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OLIVEIRA, Midiã Olinto de. 2013. A formação inicial e as condições de alunas 

concluintes do curso de Pedagogia para o ingresso na profissão docente. Dissertação 
(Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade). São Paulo: PUC-SP – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

RESUMO 

Esta pesquisa insere-se no campo da formação docente e tem como foco de 
estudo o aluno concluinte do curso de Pedagogia de uma universidade pública. Sob a 
perspectiva do pensamento do professor procurou-se conhecer e caracterizar quem são 
esses alunos e quais as condições que manifestam para o exercício da docência, com o 
objetivo de compreender a força da formação inicial no preparo e na aquisição de 
conhecimentos considerados necessários para uma boa atuação profissional no 
magistério. Pretendeu-se identificar também as razões que permearam a decisão de 
ingresso no curso de Pedagogia, as mudanças configuradas por essa formação em 
processos de pensamentos relativos à profissão docente, ao ser professor e às 
dificuldades que os futuros professores antecipam e esperam enfrentar no exercício da 
docência. Os dados, coletados no ano de 2012, por meio de aplicação de questionário 
previamente construído e testado, a uma turma de 50 alunos possibilitaram a construção 
de um perfil dos concluintes desse curso, com base nas dimensões familiar, social e de 
escolaridade, bem como a seleção de três alunas, que não possuíam experiência prévia 
na docência, para serem entrevistadas e para se manifestarem em relação a situações 
simuladas do cotidiano escolar – dados estes coletados por meio de Roteiro de 
Entrevista e Relatos de Situações de Ensino, também previamente construídos e 
testados. À luz das contribuições teóricas, principalmente, de Marcelo García e Lee 
Shulman e de pesquisas realizadas desde a década de 1970 acerca da formação docente, 
a análise dos resultados obtidos aponta para algumas tendências já destacadas nos 
estudos realizados, tais como a predominância de um alunado bastante jovem, composto 
majoritariamente por mulheres, provenientes de escolas públicas regulares de ensino. 
Quanto à decisão pelo curso de Pedagogia, apesar de destacarem o gosto e o interesse 
pela profissão docente e pelas crianças, há indicativos de que essa escolha se dá mais 
por pressões sociais e por facilidades de acesso ao ensino superior e ao mercado de 
trabalho, do que pelo desejo de ser professora. Com relação à formação inicial, os dados 
revelam que as alunas sentem-se despreparadas para lidar com a diversidade em sala de 
aula e para alfabetizar e têm pouco domínio dos conteúdos específicos que devem ser 
trabalhados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Possuem, no entanto, a crença de 
que a disposição para estudar pode suprir essas lacunas no momento em que a prática 
profissional solicitar. Afirmam ainda ter medo e insegurança quanto às possibilidades 
de desempenhar bem a profissão e garantir a aprendizagem de seus futuros alunos, em 
razão não apenas das lacunas percebidas no curso de formação, mas também das 
fragilidades pessoais decorrentes da escolarização básica, que não puderam ser 
totalmente compensadas ou superadas durante a formação inicial profissional. 

Palavras-chave: Concluintes do curso de Pedagogia; Formação inicial; Conhecimento 
de base sobre o ensino; Aprendizagem profissional da docência. 

  



OLIVEIRA, Midiã Olinto de. 2013. The initial formation and the conditions of senior 

students from a Pedagogy Major to the attendance in the teaching profession. Thesis 
(Master’s degree in Education: History, Politics, Society). São Paulo: PUC-SP – 
Pontifical Catholic University of São Paulo. 

ABSTRACT 

This work belongs to the teaching formation field and focuses on the study of 
senior student from the Pedagogy Major of a public university. Under the perspective of 
the teacher’s thought, we aimed to know and characterize those students and their 
conditions to the teaching profession, looking for understanding the strength of the 
initial formation at the preparation and acquisition of knowledge necessary to a good 
professional performance at the teaching profession. We also intended to identify the 
reasons underneath the decision for the attendance in the Pedagogy Major, the changes 
shaped by this formation in processes of thought related to the teaching profession, to 
being a teacher and to the difficulties that future teachers anticipate and expect to face in 
the teaching profession. The data, collected in 2012, by means of previously built and 
tested questionnaires, applied to 50 students, enabled a profile outline of this major 
seniors, based on the family, social and school dimensions, as well as the selection of 
three students who had not had teaching previous experience, to be interviewed in order 
to reveal their understanding in relation to simulated situations of the school routine – 
data collected by means of Interview Guide and Narration of Teaching Situations, also 
previously built and tested. According to the theoretical contributions, mainly by 
Marcelo García and Lee Shulman and researchs from the 1970s about the teaching 
formation, the analysis of the results indicates to some tendencies already highlighted in 
other studies, such as the prevalence of very young students, composed mainly by 
women, from regular public schools. For the matter of the decision for the Pedagogy 
Major, in spite of the emphasis for the interest in the teaching profession and the 
children, there are signs that this choice had been made by social pressure and easier 
attendance to Higher Education and the field of work, rather than by the desire to be a 
teacher. Regarding to the initial formation, data revealed that the students do not feel 
prepared to deal with the classroom diversity and to be literacy teachers and also have 
little knowledge about the specific contents that must be taught in the initial grades of 
Primary School. They believe, however, in the inclination to study in order to 
compensate those gaps at the moment of the professional practice. They still asseverate 
their fear and insecurity related to the possibilities of well performing the profession and 
guarantee their future students’ learning, not only on account of the gaps realized at the 
formation course, but also the personal weakness due to the basic school which could 
not be totally compensated or overcome during the professional initial formation. 

Keywords: Seniors from the Pedagogy Major; Initial formation; Fundamental 
knowledge about teaching; Professional learning of the teaching profession. 
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“(...) Para nosotros, está claro que los futuros docentes acceden a 

su formación professional com um bagaje histórico de 

experiencias educativas como estudiantes. Tienen ideas previas 

sobre lo que significa ser um buen professor, el contenido que 

debe ensenãr, como debe hacerlo y el tipo de ambiente de aula 

les gustaría crear. No llegan em blanco a los programas de 

formación, sino como antiguos (y actuales) estudiantes y como 

indivíduos que tienen intuiciones, ideas y, a veces, muchas 

dudas sobre las ideas y prácticas educativas proprias e de los 

demás”  

(Liston e Zeichner, 2003, p. 80). 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Panorama dos estudos analíticos nacionais e internacionais acerca da formação 

docente 

Os estudos envolvendo os professores e a sua formação têm crescido 

significativamente, tanto na produção nacional, como internacional (MARCELO, 1998; 

ZEICHNER, 1998; MARIN, BUENO, SAMPAIO, 2003; ANDRÉ et al. 1999). O 

crescimento dessa produção científica e dos dados empíricos coletados pode possibilitar 

a análise de práticas de professores, gestores e formadores de professores e de cursos e 

políticas de formação docente, além de permitir o aperfeiçoamento do trabalho dos 

profissionais que atuam na área da educação e conferir maior segurança na tomada de 

decisões concernentes aos processos formativos. Assim, apesar da pesquisa sobre 

formação docente ser um campo de estudo relativamente novo, com pesquisas 

crescendo nas décadas de 1980 e 1990 (MARCELO, 1998; ZEICHNER, 2009), 

adotando abordagens multidisciplinares e metodologias diferenciadas, embora nem 

sempre dando conta da complexidade do que é estudado e produzindo resultados 

convincentes e confiáveis, inegavelmente o campo vem evoluindo na medida em que, a 

cada momento histórico, novas questões e problemáticas de pesquisas emergem, fruto 

de necessidades específicas em torno da busca pela compreensão dos fenômenos 

educativos. Coexiste, desse modo, um conjunto de preocupações orientando a produção 

de conhecimento sobre a formação de professores, sendo que, em determinados 

momentos, predominam certas indagações sobre o campo em detrimento de outras 

(ÂNGULO RASCO, 1999; LESSARD, 2006). 

Nesse sentido, os estudos permitem identificar as principais abordagens que têm 

sido consideradas para compreender a educação e, em particular, a formação de 

professores, configurando tendências importantes, aspectos emergentes e questões que 

ainda não foram objeto de investigação. 

Analisando a produção da área educacional no Brasil, Marin, Bueno e Sampaio 

(2003), constatam que, no período de 1981 a 1998, dos quatorze temas principais 

abordados pela literatura, logo após a categoria “componentes curriculares”, a qual 

concentrou a maior frequência de pesquisas analisando a instituição escolar, as duas 

categorias mais incidentes referem-se ao professor, englobando os temas da formação e 

prática docentes, totalizando 27% das dissertações e teses que investigaram a escola. 
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No entanto, considerando especificamente o tema da formação docente, somente 12,4% 

dessas pesquisas o assume diretamente como objeto de investigação.  

Por sua vez, é em torno da problemática sobre a formação e o exercício da 

função docente que se insere o Projeto de Pesquisa Coletivo Processos de formação de 

professores e estatuto profissional do magistério, do qual faz parte esta investigação 

proposta. Trata-se de perspectivas de análise diversas que interrogam os cursos, ações e 

políticas de formação docente, inicial e continuada, os processos de socialização e 

construção da identidade, considerando os diversos momentos do ciclo de vida 

profissional e o aprendizado da profissão, seja na transição de alunos a docentes, seja no 

exercício da docência; bem como os desdobramentos e desenvolvimento contínuo 

desses processos, tanto no âmbito da inserção profissional na docência, como no âmbito 

da participação em movimentos profissionais, sociais e culturais (GIOVANNI, 2010). 

André (2002) também organizou resultados de pesquisas buscando fazer uma 

síntese integrativa do conhecimento sobre o tema da formação de professores, com base 

na análise: a) das dissertações e teses defendidas nos programas brasileiros de pós-

graduação em educação, no período de 1990 a 1996; b) dos artigos publicados em dez 

periódicos da área, entre 1990 e 1997 e c) das pesquisas apresentadas no Grupo de 

Trabalho (GT) Formação de Professores, da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), no período de 1992 a 1998. Esse mapeamento resulta 

de um projeto mais amplo, coordenado pela ANPEd, e que agrega estudos realizados 

pelo Comitê dos Produtores da Informação Educacional (Comped) e pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). 

Na primeira parte desse estudo, André e Romanowski (2002) salientam que das 

244 dissertações e 40 teses defendidas, a maioria (216 trabalhos) trata do tema da 

formação inicial, buscando avaliar os cursos que formam os professores, seu 

funcionamento e currículo, e o papel específico de determinadas disciplinas. Nesse 

sentido, o curso Normal é o mais estudado, seguido pelas Licenciaturas e, por último, o 

de Pedagogia que tem sido menos investigado. No que se refere ao conteúdo, prioriza-se 

as representações, opiniões, métodos e práticas dos professores e de outros agentes 

escolares, utilizando-se, para tanto, majoritariamente, de questionários e entrevistas. É 

interessante observar que somente dentre os 43 estudos sobre Escola Normal há 

trabalhos que tratam das práticas dos professores iniciantes (02 textos), os quais se 

inserem no subtema dos trabalhos que focalizam os alunos e que também trata de 

questões referentes às representações (04), à aprendizagem (02) e à história de vida 
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(01). Dessa forma, a pequena quantidade de estudos voltados aos alunos – futuros 

professores – possibilita vislumbrar possíveis lacunas a serem preenchidas ou melhor 

discutidas.  

De acordo com as autoras, no que diz respeito ao curso de Pedagogia, em que 

apenas 03 trabalhos centraram-se sobre os alunos, abordando aspectos relacionados às 

suas vivências e representações, constata-se que ao abordarem apenas aspectos internos, 

como o currículo ou um fragmento do curso (uma disciplina isolada), tais estudos 

fornecem um conhecimento muito parcial, restrito às particularidades e não 

privilegiando uma visão mais abrangente de cada curso de formação inicial. 

Consequentemente, “(...) há muita redundância de conteúdos, de formas de abordagem e 

pouca exploração de aspectos e questões atuais, como as de raça e gênero, violência, 

drogas, disciplina, meios de comunicação e informática” (ANDRÉ, ROMANOWSKI, 

2002, p. 27), dentre outras questões culturais e sociais, ainda silenciadas na produção 

acadêmica sobre a formação docente.  

Os demais trabalhos estão distribuídos entre os que discutem a formação 

continuada (42 textos) e os que tratam da identidade e profissionalização docente, com 

apenas 26 textos, abarcando questões como condições de trabalho (03), concepções da 

profissão (08), sindicatos e organização política (03), gênero (02), identidade 

profissional (08) e saberes e práticas culturais (02). 

Por outro lado, nos 115 artigos sobre formação e prática dos professores, 

encontrados em dez periódicos brasileiros, entre 1990 e 1997, constata-se que o tema 

mais estudado é o da identidade e profissionalização docente, embora haja uma 

distribuição mais equilibrada dos trabalhos em relação aos temas considerados – 

identidade e profissionalização docente (33 artigos), prática pedagógica (25), formação 

inicial (27) e formação continuada (30). Além disso, outro conteúdo, não expressivo em 

termos numéricos, mais que despontou nas pesquisas, nos anos 1990, reafirmando a 

importância da temática, diz respeito ao processo de produção de conhecimentos do 

aluno-professor, suas expectativas e representações, a aprendizagem e construção de 

saberes sobre a docência e a aquisição da profissionalidade docente. 

