. 250). Nesse cenário, optou-se pelos curtas-metragens, com duração de 10 a 20 
minutos, nas sessões de cinema destinadas aos alunos do 2º ano, que, em geral, 
tem idade entre 7 e 8 anos, para inserir, de forma gradual e consciente, o cinema 
como ferramenta de ensino.

Adicionado a isso, há a figura do debatedor, uma pessoa convidada (dentre 
os quais tivemos a participação de psicóloga, policial militar ambiental, peda-
goga, membro do movimento social Marcha mundial das mulheres etc.) por ser 
qualificada a discutir questões presentes nos filmes. Esse mediador convidado, 
além de expor o assunto, fazia dinâmicas com o grupo, propunha questões que 
buscavam desacomodar as ideias dos educandos, desafiava e motivava os alunos 
a refletirem e a participarem do debate, expondo suas ideias, dúvidas, medos 
etc. Nesse caso,

o modo de construção do saber se altera, porque deixa de estar contido na re-
lação professor-aluno. Esse deslocamento propicia a captura da atenção criada 
pelo novo modelo de discussão, inusitado no espaço escolar. Finalmente, o 
cinedebate se configura como uma oportunidade também para o professor, que 
tem reforço e pode dividir as tarefas de ensinar e de despertar nos estudantes 
o desejo por aprender, por conhecer e por transformar seu contexto de vida. 
(MARCHESAN et al., 2018, p. 253).

Sabemos que o uso de recursos tecnológicos (sobretudo de imagens) tem se 
mostrado profícuo para tornar os conteúdos escolares mais significativos e mais 
atrativos para os alunos. Pensando nisso, o projeto Cinema e debate na escola, além 
de oportunizar acesso a bens culturais e reflexão/discussão sobre temas caros à 
comunidade escolar, também oportuniza aos professores que atuam no ensino 
fundamental a vivência com a utilização de ferramenta tecnológica (o cinema) 
conhecida pelos alunos e, por isso mesmo, mais significativa.

Com o término e a avaliação da execução desse projeto, ficou clara a rele-
vância da articulação cinema e educação para a formação intelectual e crítica 
dos alunos; para a formação acadêmica dos bolsistas (acadêmicos em formação) 
e para a formação continuada dos professores da educação básica.

Outra atividade implementada de forma articulada entre Subprojeto PIBID 
Interdisciplinar e o PET ALL foi o projeto de extensão Formação continuada de 
professores – anos iniciais do ensino fundamental, cujo objetivo era oferecer aos 
professores dos primeiros anos do ensino fundamental da Escola de Educação 
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Básica Professora Lourdes Ângela Sarturi Lago um curso de formação continuada, 
como parte das atividades previstas no calendário anual escolar. Especificamente, 
o projeto objetivou: a. fomentar práticas educativas inovadoras para os professo-
res dos primeiros anos do ensino fundamental; b. promover formação teórica em 
diferentes áreas do conhecimento que se articulam à formação em anos iniciais; 
c. elaborar atividades didático-pedagógicas para o ensino; e d. socializar essas 
atividades entre todos os envolvidos no curso de extensão.

O caráter inovador dessa formação foi a sua execução em dois momentos 
(antes e depois de cada encontro formativo), a articulação teoria e prática de-
senvolvida em cada encontro e o número de cursistas. Antes de cada encontro 
formativo, os cursistas recebiam um material para leitura e estudo (artigo, ca-
pítulo de livro etc.) que subsidiaria o encontro formativo. Junto com esse mate-
rial, recebiam um instrumento para registro da leitura, que deveria ser entregue 
no dia da formação (normalmente, o registro era feito através da produção de 
resumo, resenha, da resolução de questões etc.). Esse instrumento servia para 
atestar que o texto foi lido e para ser um guia de leitura, um estudo dirigido. No 
dia do encontro formativo, o professor formador primeiro fazia a exposição do 
conteúdo teórico (lido e estudado previamente). Depois, apresentava pelo menos 
uma sugestão de atividade prática voltada para a sala de aula acerca do conteúdo 
exposto e, por fim, em grupos, os cursistas elaboravam e faziam a exposição de 
outras atividades práticas relacionadas ao tema estudado. Os materiais elabora-
dos durante as formações foram compilados em um caderno para sistematização 
da produção intelectual dos professores cursistas.

