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Resumo 

Os cursos de licenciatura brasileiros vêm absorvendo os programas de formação de 

professores como forma de suprir as lacunas históricas deixadas pelo Estado na condução das 

políticas públicas. Quando esse professor se depara com o mercado de trabalho, disputando 

vagas em processos seletivos e entrando em sala de aula sem ter mais o apoio dessas 

iniciativas (com seus recursos materiais e humanos), sofre com a falta de estrutura, recursos, 

assistência especializada à saúde e, principalmente, formação continuada. Não obstante, o 

PIBID aproxima o educador da realidade, porém, com uma realidade que não é a sua
3
. Com o 

baixo salário recebido e a escassez de recursos, o professor nota e sente a grande diferença 

entre o que é possível praticar durante as licenciaturas, em programas como o PIBID e o que 

de fato é tangível como, profissional formado, na escola. 

O presente estudo visa comparar as propostas para formação de professores dentro do PIBID 

com a estrutura educacional do país e seus desdobramentos concretos pretendendo, ao final, 

compreender no que consiste cada momento pesquisado (PIBID e estrutura educacional 

brasileira) em separado, e como as missões e possibilidades de ambos seguem em caminhos 

distintos, numa dicotomia que demonstra, na forma comparada (os valores buscados dentro do 

programa de formação e os valores impostos pelo Estado), uma não sintonia entre o modelo de 

formação proposto e estrutura educacional, partindo da revisão bibliográfica e da análise da 

legislação. 
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3 Até do ponto de vista financeiro as realidades são diferentes: calculando-se o percentual ganho como 
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benefício ruim para o professor com suas 40 horas semanais, sem considerar o trabalho que leva pra 
casa. 
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Introdução  

A falta de continuidade na formação do professor que atua em sala de aula, os baixos salários 
e a desvalorização da carreira demonstram uma ação contraditória do poder público quando do 
lançamento de programas e políticas para a formação de professores da escola ainda na 
graduação, com alto investimento de recursos e material humano. 

Na bibliografia relacionada podemos notar estudos apontando para o fato de que não dispomos 
no país, de um sistema de ensino, com regularidade seqüencial, mas temos em funcionamento 
uma estrutura educacional (SAVIANI, 1947) que pode comprometer programas de formação 
voltados ao suprimento de um “sistema”. Temos como problema de pesquisa o descompasso 
entre o programa de formação citado e a realidade do ensino, sua estrutura e as necessidades 
advindas dessas e por essas relações, e temos como problemática tais relações, as políticas 
educacionais e a necessidade constante de rediscutir, redirecionar e redimensionar a formação 
docente e seu peso sobre a vida da docência na educação básica. 

Tal descompasso gera uma insatisfação ao professor que entra no mercado de trabalho, assim 
como qualquer outro profissional, buscando uma satisfação pessoal ou “um equilíbrio bio-psico-
social” (LAPO apud BARROS, 2002, p. 59), entrelaçado à sua história de vida e seu projeto de 
futuro (subjetividades). Porém, nem sempre tem seus anseios correspondidos neste modelo 
tradicional de ensino centrado no professor, em descompasso, também, com a realidade social 
contemporânea. 

Saviani aponta a diferença entre o emprego dos termos na concepção do conceito que 
denomina nossa organização política do ensino. Destaca o fato de termos desenvolvido uma 
“estrutura” educacional e não um sistema, por conta de ações distintas entre professores, com 
ideologias diferentes e gerando pela práxis intencional do homem, e aponta requisitos que 
nossa educação deveria cumprir para que fosse considerada um sistema: 

:  
a) Consciência dos problemas da situação; 

b) Conhecimento da realidade (as estruturas); 

c) Formulação de uma pedagogia. 

 

A luz do materialismo histórico dialético, o objetivo geral desse trabalho é analisar 
comparativamente o PIBID enquanto programa de formação de professores tendo como base 
os conhecimentos sobre a estrutura educacional do país, com suas influências militares e sua 
formação conteudista. Comparar o que consta dos documentos sobre o PIBID (metas) com o 
que dizem os dados empíricos e documentos oficiais sobre a estrutura da educação brasileira 
frente à profissão docente. 

 

Metodologia 

A pesquisa enquadra-se na abordagem qualitativa, onde “a fonte directa de dados é o 
ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal” (BOGDAN E BIKLEN, 
1991, p. 47) considerando-se por ambiente natural, neste caso, a esfera educacional em torno 
da temática da formação de professores. 

Através da análise das portarias e legislações da atual educação e do PIBID, juntamente com 
artigos e pesquisas relacionadas ao problema e sua problemática buscamos a compreensão 
do modelo formativo do PIBID e sua comparação à estrutura educacional instituída e seu 
percurso. 

Essa pesquisa com base documental (LAVILLE e DIONE, e bibliográfica 
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Referencial Teórico  

No trabalho de Dermeval Saviani (1947), encontramos um estudo aprofundado dos conceitos 
“estrutura” e “sistema”, onde coloca que nossa educação não se dá por um sistema, mas por 
uma estrutura, haja vista estar permeada de ações individuais (dos professores) não 
sistematizadoras, onde o professor pode agir autonomamente de forma diferente e até mesmo 
contrária a algum (uns) objetivos. 

A estrutura implica a própria textura da realidade; indica a forma como as 
coisas se entrelaçam entre si, independentemente do homem e, às vezes, 
envolvendo o homem (como no caso das estruturas sociais, políticas, 
econômicas, educacionais etc.). O sistema, em contrapartida, implica uma 
ordem que o homem impõe à realidade. 

Enquanto estrutura educacional, precisamos de clareza em atender a seus requisitos nos 
programas de formação de professores, a fim de que caminhem juntos estrutura (educação) e 
estruturação (formação de professores). 

Na fala da educadora e filósofa Viviane Mosé: “o problema é que temos uma estrutura herdada 
do regime militar, em que conteúdo chama-se disciplina, currículo é grade e avaliação é prova. 
Tiramos, por exemplo, Sociologia do currículo para incluir disciplinas técnicas. Como vamos 
querer que a população pense assim?” 
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