Os trabalhos apresentados no GT Formação de Professores, da ANPEd, entre 

1992 e 1998, concentram-se, em sua maioria, no tema da formação inicial, embora a 

produção de conhecimentos tenha crescido em torno da identidade e profissionalização 

docente, sobretudo em decorrência da temática das reuniões anuais ocorridas em 1996 e 

1997, em que se verificou a necessidade de discussão sobre a crise de identidade 
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vivenciada pelos professores, em um contexto de mudanças sociais, culturais e 

econômicas, marcadas pela ambiguidade do papel do professor e da função social da 

escola. 

Esse crescimento da produção em relação à temática também se verifica, em 

momento posterior, quando André (2009) analisa novamente as teses e dissertações na 

área de educação no país, agora delimitando o período entre 1999 e 2003, em 

comparação com os dados referentes à década de 1990. Observa-se, nesse sentido, que o 

tema identidade e profissionalização docente passa a reunir o maior percentual de 

trabalhos (41%, considerando o total de 481 pesquisas selecionadas), focalizando 

questões relacionadas ao professor e à sua ação docente, aos processos de constituição 

da identidade profissional, histórias de vida e da profissão, à construção e explicitação 

de concepções, representações, crenças, saberes e práticas docentes, em diferentes 

modalidades de ensino. Além disso, as pesquisas também abordam condições de 

trabalho, organização sindical, plano de carreira e profissionalização. 

O tema da formação inicial, de todo modo, corresponde ao segundo mais 

estudado e os aspectos investigados continuam sendo os currículos dos cursos, a relação 

entre a teoria e a prática, o projeto político-pedagógico, a análise de uma disciplina 

específica, a interdisciplinaridade e a relação entre o curso de formação e a prática do 

aluno egresso.  

Dessa forma, André (2009) salienta ter ocorrido uma mudança no foco da 

produção acadêmica brasileira acerca da formação docente. Se nos anos 1990 havia uma 

predominância dos estudos investigando os processos de formação inicial, nos anos 

2000, a maioria se debruça sobre o tema da identidade e profissionalização docente, 

enfatizando os professores e seus saberes. Assim, há significativo interesse em conhecer 

o que pensam e fazem os professores, isto é, suas concepções, suas representações, seus 

saberes e suas práticas, embora questões atinentes à carreira docente, inserção na 

profissão e socialização profissional ainda continuem, em termos numéricos e 

comparados aos demais temas, pouco discutidas. Do mesmo modo, questões relativas 

aos processos de aprendizagem do aluno – futuro professor – nos cursos de formação 

inicial, também têm sido pouco pesquisadas (apenas 08 trabalhos), enquanto que na 

formação continuada esse número foi bastante representativo (60). Tal situação permite 

à autora afirmar que os processos de aprendizagem do professor adulto ao longo da 

carreira constituem um novo tema de pesquisa, bem como salientar que os estudos das 

representações de alunos – futuros professores – apesar de apareceram em 44 
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dissertações e teses defendidas, no período de 1999 a 2003, ainda trata-se de um tema 

em que há muito a se conhecer, sobretudo considerando o panorama traçado mais uma 

vez, no ano de 2007, acerca da produção acadêmica na área de educação (ANDRÉ, 

2010), em que se verifica, confirmando dados anteriores, que: 

(...) O foco agora é o professor, suas opiniões, representações, saberes e 

práticas, chegando a 53% do total dos estudos sobre formação docente, em 

2007. Os estudos mais recentes dos pós-graduandos revelam uma intenção de 

dar voz ao professor e de conhecer melhor o seu fazer docente. Pode-se, no 

entanto, indagar: investigar as opiniões, representações, saberes e práticas do 

professor, para quê? Para constatar o que eles pensam, dizem, sentem, 

fazem? Não seria isso muito pouco? Parece importante ir muito além, 

procurar entender o contexto de produção desses depoimentos e práticas 

(ANDRÉ, 2010, p. 176). 

Há, assim, a necessidade de investigações que relacionem as opiniões e 

representações aos processos de aprendizagem da docência e suas consequências na sala 

de aula, aos contextos em que emergiram, às conjunturas nas quais foram produzidas e 

às ações e políticas a serem tomadas para promover um desenvolvimento profissional 

ao longo da carreira docente. Além disso, André (2010) ressalta mais um 

questionamento relevante para orientar as futuras pesquisas na área de educação. 

(...) Outro apontamento importante a fazer é que tal concentração na temática 

do professor desviou a atenção dos pesquisadores dos cursos de formação 

inicial. Desde o início dos anos 2000 vem caindo radicalmente o número de 

estudos sobre formação inicial, chegando a 18% do total das pesquisas em 

2007. Esse fato causa muita preocupação porque ainda há muito a conhecer 

sobre como preparar os docentes para enfrentar os desafios da educação no 

século XXI (ANDRÉ, 2010, p. 177). 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que as indagações sobre a formação docente 

e os professores vão evoluindo com a ampliação de novas questões para a investigação, 

outros problemas de pesquisa ainda permanecem exigindo esforços para sua adequada 

compreensão e resolução. No que se refere ao primeiro caso, percebe-se uma mudança 

de perspectiva e enfoque demonstrada na transição de uma preocupação sobre como 

formar o futuro professor para a busca de compreensão sobre como o professor aprende 

seu ofício, como se desenvolve o processo de aprender a ensinar, o processo de tornar-

se professor, as formas por meio das quais sua identidade como docente se constitui e as 

maneiras pelas quais se socializa na profissão (MARCELO, 1998). Destaca-se como 

tema fértil de pesquisas a compreensão dos “(...) conhecimentos que são necessários à 

prática docente, as formas pelas quais os docentes articulam diferentes saberes no 

exercício da docência” (PENA, 2011, p. 100), bem como os processos por meio dos 
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quais os professores produzem conhecimento e sobre os tipos de conhecimentos que 

adquirem. 

Para Marcelo (1998), a pesquisa sobre aprender a ensinar, referenciadas 

teoricamente no que se denominou o “paradigma do pensamento do professor” e 

considerando diferentes momentos do processo de aprendizagem da docência, seja 

durante a formação inicial, seja no período de iniciação ao ensino, quando ocorre a 

transição dos estudantes para professores, ou ainda no exercício da profissão docente, 

possibilitou a emergência de considerável literatura e uma preocupação maior com os 

professores iniciantes, seus problemas e dificuldades enfrentados nos primeiros anos de 

ensino. Ainda que a partir da década de 1960, uma revisão da bibliografia internacional 

sobre os problemas dos professores que ingressam na profissão já tenha apontado a 

existência de 90 estudos, dentre os quais um deles foi feito no Brasil (VEENMAN, 

1988), em comparação com o contexto norte-americano e europeu, constata-se uma 

“«cuasi-inexistencia» actual de la problemática de los profesores debutantes en cuanto 

«objeto» de investigación en nuestro contexto latinoamericano” (ABARCA,1999, p. 

54). De todo modo, alguns estudos já ressaltam, nesse momento, a importância e a 

necessidade de entender esse período e sua importância no processo de 

desenvolvimento profissional dos docentes. 

Outra contribuição que a pesquisa sobre a formação inicial e o processo de 

aprender a ensinar tem possibilitado diz respeito à constituição de um enfoque 

investigativo que, ao analisar as “crenças e imagens” na docência, constata que os 

alunos quando chegam aos cursos de formação não são tabula rasa, antes, trazem 

consigo uma bagagem de pressupostos e crenças pessoais a respeito do contexto social 

de escolarização: memórias de si próprios como alunos, imagens do bom professor, de 

como pensam e devem agir, que conteúdos devem ensinar, que relações pedagógicas 

com os alunos e ambiente de aula gostariam de criar (MARCELO, 1998; BRAGA, 

2001). Essa bagagem de referências acerca da docência é desenvolvida a partir das 

experiências provenientes do processo de escolarização básica, das aprendizagens 

informais ocorridas de forma intuitiva quando esses alunos estavam envolvidos em 

“atos de ensino” os quais têm “(...) a capacidade de deixar marcas na memória e na 

biografia das pessoas” (MARCELO, VAILLANT, 2012, p. 53). De acordo com esses 

autores, 
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(...) Isso ocorre com os futuros docentes. Trazem consigo uma série de 

crenças e imagens, baseadas em suas experiências prévias, que influem na 

forma como enfrentam a complexa tarefa de sala de aula. Eles realizaram 

variadas aprendizagens “informais” em sua prolongada permanência em 

escolas e centros de educação média. Lortie (1975) denominou de 

“aprendizagem por observação” aos saberes que se adquirem durante a vida 

escolar. Os docentes desenvolvem padrões mentais e crenças sobre o ensino a 

partir desse tão prolongado período de observação que experimentam como 

estudantes ao longo de toda a sua vida escolar (p. 53). 

Tendo em vista essas constatações, alguns estudos desenvolvidos (MARIN, 

1996; MARCELO, 1998; LISTON, ZEICHNER, 2003) têm apontado que a formação 

profissional de professores tem exercido uma influência secundária sobre os processos 

de pensamento acerca da docência e sobre a alteração dos efeitos cumulativos dessa 

aprendizagem informal, pois as instituições formadoras tendem a não considerarem as 

histórias pessoais de vida, as influências da escola e das experiências anteriores ao 

ingresso no curso de formação. O que, portanto, tem fragilizado o potencial da formação 

inicial, no sentido de provocar o que Braga (2001, p. 33) denomina por “dissonância 

cognitiva” para modificar nos professores em formação processos de pensamentos 

fundamentais, é o equívoco de não se ter em conta o fato de que os alunos já chegam 

aos cursos de formação com uma bagagem considerável de imagens, de crenças, “(...) 

de valores, de gostos ou desgostos, de preferências ou preconceitos em relação às 

profissões, incluindo a de professor” (MARIN, 1996, p. 162). A esse respeito, afirma a 

autora que: 

(...) Um processo de formação profissional, qualquer que seja ele, tem sua 

história. Há uma gênese e uma evolução num processo de socialização. Há 

uma historicidade vivida no cotidiano. As pessoas começam a ser formadas 

profissionalmente em seu cotidiano. Cada um de nós sofre um processo de 

formação profissional a partir da educação informal e formal a que está 

submetido, diariamente, desde muito cedo. É na interação social, na família, 

nos grupos de amigos, nas instituições, nas horas de lazer que começa essa 

formação, não nos cursos básicos que ministramos (p. 162). 

Com base nessas considerações, a presente pesquisa inserida na temática da 

formação docente inicial parte do pressuposto de que a maioria dos comportamentos, 

atitudes e decisões dos futuros professores refletem suas crenças acerca da função 

docente e do papel que atribuem à escola na formação dos alunos (JANUÁRIO, 1996). 

Tais crenças vão se configurando de forma gradual e inconsciente, por vezes, pouco 

reflexiva e permeada por conotações afetivas e avaliativas. Constituem-se como uma 

lente ou um filtro a partir do qual os futuros professores apreendem sua formação e 
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interpretam e dão sentido aos conhecimentos e experiências com os quais se defrontam, 

de tal modo que 

(...) as ideias, os conceitos e até os skills que não se encaixam nas 

representações do professor [...] constituídas por dados por ele aceites como 

correctos e adequados [...] são imediatamente postos de parte, enquanto que 

as ideias que confirmam o ego são valorizadas e vistas como credíveis 

(BULLOUG
1
apud BRAGA, 2001, p. 32-3). 

As pesquisas centradas na análise das crenças e imagens dos professores em 

formação enfrentam a dificuldade de constituir um corpus de conhecimentos os quais 

possam ser comparados em virtude da dispersão detectada em relação aos termos e 

conceitos com os quais os autores trabalham. Não há um padrão conceitual, conforme 

apontam alguns autores (PAJARES, 1992; MARCELO, 1998; MARCELO, 

VAILLANT, 2012). Crenças, atitudes, valores, juízos, concepções, percepções, teorias 

implícitas, teorias explícitas, disposições, processos mentais internos, disposições, 

dentre outros, são utilizados por vezes como se fossem sinônimos e não há 

frequentemente a preocupação de definir os conceitos com os quais as pesquisas 

operam. 

Diante disso, tomamos a decisão de estabelecer uma diferenciação entre 

conhecimentos e crenças
2
 e, a partir de então, centrar a presente pesquisa na 

compreensão do processo de formação inicial, considerando as condições que alunos 

concluintes do curso de Pedagogia de uma instituição pública de ensino superior 

apresentam para o ingresso na profissão docente. Assim, a preocupação central não é 

identificar e compilar quais crenças os futuros professores têm sobre a docência. As 

investigações já desenvolvidas buscaram fazer essa identificação, conforme destacou 

André (2010). Pretende-se entender a força do processo formativo inicial no preparo 

desses alunos-professores para o exercício da docência e, nesse sentido, importa discutir 

em que medida essa formação possibilitou a aquisição dos conhecimentos universitários 

necessários para o exercício qualificado da profissão e permitiu a alteração do quadro de 

referências prévias com as quais o alunado chegou a esse curso de formação. 