Para articular teoria e prática de forma eficaz e para tentar evitar partici-
pações centradas apenas nas certificações, as formações foram feitas com nú-
mero reduzido de cursistas (cerca de 20), restrita aos professores da escola e aos 
pibidianos e petianos da UFFS que exerciam alguma atividade na escola. Com 
número pequeno de cursistas, a socialização de experiências, o diálogo com os 
palestrantes (professores formadores), assim como a exposição das angústias e 
dúvidas pôde ser feita de forma mais intimista, garantindo mais qualidade à for-
mação continuada dos professores em exercício.

De junho a setembro de 2017, foram realizadas cinco formações cuja data de 
realização, título/temática da formação e nome do professor formador estão elen-
cados a seguir: 1ª formação – data “7/6/2017”, título/temática “Dicionários esco-
lares: uma proposta de ensino do léxico para o Ensino Fundamental” e professora 
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formadora Me. Cintia Marangoni Menezes; 2ª formação – data “28/6/2017”, título/
temática “Aprendizagem como vício: o uso de games na sala de aula” e professor 
formador Dr. Fernando da Silva; 3ª formação – data “15/8/2017”, título/temática 

“Ninguém mais gosta de brincar? A relação da criança com o gênero publicidade: 
alguns aspectos metodológicos” e professora formadora Drª Maria José Laiño; 4ª 
formação – data “29/8/2017”, título/temática “Preconceito linguístico na escola” e 
professoras formadoras Drª Cláudia Andrea Rost Snichelotto e Drª Aline Peixoto 
Gravina; e 5ª formação – data “29/9/2017”, título/temática “Projeto pedagógico 
interdisciplinar e bonecas Abayomi no Ensino Fundamental: ferramentas para 
uma educação antirracista”, professora formadora Me. Alice Ribeiro Dionizio.

A análise da execução das atividades propostas nesse projeto mostrou que 
é possível conciliar a troca de experiências práticas e o vínculo aos conhecimen-
tos teóricos apresentados pelos professores formadores. No momento em que 
se discute o fazer docente, pode-se trazer à consciência do professor o seu papel 
como produtor ou como agente eliciador do conhecimento, não mero repro-
dutor. Assim, a exposição teórica aliada à reflexão sobre a prática e a produção 
de material didático dá continuidade a sua formação, que deve ser permanente. 
Além disso, sabe-se que:

A partir da década de 1990, ocorreram diversas transformações no âmbito 
social, político e econômico, em escala mundial, que refletiram na esfera edu-
cacional, provocando transformações e gerando conflitos e contradições no 
interior da própria escola. Tais mudanças geraram maior demanda por compe-
tências dos professores, ligadas ao progresso de seu desempenho com relação 
à aprendizagem dos alunos, reflexões sobre a sua atuação, fazendo emergirem 
maiores exigências quanto à formação profissional docente, especialização e 
aperfeiçoamento, o que inclui programas de formação continuada, como de 
pós-graduação e cursos de formação continuada, a exemplo do proposto neste 
projeto. (ROMANOWSKI, 2007, p. 36).

Essa ação, executada pela parceria entre o Subprojeto PIBID Interdisciplinar 
e o PET ALL, vai ao encontro dos apontamentos feitos por Romanowski (2007), 
mostrando-se efetiva para a qualificação da formação inicial e continuada dos 
bolsistas PET/PIBID e dos professores do ensino fundamental que participaram 
das formações, especialmente por superar algumas barreiras históricas, como as 
dicotomias teoria/prática e universidade/escola.



131

Em resumo, os dois projetos (Cinema e debate e Formação de professores) 
articulados entre Subprojeto PIBID Interdisciplinar e PET ALL mostraram-se 
profícuos para a mudança positiva na rotina da escola, para a formação de todos 
os que deles participaram (docentes, futuros docentes, alunos, gestão escolar) e 
para estreitar os laços entre escola e universidade. Especificamente para a forma-
ção inicial dos estudantes de graduação, acadêmicos de licenciatura em formação, 
essa parceria entre programas formativos qualifica, dá segurança, autonomia e 
aprendizado no “chão da escola”, concretizando a formação não apenas teórica 
(nos bancos escolares), como também ética e cidadã desses acadêmicos.