Entende-se, assim, que uma formação inicial calcada na compreensão da 

realidade social e que busca conhecer seus alunos, suas histórias de vida, as expectativas 

                                                           
1
A autora se refere a seguinte obra: BULLOUGH, R. V. 1989. First-year Teacher – a case study. NY: 

Teachers College Press, Columbia University. 
2
 Os conceitos de crenças, teorias e conhecimentos dos professores em formação serão abordados no 

capítulo 1, a seguir. 
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e as crenças que possuem no início do curso, apresenta condições para orientar o 

trabalho dos formadores e fazer com que os professores em formação tenham um 

melhor preparo para o exercício da profissão docente. Faz-se necessário, então, o 

empreendimento de estudos sobre as referências do futuro professor, tanto para 

“analisá-las criticamente, junto com os professores, para poder encontrar formas de 

transformá-las na direção desejada” (ANDRÉ, 2010, p. 176), quanto para contribuir 

para o debate da formação inicial e a profissionalização do magistério. Implica, ainda, 

buscar contribuições para a desmistificação do papel do professor, supostamente 

portador de uma vocação e de um apostolado, com a missão transcendental de formação 

do homem, desvinculada de interesses materiais e políticos. Cabe, em verdade, ressaltar 

a necessidade de uma qualificação profissional por meio da qual se adquire os 

conhecimentos especializados que informam a profissionalidade docente e sem a qual 

não se pode exercer com consciência e competência a profissão de professor e reafirmar 

a finalidade própria da função docente, qual seja, a de conduzir um processo de ensino 

que leva à promoção e à apropriação de conhecimentos pelos alunos, “(...) fornecendo-

lhes as condições escolares de base que os habilitarão, no futuro, a participar e interferir 

nas decisões, a se fazer representar em suas necessidades e reivindicações” 

(BRANDÃO, 1982, p. 57). 

No âmbito dessa temática, a presente pesquisa busca discutir a formação inicial 

por intermédio dos sujeitos diretamente envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, os futuros professores. Trata-se de uma fonte importante para 

conhecimento dos processos formativos a que foram submetidos, podendo fornecer 

informações valiosas acerca das lacunas e da qualidade do ensino que lhes é oferecido, 

além da possibilidade de sugerir possíveis modificações para esse curso. Conhecer, 

portanto, quem são os alunos que concluem o curso de Pedagogia é um dos objetivos 

dessa investigação, sobretudo porque as características específicas desse grupo são 

condições para a expressão prática da futura atividade profissional (GIMENO 

SACRISTÁN, 1995). 

Para o encaminhamento da investigação e delimitação do objeto de estudo, foi 

realizado um levantamento das pesquisas empreendidas nas últimas décadas sobre a 

formação inicial docente. Com base nessa bibliografia consultada, constatou-se o 

acúmulo de denúncias quanto à precarização da formação docente no país e das 

condições com as quais o alunado está saindo desses cursos para atuar na Educação 

Infantil e nos anos iniciais da escolaridade. Esses resultados são apresentados no 
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próximo item e, em seguida, o levantamento efetuado no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES também é apresentado e fornecem elementos para a compreensão das 

questões e objetivos de pesquisa propostos. 

2. Pesquisas sobre formação de professores nas décadas de 1970 a início dos anos 

2000 

O estudo desenvolvido por Gouveia (1970) sobre fatores determinantes de 

escolhas ocupacionais das denominadas normalistas, alunas dos antigos Cursos 

Normais, merece destaque, pois se constitui num dos marcos da pesquisa sobre 

formação de professores na década de 1970 (MARIN, GIOVANNI, 2006). Focalizando 

as relações entre três categorias de variáveis, a saber, a origem familiar, os valores e a 

escolha ocupacional, considerou-se duas fontes gerais de influências nesse processo de 

escolha, o lar (socialização primária na família) e a escola. Os dados foram colhidos em 

dois estados, São Paulo e Minas Gerais, com 1448 normalistas ingressantes e 

concluintes de vinte e três escolas normais, nas quais se aplicaram questionários, sendo 

que para as alunas do terceiro ano havia um conjunto adicional de questões relativas às 

mudanças nas atitudes e planos profissionais ocorridas durante o período de formação.  

É interessante observar que a pesquisadora focalizou o problema da escolha 

vocacional também tendo em conta fatores ou características pessoais, considerando que 

as alunas teriam intenções variadas em relação à escola normal e teriam diferentes 

planos de vida. Os dados levaram à constatação de que se dirigem para o magistério não 

apenas as normalistas que desejam ensinar, mas, além disso, uma parcela daquelas que 

desejariam encaminhar-se para outras atividades. Assim, “(...) quaisquer que sejam as 

oportunidades reais de trabalho e, independentemente das noções a respeito dessas 

oportunidades, nem todas as normalistas creem que virão a lecionar e apenas um terço 

realmente aspira ao trabalho de professora” (GOUVEIA, 1970, p. 31). 

Outros resultados da pesquisa mostraram que as normalistas com valores 

caracterizados como tradicionais eram as mais inclinadas ao magistério, ao passo que o 

modernismo constituiu-se uma influência desfavorável em relação à inclinação pela 

profissão docente. No entanto, não apenas o grau de tradicionalismo, como também a 

origem social, a experiência de trabalho remunerado da mãe e a instrução desta e a do 

pai relacionaram-se com o desenvolvimento das inclinações pelo magistério. 
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Por fim, a pesquisa constatou que tais escolhas ocupacionais ocorreram muito 

mais por influências familiares e condicionantes sociais, do que pelo interesse e 

conhecimento da natureza específica da profissão docente. Nas palavras da autora, 

(...) Não lhes sendo dado, por força das circunstâncias – parcos recursos 

econômicos – alimentar o ideal mais consentâneo com sua maneira geral de 

encarar a vida, estas moças tradicionais se voltariam para o magistério, pois ir 

mais longe – pensar em outra profissão – seria impor demasiada violência aos 

princípios por que se norteiam. [...] Tal explicação partiria do pressuposto de 

que os próprios ideais seriam relacionados com as condições existenciais, isto 

é, de que, através de um processo em grande parte, senão totalmente 

inconsciente, as fantasias tenderiam a aproximar-se do possível ou exequível 

(GOUVEIA, 1970, p. 60-1). 

Também é curioso os motivos que levaram os alunos a procurar o curso de 

Pedagogia em pesquisa desenvolvida por Franco e Battella (1979). De acordo com os 

dados coletados, a maioria buscava conseguir assumir cargos mais prestigiados e, por 

decorrência, mais remunerados dentro do sistema escolar. Gostar de crianças ou ter 

oportunidade de lidar com elas, ensiná-las e acompanhar seu desenvolvimento, além da 

facilidade do curso e da falta de outra opção por ter sido esse o único curso em que se 

obteve aprovação em processos seletivos foram outros aspectos também destacados 

pelos sujeitos. Percebe-se, ainda, o que as autoras denominam de uma “postura 

ingênua” dos alunos em relação ao curso que, indiscriminadamente, procuram, 

independentemente da profissão que já exerciam ou da natureza específica da função 

docente. 

Ainda na década de 1970 foram publicados outros três estudos no periódico 

Cadernos de Pesquisa. O primeiro (GATTI, ROVAI, 1977) discute aspectos específicos 

da legislação sobre a formação do professor primário, considerando o período de 1957 a 

1975. O segundo, de Gatti, Rovai e Paro (1977), analisa a estrutura e o funcionamento 

da habilitação específica para o magistério ao nível do então 2º grau, constatando uma 

desestruturação completa destes cursos em relação à falta de um preparo pedagógico 

suficiente, à formação específica deficitária dos formadores, à distância dessas 

instituições no que diz respeito aos problemas concretos do exercício do magistério, ao 

aligeiramento do conteúdo e de um currículo considerado ambíguo, tendo em vista as 

dificuldades de compreensão relativas ao significado efetivo da habilitação para o 

ensino tanto de primeiro como de segundo grau. Assim, conforme aponta Gatti (1989) 

ao citar uma pesquisa feita pelo Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para 

Formação Profissional (CENAFOR),  
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(...) O Magistério, enquanto opção do ensino de 2º grau “continua entre as 

habilitações fracas em conteúdo científico, ao mesmo tempo que abriu mão 

das suas antigas exigências em relação aos aspectos instrumentais. A 

antiga sistemática de formação do magistério primário, em Escolas Normais, 

foi destruída e, em seu lugar, nasceu um padrão em tudo incompetente. A 

habilitação ao Magistério não forma nem para aquilo que seria minimamente 

necessário ao professor de escola elementar; a capacidade de ensinar e ler, 

escrever e calcular. Isto porque o curso desdobra-se em grades curriculares 

sofisticadas quanto à nomenclatura e vazias quanto ao conteúdo pedagógico” 

(GATTI, 1989, p. 83). 

De significativa importância para a nossa pesquisa é o terceiro artigo publicado 

(GATTI, BERNARDES, 1977) e voltado para a avaliação das habilidades em 

concluintes dos cursos de formação para o magistério no âmbito de 2º grau. Tais 

habilidades básicas seriam a de ensinar, a de compreender os alunos em seu contexto 

social, interagir com eles e estabelecer objetivos contextuados, selecionar e utilizar 

procedimentos de ensino e elaborar e usar procedimentos de avaliação (p. 40). As 

autoras constatam a grande precariedade de preparo com que os concluintes destes 

cursos se apresentam. Os dados foram coletados por meio de técnicas de simulação e 

demonstram que os sujeitos possuem significativas dificuldades de compreensão da 

relação de métodos, técnicas e procedimentos de ensino com o nível de 

desenvolvimento do aluno, com os objetivos e com os conteúdos a serem ministrados. 

Têm ainda dificuldades de selecionar, ordenar e priorizar os conteúdos a serem 

ensinados nas áreas de Língua Portuguesa (alfabetização) e Matemática e de gerir as 

atividades no contexto de sala de aula. Além disso, apesar de conseguirem diferenciar 

fatores que interferem no comportamento do aluno e em seu desempenho escolar, 

detectando ainda condutas inadequadas na interação professor-aluno, não souberam, no 

entanto, lidar adequadamente com o aluno que apresenta problemas em sua 

aprendizagem, nem demonstraram a habilidade de pôr em ação comportamentos e 

posturas visando a reorganização das relações em classe. 

Esse conjunto de pesquisas acima mencionadas põe em destaque variados 

problemas, tais como a ambiguidade da legislação, a falta de preparo dos formadores, a 

precariedade dos cursos e de seus currículos na formação dos futuros professores. 

Já a década de 1980, de acordo com Giovanni e Marin (2006), foi marcada pelo 

movimento de revitalização da Escola Normal, aglutinando investigações diagnósticas 

e pesquisas de cotidiano escolar que constataram o agravamento das condições de 

formação docente, a ampliação da falta de preparo dos professores para trabalhar com as 

crianças das camadas populares, que passaram a ter acesso à escola pública de massas, 
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os altos índices de evasão e repetência, as implicações da formação, atuação e condições 

de trabalho docente na atenuação ou intensificação dos problemas no ensino, o 

aprofundamento da divisão de trabalho na escola, a perda de um saber fazer por parte 

dos docentes e da dimensão política no processo de formação dos professores, além das 

dificuldades e das inadequações nos currículos e no funcionamento das instituições de 

ensino formadoras. 

Em relação à década de 1990 e início dos anos 2000, segundo as autoras, as 

pesquisas realizadas reiteram as denúncias já apontadas pelos estudos anteriores, 

observando-se ainda o avanço das denominadas pesquisas em parceria ou 

colaborativas, que articulam objetivos de investigação e objetivos de ação nas escolas. 

Além disso, ampliam-se as pesquisas que, intensificando as análises críticas e 

contextuais e amparadas no paradigma do pensamento dos professores, focalizam os 

processos pelos quais os professores aprendem a ensinar, adquirem e constroem 

conhecimentos sobre a docência.  

Além da revisão dos estudos acima descritos, também julgamos necessário 

realizar um outro levantamento bibliográfico, apresentado a seguir. Reconhecemos a 

existência de um número significativamente maior de investigações do que as 

mencionadas nesse momento, se outras fontes fossem consideradas (periódicos, anais de 

congressos), além de outros descritores utilizados. De todo modo, os trabalhos 

selecionados para análise constituem um panorama expressivo das investigações 

desenvolvidas sobre a formação inicial e os conhecimentos, aprendizagens e referências 

dos futuros professores sobre a profissão docente. 

3. A produção acadêmica brasileira sobre a questão da aprendizagem da docência 

nos cursos de formação inicial  

Intencionando aprofundar os conhecimentos acerca dos processos de formação e 

aquisição de conhecimentos pelos futuros professores sobre a docência e o ensino, 

fizemos um levantamento inicial da produção bibliográfica na área, reunindo trabalhos 

produzidos no período de 1987 a 2011, disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A seleção 

realizada deu-se utilizando a estratégia de busca pré-definida envolvendo os descritores 

e palavras-chave (utilizados como expressão exata): ‘concluintes’ e ‘aprendizagem 

profissional da docência’. Os trabalhos selecionados restringem-se ao curso de 
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Pedagogia (embora algumas pesquisas identificadas não tenham focalizado apenas esse 

curso, mas variadas licenciaturas) e seus concluintes, no momento transição de 

estudantes a professores. 

O Quadro 1, apresentado a seguir, sintetiza informações referentes aos estudos 

selecionados com base no descritor concluintes, considerando quando e onde foram 

desenvolvidos, os autores, bem como as temáticas a que se dedicaram. 

Quadro 1 – Teses e Dissertações selecionadas do Banco da CAPES (1987-2011) a 

partir do descritor concluintes 
Autor/data/nível Univ./Estado O que estudam / tipo de pesquisa / método / referenciais 

Descritor: concluintes 

Medeiros, 1996  

Mestrado 

PUC/SP Motivos da opção pelo curso de Pedagogia da PUC-SP. 

Expectativas em relação à profissão docente. Questionário.  

Pessoa, 1999 

Mestrado 

UFRN/RN Representações sociais sobre o ser professor. Docentes e 

concluintes de diferentes licenciaturas. Teste de evocação livre 

de palavras; entrevistas. 

Borsato, 1999 

Mestrado 

UEL/PR Crenças sobre a docência (aprendizagem, ensino, inteligência, 

escola, aluno, autoeficácia). Escala Likert. 

Ingressantes/concluintes de diferentes licenciaturas. 

Souza, 2002  

Doutorado 

PUCCamp./SP Concepções sobre a profissão e trabalho docentes. 

Necessidades formativas dos alunos. Contribuição da Psicilogia 

na formação. Questionário. 

Teixeira, 2002  

Doutorado 

UFRGS/RS Transição univ.- mercado de trabalho (concluintes e egressos 

de várias licenciaturas). Experiência de formação e expectativas 

acerca da transição. Decisão de carreira. Dificuldades de 

ingresso no mercado. Pesq. quantitativa e qualit 

(fenomenológica). Questionários (Escala Likert) 

Sarraf, 2003 

Mestrado 

USP/SP Concepções e consciência sobre a condição docente/ensino da 

língua escrita (concluintes do Curso Normal de Nível Médio e 

prof. em exercício). Pesquisa empírica. Análise de Conteúdo 

(Bardin). Referenciais: Ferreiro; Soares; Vygotsky, Bakhtin. 

Silva, 2004  

Mestrado 

UC-Petrópolis/RJ Imagens/crenças/atitudes/expectativas/aspirações/sentidos que 

os alunos têm sobre o que é ser professor e acerca do Curso 

Normal Superior. Estudo de caso/abordagem qualit. Uso de 

entrevistas. Referenciais: Teoria das Representações Sociais; 

Moscovici. 

Silva, 2005 

Mestrado 

UFPB/PB Opiniões sobre competências adquiridas na formação para 

ingresso no mercado de trabalho. Entrevista, questionário e 

análise de documento. Pesq. Descritiva. 

Silva, S. 2007 

Mestrado 

UFPA/PA Percepções sobre a formação leitora e acadêmica (teoria e 

prática). Finalidades da escola. Expectativas quanto à prát. 

profis. (Pedag. e Letras). Entrevistas semiestruturadas 

Ponte, 2008 

Mestrado 

UEBA/BA Saberes mobilizados em Estágios. Currículo do curso de 

Pedagogia. Abordagem qualitativa. Análise documental e de 

conteúdo, observação e entrevistas semiestruturada.  

Gonçalves, 2010  

Mestrado 

PUCCamp/SP Represent. Sociais de ingressantes/concluintes sobre a 

profissão. Construção da identidade profissional no curso de 

Pedagogia. Abordagem qualit. Entrevistas e questionários. 

Referenciais: Arroyo; Freitas; Nóvoa; Saviani; Moscovici. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

Disponível em: www.capes.gov.br. Acesso em 15 de março de 2012. 

Em relação ao descritor concluintes, onze trabalhos foram selecionados, dentre 

os 337 encontrados. A quantidade de estudos justifica-se na medida em que, por se 

http://www.capes.gov.br/
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tratar de uma palavra-chave ampla, as pesquisas focalizam diferentes cursos de 

graduação e pós-graduação, na modalidade de ensino presencial ou a distância, 

considerando as representações sociais dos sujeitos, ingressantes, concluintes ou 

egressos, relacionadas a variados aspectos, como práticas de saúde, uso de novas 

tecnologias de comunicação e diferentes metodologias para o ensino de determinado 

conteúdo ou disciplina, a aprendizagem da docência no contexto da Prática de Ensino e 

Estágio Curricular Supervisionado, práticas inclusivas, escolha da profissão, dentre 

outros. De todo modo, com este descritor utilizado foi possível ter acesso a estudos que 

procuravam conhecer as representações, expectativas e conhecimentos dos alunos sobre 

o ofício do professor e o ensino, em diversos cursos de uma universidade, dentre os 

quais se inclui a Pedagogia. É importante destacar que inicialmente utilizamos o 

descritor concluintes de Pedagogia, mas além da pequena quantidade de trabalhos 

(apenas quatro), as temáticas relacionavam-se às representações de alunos sobre 

educação em saúde bucal, sobre a formação inicial científica e sobre a dimensão política 

da formação. Apenas uma pesquisa discutia as percepções dos alunos acerca do trabalho 

docente, suas necessidades formativas, além da contribuição da Psicologia na formação 

inicial, mas também foi encontrada no levantamento realizado com o descritor 

concluintes. 

O exame do Quadro 1 permite verificar que as pesquisas desenvolvidas estão, 

em sua maioria, na região Sudeste (cinco trabalhos). No Nordeste há três dissertações; 

no Sul, uma tese e uma dissertação e, no Norte, um trabalho de mestrado. A produção 

acadêmica está organizada de modo que há majoritariamente trabalhos de mestrado 

(nove) e apenas duas teses de doutorado. 

No que se refere ao momento em que tais estudos foram empreendidos pode-se 

afirmar que emergem no final da década de 1990 e ampliam-se na década de 2000. 

Em relação aos temas em discussão, os autores dos estudos centram-se nas 

concepções, representações e crenças sobre a docência, a profissão e a formação 

acadêmica inicial, as expectativas e atitudes frente ao exercício profissional, a transição 

da universidade para o mercado de trabalho, a aprendizagem profissional no âmbito dos 

estágios curriculares, o currículo do curso de Pedagogia, bem como o processo de 

construção da identidade e as razões para a escolha da profissão docente. 

O Quadro 2, a seguir, contém os dados dos trabalhos obtidos com base no 

descritor aprendizagem profissional da docência. 
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Quadro 2 – Teses e Dissertações sobre aprendizagem profissional da docência: 

conhecimentos e concepções dos alunos concluintes (CAPES, 1987-2011)  
Autor/data/nível Univ./Estado O que estudam / tipo de pesquisa / método / referenciais 

Descritor: aprendizagem profissional da docência 

Ulhôa, 2007 

Mestrado 

UFSCar/SP Aprend. profis. da docência nos Estágios Curriculares. Pesq. 

qualit./estudo de caso. Entrevistas semiestruturadas, 

memoriais de formação, análise documental. Referenciais: 

Freire; García, Nóvoa; Schön; Pimenta; Libâneo; Alarcão; 

Piconez; Giroux. 

Pinto, 2009  

Mestrado 

Mackenzie/SP Aprend. profis. da docência no curso de Pedagogia. 

Percepções dos alunos cerca da formação. Estudo de 

caso/abordagem qualit./descritiva. Análise documental 

Entrevistas semiestruturadas. 

Andreossi, 2004 

Mestrado 

UFSCar/SP Processo de aprend. profis. da docência (CEFAM).  Análise 

de experiências em Práticas de Ensino e de Estágios. Pesq. 

qualitativa. Entrevistas semiestruturadas; relatórios; 

observação/regência de aulas. 

Montalvão, 2002 

Mestrado 

UFSCar/SP Saberes, crenças e concepções sobre a docência e o ensino. 

Pesq. descritiva-analítica de natureza qualitativa. Análise de 

situações concretas de ensino-aprendiz. (Casos de ensino) 

Nono, 2001 

Mestrado 

UFSCar/SP Conhecimentos e crenças relacionados à aprendiz. 

profissional da docência evidenciados por futuras profs. 

(CEFAM). Teorias pessoais sobre o ensinar e o aprender. 

Pesq. descritiva-analítica de natureza qualitativa. Casos de 

ensino, relatos escritos individuais, orais e observações. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

Disponível em: www.capes.gov.br. Acesso em 15 de março de 2012. 

Em relação a esse descritor, de um total de 28 pesquisas apenas cinco foram 

escolhidas, em função das demais focalizarem professores já em exercício, docentes 

universitários e outras licenciaturas. Verifica-se também, pela análise do quadro, a 

ausência de teses produzidas e a concentração da produção no estado de São Paulo, 

principalmente na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), instituição que 

mantém a produção acadêmica de um grupo de pesquisadores voltados à temática dos 

processos de formação, socialização e profissionalização docentes, da construção da 

base de conhecimento para o ensino, bem como os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional da docência em diferentes contextos e momentos de 

ensino e aprendizagem. Uma dissertação foi produzida na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em São Paulo. 

As principais temáticas mencionadas relacionam-se à aprendizagem profissional 

da docência, considerando o contexto da formação acadêmica inicial e dos estágios 

curriculares supervisionados, e às concepções, saberes e crenças acerca da docência e do 

processo de ensino e aprendizagem. Além disso, destaca-se em dois estudos a utilização 

e análise de casos de ensino, um instrumento construído com o objetivo de explicitar e 

apreender conhecimentos e crenças desenvolvidos sobre o exercício profissional.  

http://www.capes.gov.br/
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Quanto às características e método adotado, na forma em que foram apontadas 

por seus autores nos resumos analisados, percebe-se que os tipos de pesquisa são 

classificados ora pela natureza ou forma de abordagem dos dados (qualitativa, 

quantitativa), ora pelos objetivos estabelecidos (estudo exploratório, descritivo-

analítico), ora pelos instrumentos de coleta de dados (questionários, entrevistas, 

observação, análise documental) e ora pelos procedimentos de análise (análise de 

conteúdo). 

É importante salientar que as caracterizações mais frequentes dizem respeito à 

entrevista, ou seja, das dezesseis pesquisas selecionadas, com base nos dois descritores, 

nove apontam este instrumento para a coleta de dados. Em seguida, há cinco menções 

ao uso do questionário, quatro em relação à análise documental e três quanto à 

observação. Destaca-se também o fato de que em todos os resumos há referências 

acerca dos diferentes tipos de pesquisa desenvolvidos, ainda que de forma genérica. 

Dos resultados dos levantamentos realizados, consideramos que investigar a 

formação inicial no curso de Pedagogia abordando os alunos concluintes, seus 

conhecimentos e referências que nortearão sua atuação profissional futura é relevante, 

primeiro, porque há lacunas na produção acadêmica acerca de como preparar os 

docentes para a realidade da educação e das escolas públicas; segundo, porque conhecer 

as condições que os professores em formação dispõem para o exercício da docência 

possibilita aos cursos e formadores repensarem suas ações no sentido de “(...) incorporar 

uma concepção mais ecológica que permita a articulação das vivências dos alunos com 

um projeto político pedagógico de curso” (MARIN, 1996, p. 163) e propicie tanto o 

preparo técnico para o exercício da docência como uma fundamentação teórica sólida. 

Terceiro, porque em virtude das reformas do Estado brasileiro, na década de 1990, a 

formação de professores assumiu uma posição de destaque voltada para a necessidade 

de preparar um profissional gestor eficaz, capaz de otimizar recursos e maximizar 

resultados dos alunos (SHIROMA, 2011). Nessa perspectiva, a profissionalização 

docente é entendida no sentido de fornecer competências e habilidades específicas para 

um profissional adaptável às necessidades do mercado, sempre em processos de 

mudanças. Em contrapartida, a presente pesquisa aponta para a necessidade de uma 

formação cujo foco é a indagação e a reflexão sobre a prática profissional, sobre as 

experiências e concepções prévias do ensino e que, portanto, possibilite a aquisição dos 

conhecimentos profissionais de base e que efetivamente prepare para o exercício da 

docência (GIOVANNI, 2000; LISTON, ZEICHNER, 2003; ZEICHNER, 2008; 
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VAILLANT, MARCELO, 2012). Assim, adquirir competências e habilidades 

específicas de ensino é necessário, mas não suficiente. 