O impacto social desses projetos também deve ser aventado, já que, para 
mudar o cenário educacional, conforme exposto na seção 1, precisa-se de profes-
sores qualificados. E, por isso, programas e projetos como os descritos aqui – que 
vão desde a formação do aluno em idade escolar até a formação inicial e conti-
nuada de graduandos e professores – mostram-se imprescindíveis. No entanto, 
como discutiremos na próxima seção, além de programas formativos, é preciso 
que os professores universitários e os cursos de licenciatura estejam conectados 
com as escolas e sensíveis à importância do contexto da formação teórica e prá-
tica de seus alunos.

4 UM MARTELO PARA A TORRE DE MARFIM: 
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA SOCIALMENTE SITUADA

Ao discutir a noção de “vivência” (Erlebnis) dentro do escopo da filosofia de 
Nietzsche, Viesenteiner (2013) defende que a significabilidade do caráter global 
da existência é central para o entendimento dessa complexa noção. O resultado 
efetivo, motriz, da vivência é a transformação do contexto geral da existência. 
Sua intensidade é de tal modo significativa que ela se torna decisiva para o cará-
ter global da vida de quem vivencia.

Em conexão com essa esteira de pensamento, podemos compreender me-
lhor a crítica que costumeiramente é feita às universidades, quanto ao que seria 
seu distanciamento dos problemas reais da sociedade. A universidade como uma 
Torre de Marfim dificilmente possui condições para promover um ambiente edu-
cacional de vivências, acima de tudo. Shapin (2012) adverte que o fato de que 
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falamos sobre torres de marfim tem muito que ver com a história antiga6, mas os 
sentidos dessa expressão sofreram um deslocamento recente: eles indicam mu-
danças no modo como pensamos a natureza do saber, suas condições de produção, 
de manutenção e de circulação; em resumo, indicam relações entre saber e valor.

A partir da segunda metade do século XX surge essa associação entre torre 
de marfim e universidade, quando após regimes de governo fascistas e nazistas 
questiona-se se as universidades dos países democráticos deveriam ou não se 
engajarem em pautas políticas e sociais. De lá para cá, cresceu a necessidade de 
as universidades não se isolarem da vida civil e comercial, conforme explana 
Shapin (2012). Para o autor, em termos culturais e históricos, a argumentação a 
respeito de torres de marfim pode ser vista como uma das instâncias modernas 
de antigos debates religiosos e seculares sobre a vida ativa e a vida contemplati-
va: “é melhor, mais virtuoso, mais autenticamente humano estar envolvido com 
assuntos cívicos ou é melhor – de tempos em tempos ou sempre – intencional-
mente viver apartado da cidade?”7 (SHAPIN, 2012, p. 26, tradução nossa).

A importância de ações conjuntas como as apresentadas aqui, Cinema e 
debate na escola e Formação continuada de professores – anos iniciais do ensino 
fundamental, residiu em sua efetividade enquanto vivências, ou seja, enquanto 
práticas pedagógicas que transformam o contexto geral da formação profissio-
nalizante ou continuada. Do ponto de vista do graduando de licenciatura, sua 
inserção profissional na polis já era um parâmetro contextualizado, presente, e por 
isso mesmo pôde ser aperfeiçoado, aumentando o envolvimento desses discentes.

Em sua Teoria do Envolvimento, Astin (1993) defende que a performance 
do estudante universitário é diretamente proporcional à quantidade e à qualida-
de do envolvimento ativo do educando nos ambientes institucionais. O que de 
fato o estudante faz e como ele se comporta na universidade dependem de sua 
adesão a experiências acadêmicas que lhe demandem energia física e psicológi-
ca para atingir um objetivo bem delimitado e claro. Nesse contexto, atividades 
extracurriculares diversificadas ganham novo status. Acreditamos que, quando 

6 A simbologia do marfim remonta à Odisseia atribuída a Homero e ao texto bíblico judaico-cristão. Shapin (2012) 
esclarece que na Antiguidade era comum associar o marfim à fantasia, à ilusão e ao distanciamento da realidade.

7 No original: “[...] is it better, more virtuous, more authentically human to be engaged with civic affairs or is it 
better – from time to time or always – intentionally to live apart from the polis?” (SHAPIN, 2012, p. 26)
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bem planejadas e executadas, atividades complementares na universidade pro-
porcionam forte envolvimento e, por isso mesmo, permitem amplo desenvolvi-
mento e integralidade. Isso porque demandam boa lida com diversos aspectos 
da vida dos sujeitos participantes, como a competência para resolver questões 
de ordem prática, a responsabilidade com compromissos assumidos e com os 
rumos da própria trajetória acadêmica, o redimensionamento de seus papéis 
sociais, as relações interpessoais, nas quais se inclui uma afetividade adequada 
ao ambiente profissional, o trabalho em grupo, o diálogo etc.