(...) El movimiento de formación de profesores basado en el análisis de 

competencias (Gage y Winne, 1975) ha fallado en proporcionar al profesor 

una estrutuctura racional para tomar decisiones sobre qué habilidades de 

enseñanza utilizar para cada objetivo y situación. El modelo de competencias 

y habilidades específicas no repara a necesidad de estrategias para organizar 

la utilización de las mismas. Tales estratégias sólo pueden desarrolarse a 

partir del análisis y conceptualización de los procesos de enseñanza, a partir 

de la comprensión global de fenómenos y procesos y del papel que tiene el 

profesor como investigador que elabora diseños, decide estrategias, ejecuta 

tarefas y evalúa procesos e resultados (PÉREZ GÓMEZ, 1985, p. 120). 

Uma formação inicial que se atém apenas ao desenvolvimento de competências 

e habilidades conduziria a uma visão fragmentada dos acontecimentos de sala de aula, 

não preparando o professor para uma compreensão mais global do processo de ensino-

aprendizagem e das consequências e significados das decisões do professor para a 

aprendizagem dos alunos. É com base nessa concepção de formação de professores que 

se delineia o problema e os objetivos de pesquisa, descritos a seguir. 

4. Delineando o problema e as questões de pesquisa 

O interesse investigativo do trabalho centra-se, portanto, nas condições que os 

futuros professores possuem para o ingresso na profissão docente, considerando que 

seus pensamentos e ações são influenciados pelas histórias pessoais de vida, pela escola 

e pelas experiências anteriores à formação. Partindo dessa perspectiva, amparada em 

autores como Marcelo (1998, 1999, 2009, 2011) e Shulman (2005) pretende-se focalizar 

a força da formação inicial na alteração de ideias prévias acerca da profissão e sobre o 

que é ser professor e na aquisição de conhecimentos universitários considerados 

necessários para o exercício da docência. Trata-se de conhecer quem são esses alunos 

que concluem o curso de Pedagogia, por meio de um conjunto de dados referentes à 

caracterização socioeconômica, às práticas culturais, à trajetória escolar, aos motivos de 

escolha da profissão e às percepções desenvolvidas frente à formação recebida. Sendo 

assim, procura-se responder às seguintes questões de pesquisa: 

 Quem são os alunos que concluem o curso de Pedagogia na UNIFESP? Quais as 

condições que possuem para o exercício da docência?  
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 Qual a força da formação inicial (mestres, disciplinas, estágios e outras 

experiências) no preparo e na aquisição de conhecimentos considerados 

necessários para uma boa atuação profissional futura? 

 Quais mudanças os professores em formação conseguem identificar em seus 

processos de pensamentos desde que iniciaram o curso? Quais dificuldades 

antecipam ao se projetarem na carreira docente? 

 Quais as razões atribuídas pelos professores em formação para a escolha do 

magistério? 

Objetivo Geral 

Compreender a força da formação inicial no preparo dos futuros professores para o 

ingresso na profissão docente, considerando as condições que manifestam para esse 

ingresso e as percepções desenvolvidas frente à formação recebida. 

Objetivos Específicos 

 Traçar o perfil dos alunos concluintes e identificar as condições que manifestam 

para o desempenho futuro da profissão docente. 

 Analisar a influência do curso de formação inicial na aquisição de conhecimentos 

relativos ao exercício da docência, com base nas percepções dos futuros 

professores. 

 Identificar processos de pensamentos que os futuros professores expressam em 

relação à profissão docente, ao ser professor e às dificuldades a serem enfrentadas 

no exercício da profissão. 

 Verificar as razões que os levaram à escolha da profissão docente. 

Hipótese 

A hipótese central deste estudo é de que o processo de formação inicial a que 

foram submetidos os sujeitos desta pesquisa possibilitou-lhes a alteração de 

informações prévias sobre a profissão docente. Exibem condições para o ingresso na 

profissão que oscilam entre a insegurança e a confiança no desempenho futuro da 
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função docente, em virtude das condições pessoais de escolarização e das aprendizagens 

e experiências com as quais se defrontaram durante o processo de formação inicial. 

5. O método de pesquisa: caracterização da natureza da pesquisa, do universo 

investigado e sua amostra e dos procedimentos de investigação 

A pesquisa ora apresentada configura-se em um estudo de natureza qualitativa. 

Sendo assim, a coleta, a organização e a análise dos dados da investigação são 

abordadas a partir dos pressupostos da pesquisa qualitativa que, segundo Bogdan e 

Biklen (1994), permite ao pesquisador compreender como seus sujeitos constroem seu 

quadro de referência sobre diversas questões. Para esses autores, a pesquisa qualitativa 

abarca pelo menos cinco características distintas, entre elas, o caráter descritivo – que 

inclui, por exemplo, as transcrições de entrevistas, notas de campo e pesquisas em 

registros oficiais; a maneira direta como o pesquisador se envolve com seu problema e 

objeto de pesquisa, frequentando o local de pesquisa e se envolvendo com seu contexto; 

a valorização do processo, com atenção redobrada às maneiras pelas quais os 

envolvidos negociam significados e termos, evitando o perigo das “profecias 

autorrealizadoras” na investigação; o reconhecimento de que questões importantes 

podem aparecer no decurso da investigação, não pensadas a priori e, por fim, a 

importância que a idéia de significado assume no âmbito da pesquisa qualitativa, 

exigindo que todos os esforços e alternativas sejam aventados na perspectiva de 

perceber que experiências os sujeitos da pesquisa experimentam, como as interpretam e, 

principalmente, como estruturam suas vidas e formas de ação a partir dessa 

experimentação. Também não podemos perder de vista o que afirma (CHIZZOTTI, 

2003, p. 79) quando defende que a pesquisa qualitativa “(...) parte do fundamento de 

que há relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre 

o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito”, o que marca, sobremaneira, as pesquisas realizadas no campo das ciências 

humanas e sociais.  

Com relação ao universo da presente pesquisa, o curso de Pedagogia 

frequentado pelos sujeitos desta pesquisa – concluintes do quarto ano – é oferecido pela 

Universidade Federal de São Paulo, situada no município de Guarulhos, que, desde 

1930, forma profissionais das Ciências da Saúde, tendo englobado outros campos de 

conhecimento a partir de 2007, em decorrência da demanda política do governo federal 
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de expansão das vagas públicas no ensino superior e de interiorização das atividades das 

universidades federais. 

A elaboração e implantação do projeto desse campus tinham por objetivo manter 

e desenvolver uma proposta de ensino interdisciplinar, configurando trocas de 

experiências e promovendo a cooperação para efetivar práticas e projetos considerados 

inovadores. A ampliação da atuação da instituição em cursos de graduação na área das 

Ciências Humanas possibilitou sua consolidação como uma universidade que, ao abrir-

se para novos campos de saber, incorporou 

(...) como objeto de ensino, pesquisa e extensão outras áreas imprescindíveis 

para o aprofundamento da reflexão sobre os problemas da sociedade 

brasileira e do mundo contemporâneo. É nesta perspectiva que se situa a 

proposta curricular dos cursos de Ciências Humanas nesta universidade 

(UNIFESP, 2007, p. 3). 

O projeto pedagógico do Curso de Pedagogia tem por objetivo a formação do 

professor e “(...) assume a reflexão crítica, a construção do conhecimento e a relação 

teoria e prática como eixos estruturantes do processo de formação do Pedagogo” 

(UNIFESP, 2007, p. 33). O currículo do curso está organizado por disciplinas 

obrigatórias comuns a todos os cursos de graduação do campus, por disciplinas 

obrigatórias básicas e específicas da área, por optativas e atividades complementares. 

Os estágios supervisionados, denominados de Residência Pedagógica e a disciplina 

Práticas Pedagógicas Programadas, cujo objetivo é “(...) proporcionar espaço para a 

aprendizagem prática dos pedagogos em formação desde o início”, são concebidos 

como “modelos diferenciais de formação dos pedagogos” (UNIFESP, 2010, p. 4). 

Pretende-se que o professor formado nesse curso seja  

(...) será um comprometido conhecedor da escola e da escolarização; um 

comprometimento fundado na defesa da escola pública e no 

(re)conhecimento de seus problemas e particularidades. Mas trata-se também 

de um comprometimento que apreende a educação como campo de 

conhecimento e como processo que transcende as fronteiras da escola e se 

instala também em ambientes não escolares exigindo, de forma singular, 

competência profissional e engajamento pessoal em situações bastante 

diversificadas. Por isso, o Curso de Pedagogia Licenciatura [...] assenta-se na 

conjugação do ensino com a pesquisa. Tornar-se pedagogo e, 

simultaneamente, um pesquisador da escola e da educação significa receber 

formação sólida para estar apto a perceber que tanto escola stricto sensu, 

quanto educação lato sensu, são configurações históricas, que expressam 

igualdades e desigualdades; identidades e diversidades entre homens 

concretos, de carne e osso, para os quais escola e educação são mais do que 

oficinas do ensinar e do aprender, sendo, na realidade, oficinas da 

reconstrução quotidiana da vida e do viver. Tornar-se pedagogo, enfim, 

significa saber articular o que é da ordem da teoria com as questões da prática 
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educacional, nelas enxergando dimensões que ultrapassam as fronteiras das 

instituições escolares, adentrando o terreno dos conflitos políticos, sociais e 

culturais (UNIFESP, 2010, p. 8). 

Por se tratar de um projeto recente cujo objetivo central é a formação de 

professores, gestores e pesquisadores qualificados e com preparo ético-político, segundo 

um modelo formativo que pretende ser inovador, optou-se pela escolha desta instituição 

para o desenvolvimento da presente pesquisa. Além destes aspectos, o acesso concedido 

à pesquisadora, a disponibilidade da instituição em participar da investigação e a 

anuência dos professores também foram considerados para a delimitação do universo de 

pesquisa. 

Quanto à amostra, a definição dos sujeitos foi orientada com base nos seguintes 

critérios: a partir da construção de um perfil dos alunos concluintes do Curso de 

Pedagogia – uma turma de cinquenta alunos que responderam um questionário
3
 – foram 

selecionadas três alunas para serem entrevistadas, que não possuíam experiência na 

docência, nem tinham cursado no Ensino Médio o Magistério ou o Centro Específico de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) e que concordaram em 

participar da pesquisa, autorizando a utilização dos dados, mediante a garantia de 

anonimato e o acesso aos resultados. 

Tendo em vista os objetivos de pesquisa, foram construídos e testados um 

questionário e roteiro para entrevista semiestruturada com os futuros professores. Os 

testes dos instrumentos incluíram o exame e avaliação por pesquisadora experiente na 

área (orientadora) e questionário piloto e entrevista-teste com futuros professores não 

constantes da amostra (para verificação da adequação e compreensão das perguntas, 

além de possibilitar o exercício da própria pesquisadora em situação de entrevista). 

Da análise dos resultados desta etapa de construção e teste dos instrumentos para 

coleta de dados foram realizadas, sucessivamente, reformulações e adaptações destes 

procedimentos e ajustes na conduta da própria pesquisadora, buscando garantir a 

qualidade do trabalho de campo desenvolvido
4
. 

É importante ressaltar que, durante a realização das entrevistas, também foi 

utilizado outro instrumento considerado importante para explicitar e apreender 

                                                           
3
 Responderam o questionário apenas os estudantes que estavam presentes em sala de aula no dia da 

aplicação. Entretanto, estavam matriculados quarenta alunos no período vespertino (dos quais trinta 

responderam o questionário) e cinquenta e quatro alunos no período noturno (dos quais vinte participaram 

da pesquisa). 
4
 O questionário e o roteiro de entrevista definitivos estão disponíveis nos Apêndices 1 e 2. 
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conhecimentos, crenças e concepções presentes nos pensamentos dos professores. 

Diferentes autores denominam este instrumento como situações simuladas do cotidiano 

escolar. Mizukami e Nono (2001, 2002, 2007), por exemplo, desenvolvem pesquisas 

buscando investigar possíveis contribuições dos casos de ensino na apreensão e no 

desenvolvimento do conhecimento profissional de professores. Massabni (2011) e 

Chakur (2002), pretendendo identificar níveis de aquisição da profissionalidade 

docente, nos âmbitos da prática pedagógica, autonomia e identidade profissional, bem 

como investigar formas de reação dos professores a conflitos presentes no cotidiano 

escolar, empregam um conjunto de histórias que simulam situações potencialmente 

geradoras de conflitos e dilemas relativos a questões da prática e do exercício da função 

docente. 

Estas produções escritas, definidas como um “(...) documento descritivo de 

situações reais ou baseadas na realidade, elaborado especificamente para ser utilizado 

como ferramenta no ensino de professores” (MIZUKAMI, NONO, 2002, p. 72), trazem 

representações do contexto dos participantes e realidade da situação e são criadas com o 

objetivo de promover discussões, incluindo informações para permitir análises a partir 

de diferentes perspectivas. Entretanto, as autoras salientam que nem todo evento 

ocorrido na escola representa um caso de ensino, pois o que o define “(...) é a descrição 

de uma situação com alguma tensão que possa ser aliviada; uma situação que possa ser 

estruturada e analisada [...]; que contenha pensamentos e sentimentos do professor 

envolvido nos acontecimentos” (p. 73).  

Januário (1996), ao fazer uma discussão sobre as principais orientações de 

estudo na perspectiva do pensamento do professor, aponta três dimensões de análise 

correspondentes às categorias dos processos cognitivos dos professores. A primeira 

dimensão relaciona-se às concepções, teorias implícitas e crenças dos professores; a 

segunda, às decisões e aos pensamentos pré e pós-interativos, isto é, decisões prévias e 

posteriores à aula e, a terceira, aos pensamentos e decisões interativas, tomadas 

durante a aula. 

No que diz respeito aos processos de pensamentos de professores, os estudos 

desenvolvidos entendem que as ações dos professores em muito dependem da forma 

como concebem, como pensam e tomam decisões a respeito do ensino. Suas 

convicções, imagens e valores são transpostos para a atividade docente e dão sentidos a 

ela. Para levantar indicadores que permitam ter acesso ao pensamento e aos sentimentos 

de professores, diferentes técnicas e instrumentos de pesquisa são elaborados, atendendo 
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às diferenças dos processos cognitivos implicados em cada dimensão de análise 

considerada na perspectiva do pensamento do professor. Portanto, processos de 

pensamento de diferente natureza requerem técnicas diferentes na recolha dos dados, 

dependendo do tipo de conhecimento dos docentes que se pretende identificar e 

analisar. 

As pesquisas desenvolvidas na dimensão das teorias implícitas, concepções e 

crenças apontam, conforme ressalta Januário (1996) para a utilização de técnicas que 

“(...) permitem uma maior proximidade com o professor e [que são] mais ‘invasivas’, 

possibilitando uma maior flexibilidade quanto à forma de obter dados, ou os 

procedimentos de simulação (em situações reais ou construídas) [que parecem ser] mais 

adequados” (p. 48). 

Sendo assim, a produção escrita utilizada
5
 para o desenvolvimento desta 

pesquisa objetiva possibilitar o acesso aos processos internos do pensamento das futuras 

professoras, bem como pressupõem a valorização da subjetividade e ações dos sujeitos 

pesquisados. Assim, a partir de procedimentos de simulação, procura-se identificar “(...) 

os tipos de informação que os professores utilizam e as formas pelas quais associam ou 

integram essa informação, a fim de se posicionarem pedagogicamente ou tomarem 

decisões” (JANUÁRIO, 1996, p. 54). A construção desta situação de ensino foi 

norteada pela literatura produzida, extraída de textos específicos sobre o uso de tais 

instrumentos nas pesquisas em formação de professores (NONO, 2001, 2005; 

CHAKUR, 2002; MASSABNI, 2011; CANIATO, 1992). 

A coleta dos dados incluiu, portanto, a aplicação de questionário para obter um 

perfil dos concluintes do curso de Pedagogia, além da definição de uma amostra de três 

futuras professoras para a realização da entrevista. Para tanto, foi necessário o 

estabelecimento de contatos e agendamento de encontros com os sujeitos selecionados 

(data, hora e local, previamente acordados), os quais concordaram com a gravação em 

áudio das entrevistas semiestruturadas e também foram informados sobre as finalidades 

da pesquisa com o objetivo de garantir maior fidedignidade aos dados coletados. Logo 

após o término das entrevistas, as alunas analisaram as primeiras situações simuladas do 

cotidiano escolar, retratadas em cenas – portanto, também nos utilizamos de uma 

linguagem gráfica – e, em seguida, era marcado outro encontro para a discussão da 

situação de ensino escrita. Esta etapa foi feita em dupla com Camila e Vanessa, uma vez 

                                                           
5
 A situação de ensino utilizada está disponível no Apêndice 3. 
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que consideramos importante a verbalização e a interação entre as concluintes para a 

realização da atividade, e individualmente com Ana Paula. Tanto as entrevistas, quanto 

as situações de ensino foram transcritas posteriormente para que se pudesse analisar o 

material empírico obtido. 

Os dados provenientes dos cinquenta questionários respondidos foram 

organizados em quadros-síntese e tabelas e a análise dos relatos produzidos por meio 

das entrevistas e situações de ensino simuladas foi realizada por meio da codificação de 

unidades significativas, valorizando os aspectos essenciais das falas face aos objetivos 

de pesquisa e às especificidades e padrões encontrados nas trajetórias das alunas. 

A grade norteadora da organização, leitura e análise dos dados incluiu, então, 

elementos relativos aos conceitos adotados pela pesquisa e às categorias a partir das 

quais o material empírico foi tratado. 

 
 

a) Perfil dos alunos concluintes do curso de Pedagogia (dados oriundos do questionário) 
- Vida familiar e caracterização socioeconômica. 

- Escolarização básica. Disciplinas que mais gostavam / menos gostavam. Modelos de professores 

- Práticas culturais: condições de acesso e aquisição de bens e locais culturais. 

- Razões para a escolha de profissão. 

- Percepções sobre a formação recebida: preparo para ingresso na profissão docente, possíveis 

modificações sugeridas para o curso e planos profissionais futuros. 

b) Formação inicial (dados oriundos das entrevistas) 
- Percepções sobre a formação recebida: disciplinas cursadas, mestres, estágios (Programa de 

Residência Pedagógica), conhecimentos e experiências com as quais de defrontaram durante o curso. 

- Disciplinas que mais gostaram e disciplinas que menos gostaram. 

- Contribuições e limitações identificadas. 

- Motivos para a escolha do magistério e aspectos que influenciaram a decisão de carreira. 

c) Percepções e conhecimentos expressos por professores em formação
6
 (entrevistas e situações 

de ensino) 
- Em relação a procedimentos de classe (organização do trabalho pedagógico em sala, controle dos 

professores sobre a conduta dos alunos). 

- Domínio de conteúdos específicos que devem ser trabalhados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

- Profissão docente e ser professor. 

d) Expectativas dos professores em formação (dados oriundos das entrevistas / situações de 

ensino) 
- Possíveis dificuldades antecipadas em relação ao exercício da docência e das funções futuras a 

desempenhar: obstáculos, insegurança ou confiança no sucesso de desempenho pessoal e 

profissional. 

 

_____________________________ 

                                                           
6
Estas chaves de análise foram definidas com base em Braga (2001). 
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Finalmente, resta acrescentar que esta dissertação está estruturada, para além 

desta Introdução, em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o referencial teórico 

adotado e os principais conceitos que norteiam o desenvolvimento da investigação. O 

segundo capítulo objetiva apresentar as informações sobre a instituição de ensino 

superior e a caracterização dos/as alunos/as do quarto ano de Pedagogia, considerando 

um conjunto de dados referentes ao contexto de escolarização básica dos/as  

concluintes, suas condições sociais, à decisão de carreira e às percepções acerca da 

formação recebida e do preparo para o exercício futuro da profissão. No terceiro 

capítulo são descritos os dados obtidos por intermédio das entrevistas realizadas e da 

aplicação das situações de ensino. Focaliza, portanto, os conhecimentos e referências 

das professoras em formação acerca da docência, suas considerações a respeito do curso 

frequentado, das dificuldades antecipadas e das expectativas em relação ao desempenho 

da função docente. 

Encerram esta dissertação as Considerações Finais, as Referências Bibliográficas 

e os Apêndices. 
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CAPÍTULO 1 

 

O PARADIGMA DO PENSAMENTO DO PROFESSOR: PRESSUPOSTOS E 

DIMENSÕES DE PESQUISA 

 

1.1 Tendências dominantes na investigação educacional 

O paradigma investigativo do pensamento do professor consolidou-se ao longo 

das últimas décadas do século XX nos Estados Unidos da América e tem como marco a 

Conferência Nacional de Estudos sobre o Ensino, promovida pelo National Institute of 

Education, em 1974. A preocupação com a elaboração de um programa investigativo 

para o ensino em face da necessidade de se pensar em formas de melhoria da escola, do 

currículo, da formação e profissionalização docentes possibilitou o surgimento de 

importantes trabalhos e a difusão dessa linha de investigação na Europa e em outros 

países.  

No âmbito dos estudos sobre a prática educativa, essa perspectiva investigativa 

sofreu uma série de mudanças e diferentes pesquisadores utilizam classificações 

também diferentes para caracterizar as tendências dominantes de pesquisa educacional. 

(...) enfatizaremos a classificação de Pérez Gómez (1985) que especifica 

cinco: ‘presságio-produto, processo-produto, mediacional centrado no 

professor, mediacional centrado no aluno e ecológico’; Shulman (1986) 

apresenta quatro: ‘processo-produto, mediacionais, ecológicos e cognitivos’; 

Lowyck (1986) aborda apenas: ‘a quantitativa e a qualitativa’; por último, 

Zabalza (1987) elege três paradigmas: ‘processo-produto, mediacional e 

ecológico’ (ANACLETO, 2008, p. 37). 

Durante a década de 1960 e 1970, quando se teve origem essa linha de 

investigação
7
, os pesquisadores, sob forte influência da psicologia comportamentalista, 

procuravam identificar as características pessoais dos professores por intermédio da 

observação de seus comportamentos externos e suas relações com os aspectos 

                                                           
7
 Constata-se uma diversidade de terminologia para caracterizar as pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

pensamento do professor: programas de pesquisa, paradigmas, perspectivas, tradições, etc. De acordo 

com Pacheco (1995), tais termos têm o comum a ideia de legitimar a investigação nos aspectos 

conceituais e metodológicos, servindo de identificação do pesquisador no que diz respeito à partilha de 

um corpo de conhecimentos específicos e de posturas face à delimitação de problemas, ao processo de 

coleta e de análise de dados. Para Pacheco et al (1988), o termo paradigma, proposto por Tomas Khun, 

refere-se “(...) ao conceito de modelo teórico que subjaz ou que confere sentido a uma investigação sem 

que o investigador seja, por vezes, consciente de tal modelo. [...] Nesta acepção inclui-se quer o modelo 

teórico e epistemológico subjacente quer os requisitos científicos do modelo de análise eleito” (p. 93). 
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mensuráveis do desenvolvimento e rendimento dos alunos. Esses estudos, denominados 

presságio-produto e processo-produto, objetivavam identificar fatores determinantes da 

eficácia docente, em um cenário de crescente democratização do ensino e consequente 

extensão da escolaridade. 

De acordo com Januário (1996), cujo estudo apresenta a perspectiva behaviorista 

– que toma como objeto de estudo o comportamento de professores e alunos como uma 

realidade objetiva – e a cognitivista – que considera os processos de pensamento como 

uma realidade subjetiva – o primeiro modelo de referência com o qual, historicamente, 

se abordou o ensino considerava os traços de personalidade (variável presságio) como 

determinantes da conduta e eficácia docentes (variável produto). Apesar de não obter 

impacto científico, visto que as críticas reforçavam o quão difícil é estabelecer que a 

aprendizagem dos alunos depende das características idiossincráticas dos professores, os 

estudos denominados presságio-produto perduraram durante todo o século e trouxe 

também contribuições para a desconstrução de concepções inatistas do ser professor e 

de suas supostas qualidades e dons naturais.  

Uma segunda perspectiva de pesquisa, entre a década de 1960 e os anos 1970, 

centrou-se não mais em características pessoais, mas na observação e análise da atuação 

e do comportamento docente e na comparação de diferentes métodos de ensino, 

partindo-se do pressuposto de que os melhores métodos poderiam solucionar diversos 

problemas presentes no ensino.  

No que diz respeito ao preparo profissional, colocava-se ênfase no controle e 

modificação do desempenho do professor, em face de modelos centrados em 

competências presentes nas investigações sobre efeitos dos professores. 

(...) Sob estas noções behavioristas relativas à modificação de 

comportamentos, afirma Carter (1992), um professor tornava-se 

“conhecedor” acerca do ensino através da “exposição” a estudos acerca da 

eficácia do professor ou através de “treino” comportamental. Dos estudos que 

se centravam em correlacionar o comportamento dos professores com os 

resultados dos alunos [...] resultou a imagem de que o professor deveria ter 

um conjunto de habilidades bem definidas (por exemplo, no domínio da 

instrução directa, da formulação de questões a colocar aos alunos e da 

regulação dos seus comportamentos) que produziam determinadas respostas 

nos alunos (nomeadamente, pontuações elevadas em testes estandardizados 

ou comportamentos “apropriados” na sala de aula). Neste contexto, a eficácia 

docente era perspectivada como resultando de uma combinação discreta de 

comportamentos observáveis do professor que operavam de forma 

independente relativamente ao seu contexto de ensino (COELHO, 2004, p. 