Em Ferreira, Mantelli e Matte (2018), sustenta-se que, especialmente no 
caso de cursos de licenciatura, a formação acadêmica precisa estar conectada 
com os novos tempos da sociedade da informação. Definitivamente, não há es-
paço para torres. Por essa via, o caso da computação móvel é emblemático: ela 
permite o acesso a uma infinidade de informações num toque de celular, mas 
muitas escolas ainda se concentram em encher seus estudantes de informação. 
Para Harari (2018, p. 322), em um mundo assim, “[...] a última coisa que um pro-
fessor precisa dar a seus alunos é informação. Eles já têm informação demais”. O 
autor complementa que, “em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para 
extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante 
e o que não é, e acima de tudo combinar os muitos fragmentos de informação 
num amplo quadro do mundo” (HARARI, 2018, p. 322). Percebe-se, portanto, a 
dimensão do desafio que representa a conexão com os novos tempos.

Diante do mundo on-line e digital, torna-se urgente implementar modi-
ficações nos processos de ensino e de aprendizagem e no papel da escola e da 
universidade. Na visão de Astin, Dey e Korn (1991), os conteúdos curriculares 
dizem respeito a uma parte do valor da educação. Os autores interpelam os tra-
balhadores da educação a valorizarem melhor o que eles denominam de currículo 
implícito: “o processo de estabelecimento de um currículo formal, os métodos de 
ensino que usamos, como avaliamos ou testamos nossos estudantes, como geren-
ciamos nossas instituições e como nos tratamos enquanto colegas profissionais”8 
(ASTIN; DEY; KORN, 1991, p. 32-33, tradução nossa).

A nosso ver, a maneira como se efetivaram as atividades de ensino e extensão 
descritas aqui, com parceria interna (PET/PIBID) e externa (escola), e o modo 

8 No original: “This ‘implicit curriculum’ includes the process of establishing a formal curriculum, the teaching 
methods we use, how we grade and test our students, how we run our institutions, and how we treat each other 
as professional colleagues” (ASTIN; DEY; KORN, 1991, p. 32-33).



134

de interação entre os diferentes sujeitos dessas atividades (entre pares ou não – 
graduandos e professores da universidade e da escola) são exemplos interessantes 
desse tipo de currículo implícito (em nosso caso, dependente da parceria entre 
instituições, professores e alunos) enfatizado por Astin (1991, 1993) em seus es-
tudos sobre os efeitos de variáveis contextuais universitárias na adaptação e no 
desenvolvimento de discentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Separadamente, tanto o Programa de Educação Tutorial Assessoria Linguís-
tica e Literária da UFFS (PET ALL) quanto o Subprojeto PIBID Interdisciplinar 
UFFS – Geografia, História, Letras e Pedagogia – desenvolvem suas ações tendo 
em vista a necessidade de implementarem novas práticas pedagógicas que aten-
dam à demanda pela modernização da formação docente. Trabalhando em par-
ceria, como no relato aqui exposto, PET e PIBID potencializaram sua capacidade 
de atuação inovadora na universidade e no ensino fundamental.

Além dos conteúdos específicos abordados pelos projetos Cinema e debate 
na escola e Formação continuada de professores – anos iniciais do ensino funda-
mental, há que se considerar a importância do “currículo implícito” em questão: 
graduandos em licenciatura, professores universitários e do ensino fundamental 
uniram esforços e trocaram experiências em ações integradas e complementares, 
voltadas à promoção da docência e à qualificação dos ensinos acadêmico e escolar.

A integralidade da formação docente que defendemos passa pelo esmaeci-
mento de fronteiras entre teoria e prática e entre os próprios programas institu-
cionais existentes nos ambientes que formam professores (PET, PIBID, Residên-
cia Pedagógica e outros). Nesse sentido, acreditamos que a articulação entre o 
Subprojeto PIBID Interdisciplinar e o PET ALL na UFFS atendeu aos objetivos 
propostos inicialmente, porque promoveu um ambiente profícuo de vivências 
entre universidade e escola, em que a escola se mostrou locus de construção e 
de atualização de saberes profissionais.
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