157). 
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O professor é concebido, portanto, como receptor e transmissor de 

conhecimentos, ao passo que os alunos são os receptores desse conhecimento já 

elaborado (MARCELO GARCÍA, 1987). Várias foram as críticas suscitadas em 

decorrência dos resultados dessas investigações, a saber: a) a relação direta e 

unidirecional estabelecida (do professor para o aluno); b) a restrição da análise da 

conduta do professor a comportamentos externos observáveis, desconsiderando, 

portanto, o que efetivamente ocorre em sala de aula; c) não contextualiza o 

comportamento do professor, uma vez que as variáveis de contexto controladas são 

bastante estáticas, tais como disciplina/matéria lecionada, a idade ou sexo dos alunos; 

por outro lado, características socioculturais dos alunos e condições estruturais de 

funcionamento das escolas não são consideradas; d) a definição restritiva da variável 

"produto do ensino" (com relação à mensuração das aprendizagens discentes); e) 

utilização de métodos inadequados para a coleta de dados; f) a exclusão de outros 

elementos do currículo, além dos que já se constituíam como objeto de análise e g) a 

eliminação de variáveis referentes aos alunos como mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem (COELHO, 2004). 

Por outro lado, Januário (1996) aponta que a investigação processo-produto 

trouxe à tona a necessidade de conhecer detalhadamente o processo de ensino e 

aprendizagem, motivo pelo qual os estudos empreendidos passam a descrever 

objetivamente o que ocorre em sala de aula, sobre o que e como se ensina e aprende. A 

atenção pormenorizada e a observação sistemática da interação pedagógica na classe, da 

atividade do professor e seus efeitos na aprendizagem dos alunos evidenciaram o quanto 

o ensino é um fenômeno complexo, no qual interferem diferentes fatores, a saber: as 

variáveis de presságio (conjugadas pelas experiências de vida e de formação do 

professor, além de suas características específicas, ou seja, seus conhecimentos, 

posturas e expectativas), as variáveis de contexto (referentes às experiências de vida do 

aluno, suas características pessoais, suas condições socioeconômicas e processo de 

socialização, o ambiente escolar, seu clima organizacional e psicossocial e a 

comunidade), as variáveis de produto (efeitos imediatos e mediatos sobre o 

desenvolvimento dos alunos) e, por fim, as variáveis de processo, foco principal das 

investigações empreendidas no paradigma processo-produto, (relativas às interações 

entre os comportamentos do professor no processo de ensino e os comportamentos dos 

alunos ao aprenderem o que é transmitido). 
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Além desses aspectos, também contribuiu para uma ampla aceitação desse tipo 

de investigação por parte de professores, formadores e responsáveis pela formulação de 

políticas educativas o fato de ter abordado questões fundamentais à época, atinentes à 

eficácia dos docentes e às influências de suas expectativas (por exemplo, as profecias 

autorrealizadoras), além de estar em coerência com a tradição presente naquele 

momento, segundo a qual o ensino constituir-se-ia em um conjunto de habilidades 

passíveis de ser decompostas em unidades de análise, ter avançado em relação às 

investigações desenvolvidas em laboratórios, considerando o contexto natural de sala de 

aula e ter implicações diretas tanto para a prática quanto para a política educativa 

(SHULMAN, 1989). 

Alguns investigadores, como Pérez Gómez (1985), salientam ainda uma 

excessiva simplificação, reducionismo e aplicação prematura dos resultados desse 

modelo investigativo tomados como critérios na avaliação da qualidade docente. A ideia 

de que os professores poderiam aprender a comportar-se de “modo eficaz”, justificaria a 

aceitação das proposições prescritivas por parte dos professores, desconsiderando-se 

que noções válidas acerca das características gerais do ensino eficaz podem não ser 

aplicáveis e generalizáveis a todas as condições de ensino nas escolas. De fato, não há 

rotinas ou comportamentos ótimos minuciosamente descritos que possam ser 

universalmente transferidos, pois o ensino comporta um caráter “(...) situacional 

flexible, cambiante y vivo de los intercâmbios del aula” (PÉREZ GÓMEZ, 1985, p. 

115). Sendo assim, 

“(...) sólo tiene justificación el paradigma proceso-producto dentro de una 

concepción conductista y mecânica del aprendizaje humano. Si el alummo es 

más un objeto pasivo de condicionamento y modelación que un activo 

procesador de información y mediador de su conducta entonces quizá podrían 

aceptarse los diseños proceso-producto (PÉREZ GÓMEZ, 1985, p. 114). 

As inconsistências, limitações conceituais e de método das investigações 

desenvolvidas no âmbito do paradigma processo-produto fizeram emergir abordagens 

mais holistas, centradas no professor ou no aluno. O paradigma mediacional centrado 

nos processos de pensamentos do professor supõe uma perspectiva situada no ensino, já 

o que focaliza os alunos pressupõe uma ênfase na aprendizagem. Assume-se, nesses 

modelos, o ensino como um processo de planejamento e de execução de ações pelo 

professor, cujas decisões por vezes são conscientes, por vezes são automáticas. Os 

processos mentais de deliberações, escolhas e execução de ações passam a ser 
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considerados, de modo que já não é o comportamento observável o objeto de análise 

exclusiva por parte dos pesquisadores. Para a compreensão desse comportamento são 

analisados detidamente os processos internos que determinam a intencionalidade e a 

atuação do professor e, nesse sentido, seu comportamento é resultado, sobretudo, de seu 

pensamento, “(...) de sus conocimientos, de sus estrategias para procesar la información 

y utilizarla em la resolución de problemas y de sus actitudes y disposiciones personales” 

(PÉREZ GÓMEZ, 1985, p. 115). 

O paradigma mediacional centrado no professor tem por preocupação central, 

portanto, os processos mentais docentes relativos às atividades de planejamento, 

organização, intervenção e avaliação das informações; as estratégias de processamento 

dessas informações; as influências recíprocas entre alunos e professores e os processos 

de construção do conhecimento nos professores e nos alunos. Assume-se, também, que 

o docente deixa de ser um técnico que executa ações pré-fixadas para tornar-se um 

profissional ativo, reflexivo, que emite juízos e toma decisões. 

 

Figura 1 – Modelo de tomada de decisões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de Pérez Gómez (1985, p. 116). 

As decisões dos professores são resultado da influência de um conjunto de 

fatores. Tais fatores referem-se:  

a) às expectativas postas em relação ao aluno (o professor desenvolve 

internamente essas expectativas em função das informações que possui a respeito de 

cada aluno, suas características e seu comportamento como grupo; das crenças as quais 
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embora possam ser inconscientes ou implícitas para o professor; e da natureza e 

exigências do exercício da função docente); 

b) às crenças e atitudes acerca do ensino e da aprendizagem discente; 

c) à natureza das tarefas de ensino, relativa aos objetivos, conteúdos e às 

estratégias docentes utilizadas em sala; 

 d) à disponibilidade de materiais, que se configura como possibilidades 

espaciais, materiais e temporais, que podem potencializar ou dificultar a atuação 

docente. 

Esse conjunto de informações, conforme ressalta Pérez Gómez, constitui a base 

por meio da qual os professores decidem a respeito das diferentes tarefas as quais 

devem realizar, basicamente, tarefas referentes ao planejamento e ao comportamento 

interativo em sala de aula. É interessante destacar que as variáveis contextuais somente 

são consideradas nas investigações desenvolvidas nesse paradigma mediacional em 

razão do significado subjetivo que lhes confere o professor. É este quem interpreta e dá 

significado aos processos e aos sujeitos que interagem em sala de aula, definindo a 

situação de ensino e os fatores de influência, internos ou externos. “(...) Como 

consecuencia de esa significación conferida ahora adquieren un sentido y un valor 

dentro de la estrategia docente y, por tanto, se recubren o no de legitimidade 

institucional” (PÉREZ GÓMEZ, 1985, p. 117), podem ou não se considerados como 

aspectos potenciais ou determinantes da atividade docente. 

A corrente de investigação preocupada com os processos mentais e afetivos do 

aluno considera que este sujeito, ativo processador de informações, medeia os 

resultados de aprendizagem em decorrência de suas elaborações pessoais. Se há, então, 

diferentes rendimentos escolares é porque as atividades e ações mediadoras utilizadas 

pelos estudantes também são distintas. Há uma elaboração subjetiva do conhecimento 

que é transmitido, da forma como se apreende, se relaciona e se apropria do saber, de 

modo que a aprendizagem não implica apenas na recepção passiva de conteúdos, mas 

no desenvolvimento de estratégias de processamento de informações, de relações com o 

conhecimento marcadas por movimentos de estudo, de perguntas e de dúvidas. Nesse 

sentido, o comportamento do professor e suas estratégias de ensino provocam processos 

de aprendizagem na medida em que ativam respostas de processamento de informações 

e mobilizam a participação mental dos alunos. 

As investigações desenvolvidas procuram, por conseguinte, conhecer como os 

alunos percebem as diferentes atividades escolares e os estímulos disponíveis que 
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tentam mobilizá-los para a realização das mesmas; como se implicam autonomamente 

no desenvolvimento das tarefas e quais os procedimentos mentais utilizados para 

acionar conhecimentos e estratégias já construídos anteriormente, assimilar novos 

conhecimentos e relacioná-los para resolver os problemas propostos. Com relação ao 

preparo docente, Pérez Gómez aponta que 

(...) los programas de formación pedagógica del profesorado hacen hincapié 

más en el desarrollo de capacidades mentales operativas para discurrir, 

interpretar, proponer y evaluar, que en la formacíon de específicas 

habilidades y estilos prefigurados de comportamentos docente. Tales 

capacidades genéricas se forman sobre el terreno, con el ejercicio en la 

solución de problemas reales de ensenãnza, utilizando el conocimiento 

disponible, generando hipótesis y experimentando la validez de diferentes 

estratégias y modos de organizar las experiencias  de aprendijage en el aula 

(PÉREZ GÓMEZ, 1985, p. 122). 

O intento de aproximar as preocupações investigativas do paradigma 

mediacional centrado no professor e do centrado no aluno ensejou a elaboração de um 

modelo integrador que pretendia considerar tanto o professor como o aluno sujeitos 

ativos que decidem, analisam e constroem conhecimentos durante os processos de 

ensino. Buscava investigar a integração e as relações entre os processos mentais em 

ambos os sujeitos e como esses processos exercem influências recíprocas nos 

comportamentos docente e discente.  

Os modelos mediacionais parecem, pois, emergir como contraponto ou mesmo 

como uma extensão da investigação processo-produto, na medida em que passaram a ter 

em conta não apenas os comportamentos, mas ainda as cognições dos professores e dos 

alunos e as variáveis (crenças, atitudes, valores e teorias implícitas) subjacentes aos 

processos de ensino (COELHO, 2004). Entretanto, ainda que seja reconhecida a 

potencialidade explicativa e analítica dessas pesquisas, é preciso ressaltar os limites 

quanto aos dados e resultados obtidos. Em primeiro lugar, a ênfase dada no indivíduo 

particular como sujeito da aprendizagem desconsidera que no âmbito da sala de aula há 

um grupo de indivíduos com um modo próprio de interagir e com uma dinâmica 

coletiva específica, funcionando como um elemento mediador e condicionante dos 

processos de aprendizagem individual. Esta, portanto, não pode ser entendida afastada 

do contexto natural de sala de aula, nem pode ser reduzida a uma interpretação 

psicológica, cujos resultados poderiam provocar um reducionismo na explicação das 

práticas de ensino. 
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Em segundo lugar, de acordo com Ângulo Rasco (1999), Januário (1996) e 

Pérez Goméz (1985), as pesquisas foram e ainda são justificadas com base no 

pressuposto de que há uma relação direta e causal entre o pensar e o fazer. Embora se 

assuma que o comportamento docente seja, em grande medida, o resultado do 

pensamento do professor, é necessário questionar a relação unidirecional do pensamento 

para a conduta, sobretudo porque essa congruência, por vezes, está longe de se 

manifestar, como se pode observar no caso das crenças, atitudes e teorias implícitas 

construídas pelos sujeitos e que constituem tendências de ação. 

Nesse sentido, a atuação docente é, em parte, “(...) el resultado de estrategias de 

procesamiento de información genérica y específica a la situación, pero claro sólo en 

parte. Hay um espacio de indeterminación governado por variables o desconocidas o 

inconscientes” (PÉREZ GOMÉZ, 1985, p. 124). Assim, a descrição e análise dos 

comportamentos docentes podem não ser, totalmente, explicados por processos 

cognitivos subjacentes, motivo pelo qual há a necessidade de se utilizar não apenas a 

perspectiva cognitiva e psicológica, mas incorporar outras áreas de conhecimento na 

busca da compreensão dos comportamentos e ações docentes. 

Uma terceira crítica destacada, por diferentes autores (Ângulo Rasco, Januário e 

Pérez Goméz) em relação aos modelos de investigação mediacional, diz respeito à falta 

de atenção às variáveis contextuais e aos cenários sociais de atuação que incidem 

diretamente nos processos de ensino e aprendizagem. Assume-se que tais elementos 

limitam a ação em sala de aula apenas indiretamente, não interferindo no ensino, a 

menos que o professor subjetivamente perceba e interprete essa realidade, conferindo-

lhe esse papel condicionador. Em decorrência, corre-se o risco de “(...) deformar la 

visión de los procesos de enseñanza al minimizar de hecho el influjo de las variables 

contextuales, o al interpretar dicho influxo sólo em función de su representación en la 

mente de los protagonistas” (PÉREZ GOMÉZ, 1985, p. 125). 

Em contrapartida, o paradigma ecológico desenvolveu-se numa perspectiva de 

orientação social na análise do ensino, destacando que os acontecimentos de sala de aula 

envolvem interações socioculturais. Partindo das principais contribuições dos 

pressupostos do paradigma mediacional, consegue avançar na medida em que considera 

as variáveis contextuais como fatores que diretamente influem nas ações do professor e 

dos alunos. Estes sujeitos não estão isolados, suas atividades e relações estabelecidas 

somente podem ser entendidas no âmbito dos conflitos do grupo de classe inserido em 
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uma instituição, cuja organização e intencionalidade educativa geram papéis ou padrões 

de comportamentos individuais, grupais ou coletivos.  

As seguintes características são definidoras do modelo ecológico, de acordo com 

Pérez Goméz (1985): 

 Perspectiva naturalista: o objeto de estudo das pesquisas é descrever e analisar 

detidamente e com rigor os processos de ensino e aprendizagem, tendo em conta 

os significados dos acontecimentos a partir das perspectivas dos sujeitos 

envolvidos. Destaca-se modificações importantes e significativas no método 

(observação participativa; desenvolvimento de estudos etnográficos e 

longitudinais); assume-se a complexidade e a totalidade como a base de dados e 

estes, por sua vez, são situacionais; 

 Enfoque às relações entre o meio físico e psicossocial e o comportamento do 

aluno e do professor: o meio não apenas limita, mas induz determinados 

comportamentos que são uma resposta às demandas desse contexto; 

 Perspectiva interdisciplinar: ao invés da influência predominante da Psicologia, 

contribuições de diferentes áreas e âmbitos da investigação nas ciências 

humanas e sociais são englobadas; 

 A vida de sala de aula caracteriza-se por sua multidimensionalidade, 

simultaneidade, por situações imediatas, imprevistas e de caráter histórico; 

 Perspectiva diagnóstica: ênfase nos significados adaptativos dos 

comportamentos individuais. Parte-se da necessidade de investigar o que 

efetivamente ocorre em sala de aula para inferir razões ou questionar os motivos 

pelos quais o professor e seus alunos comportam-se de determinada maneira em 

sala de aula.  

 

O objetivo desse paradigma não é indagar-se a respeito da eficácia de 

determinados comportamentos docentes, senão compreender os significados reais das 

atividades e processos acadêmicos, contextualizando a aprendizagem que ocorre em 

sala de aula com base nos significados negociados pelos sujeitos e pelo grupo. Não se 

pode deixar de ter em conta, além disso, que o contexto de sala de aula é caracterizado 

por seu caráter intencional e avaliador, definindo as relações e o âmbito das 

significações tanto para o professor como para os alunos. 
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No modelo ecológico de Doyle, um dos representantes mais significativos desse 

paradigma, o professor é entendido como um profissional que possui uma competência 

situacional relativa à capacidade de adaptar-se ao contexto de sala de aula incerto e em 

constante mudança por meio de uma atitude crítica e comprometida socialmente. A 

formação do professorado, portanto, baseia-se na investigação dos contextos em que se 

desenvolve o ensino. A indagação, a reflexão, a experimentação e a colaboração entre 

os profissionais da educação e os pesquisadores devem ser a base para as políticas e 

programas de formação dos docentes. 

O modelo de análise do ensino nessa perspectiva produz uma visão mais 

integrada, real e pormenorizada das ações e relações que constituem a vida em sala de 

aula. Trata-se de não se deter na identificação do comportamento docente e suas 

consequências para os rendimentos escolares dos alunos e procurar investigar o que na 

Sociologia educacional denominou-se de currículo oculto, os significados e intenções 

das situações e a sua influência na interação didática. Por outro lado, também essa 

perspectiva teórica não é isenta de críticas e limitações. 

Quizás el paradigma ecológico, al sobreabundar en el análisis de lo que 

realmente ocurre en la aula, olvida la dimensión teleológica de toda actividad 

educativa y no se detiene a considerar que ese nicho ecológico se forma 

artificialmente para cumplir esa función [...] El modelo ecológico tal vez 

minusvalore la importancia de los contenidos y experiencias de aprendizaje al 

comprovar su condicionamento situacional y su función instrumental en un 

escenario donde lo que realmente interesa y preocupa al alumno dista mucho 

de los contenidos y experiências que componen el cirrículum oficial (PÉREZ 

GÓMEZ, 1985, p. 135) 

Para além dessas limitações, os estudos empreendidos nessa perspectiva 

enfrentam ainda a dificuldade de colher informações para a análise da realidade social 

de sala de aula em virtude da complexidade que se supõe num contexto imprevisível e 

sempre em mudança. Estabelecer generalizações também se converte em tarefa difícil 

quando se aplicam métodos de tipo etnográfico e situacional. Os resultados precisam ser 

entendidos e pensados para determinado cenário concreto e, nesse sentido, transportar 

as conclusões para outras situações de ensino comporta riscos que precisam ser 

considerados. Por fim, também se destaca que os métodos de investigação utilizados nas 

pesquisas não tem merecido uma documentação rigorosa e, por vezes, apresentam-se de 

forma incompleta ou mesmo difusa, ocasionando mais dificuldades na validação e 

análise dos dados. 
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1.2 Pressupostos básicos do Paradigma do Pensamento do Professor 

Conforme salientado anteriormente, apesar de terem sido realizadas 

investigações sobre os processos de ensino e planejamento docentes antes de 1974 (por 

exemplo, por Jackson, Taylor e Zahorik, citados em MARCELO GARCÍA, 1987), a 

legitimação do estudo do pensamento dos professores pela comunidade científica, até 

então denominado como processamento clínico da informação no ensino, surge, 

sobretudo, com o reconhecimento, na Conferência do National Institute of Education, 

de que essas pesquisas efetivamente contribuíram para compreender o processo de 

ensino como um processo especificamente humano (COELHO, 2004). 

Nessa Conferência estruturada em dez comissões de áreas diferentes do 

conhecimento, uma delas, presidida por Lee Shulman, preocupou-se em estudar por que 

os professores agem e planejam de maneiras específicas, partindo-se do pressuposto de 

que para compreender e influir nessas atividades torna-se necessário estudar os 

processos psicológicos mediante os quais os professores percebem, definem e tomam 

decisões a respeito de suas responsabilidades profissionais. Desse modo, o campo 

investigativo reforça o interesse acerca do contexto psicológico do ensino e propõe uma 

concepção do professor como um sujeito que toma decisões, pensa e reflete de forma 

ativa, tem suas crenças, seja ou não explícitas e conscientes, e expressa atitudes diante 

dos objetos existentes em seu universo psicológico. 

Nos processos de socialização do professor na família, em grupos de amigos, na 

escola, nos cursos de formação docente e em outras instituições sociais vão se formando 

de maneira gradual suas crenças pedagógicas sobre o aluno, o ensino e a aprendizagem 

e “(...) son estas creencias y teorías implícitas y sus correspondientes hábitos de 

comportamiento los máximos responsables de la forma en que el profesor/a actúa e 

interacciona en el espacio del aula” (PÉREZ GÓMEZ, 1993, p. 86). 

Assim, há três pressupostos básicos do paradigma do pensamento do professor. 

O primeiro diz respeito à racionalidade desse profissional: ele pensa, sabe o que faz e 

por que o faz. Em segundo lugar, sua ação é dirigida por seus pensamentos e relações 

interativas. É nessa perspectiva que se justifica estudar os processos de raciocínio dos 

professores. Conhecendo-os pode-se prever e entender as condutas docentes, entretanto 

apenas no sentido de prever tendências de ação, uma vez que não há linearidade entre 

pensamento e ação. O terceiro pressuposto surge como decorrência dos dois anteriores, 

postulando a necessidade de métodos capazes de admitir a influência recíproca de 
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variáveis internas e externas e dar conta de aceder ao sistema de referências cognitivas 

do professor, indagando-o diretamente acerca do motivos e razões das suas ações e 

incorporando-os no desenvolvimento do processo investigativo. 

1.3 Dimensões e categorias do processo de pensamento dos professores 

O estudo do pensamento do professor tem constituído basicamente duas 

dimensões de análise e três momentos de atuação, conforme se pode observar pela 

análise da figura abaixo: 

Figura 2 – Conceitualização do processo de pensamento do professor 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado com base em Pacheco (1995, p. 48). 

Segundo Pacheco (1995), os dois focos de análise referem-se ao modelo de 

processamento da informação e ao modelo de tomada de decisões. No primeiro caso, a 

ênfase está na indagação do modo como o professor, numa dada situação, decide o que 

fazer; no segundo caso, a preocupação central é conhecer como que o professor define a 

situação de ensino e como esta definição e tomada de decisões afetam a sua conduta. 

Marcelo García (1987) também ressalta que a caracterização dessa investigação 

pode ser realizada com base em três categorias principais, a saber: o planejamento 

docente, as interações e processos de tomada de decisões e as teorias e crenças sobre o 

ensino. Coelho (2004) aponta, além disso, que é em decorrência dessas categorias que 

se pode distinguir os estudos que, relacionados ao planejamento, focalizam os 

pensamentos pré e pós-ativos (anteriores e posteriores à ação docente em sala de aula), 
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daqueles relativos aos pensamentos e decisões interativas que acompanham a atuação 

do professor em sala de aula e, por fim, dos estudos centrados nas teorias e crenças 

como marco de referência para interpretar, organizar e representar a realidade e dar 

sentido à atividade profissional. 

Os professores recorrem às suas crenças nos três momentos de atuação, ou seja, 

quando necessitam planejar, quando desenvolvem sua ação no decorrer das aulas e 

quando refletem sobre seu agir após a situação de ensino. As investigações sobre essas 

crenças não são tão numerosas, quando comparadas às pesquisas sobre o planejamento e 

tomada de decisões (BRAZ, 2007) e isto se deve, em parte, às dificuldades que o estudo 

dos sistemas de crenças acarretam, tanto em termos conceituais, dada a diversidade de 

terminologia empregada por pesquisadores, quanto em termos de métodos adequados 

para a mensuração e análise dos dados. 

Tendo em vista os objetivos de pesquisa e os conceitos que servem de base à 

organização do presente estudo, nos centraremos em seguida na terceira categoria 

indicada por Marcelo García (1987). Discute-se, ainda que brevemente, as distinções 

entre os conceitos de crença e de conhecimento, procurando destacar como são 

apropriados e utilizados para a mediação e análise dos dados coletados na presente 

pesquisa. 

1.4 Distinções entre os sistemas de conhecimentos e sistemas de crenças 

Robert Abelson (1979) afirma que entre um sistema de crenças e um sistema de 

conhecimento há vários pontos em comum, ao mesmo tempo em que coexistem, 

basicamente, características distintivas em relação a esses sistemas, embora tais 

distinções não sejam absolutas ou definitivas. No que se refere aos sistemas de crenças, 

destaca que: 

 Geralmente contém representações de mundos alternativos, a realidade como ela 

é e como deveria ser; por exemplo, ideologias utópicas têm esse caráter; 

 Possuem conotações avaliativas e afetivas. De um ponto de vista formal, os 

conceitos de “bom” ou “mau” podem ser tratados como categorias cognitivas, do 

mesmo modo que quaisquer outras categorias de um sistema de conhecimento. 

No que diz respeito ao aspecto cognitivo de uma crença, um indivíduo pode ter 

determinada relação com o comunismo que pode incluir sua compreensão da 

teoria marxista, por exemplo. As cognições mais decisivas são as crenças que 
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comportam um componente avaliativo, atribuindo qualidades favoráveis ou 

desfavoráveis, “boas” ou “más”, maneiras adequadas ou inadequadas de reagir 

em relação a um determinado objeto. O componente sentimento refere-se às 

emoções ligadas a esse objeto (agradável ou não, apreciado ou não)
8
; 

 Incluem uma estrutura de experiências/materiais episódicos. A força de 

determinado acontecimento ou experiência pessoal é uma prova subjetiva de 

determinada crença que se tem a respeito de um objeto. De acordo com Pajares 

(1992), estudos empreendidos constataram que os futuros professores têm 

imagens de eventos passados relativos ao ensino, que funcionam como um 

crivo/“intuitive screens” por meio do qual toda nova informação é filtrada, 

influenciando na interpretação dos conhecimentos advindos dos cursos de 

formação e na determinação de práticas que possam assumir como professores. 

Esses episódios e imagens são importantes, segundo o mesmo autor, pois 

ajudam a explicar como os professores desenvolvem sua estrutura de crenças 

sobre o ensino, quando ainda são crianças e esta é uma questão de grande 

relevância para a formação do professorado; 

 Não se pode traçar, exatamente, os limites em torno de um sistema de crença. Os 

conteúdos que podem ser incluídos são bem amplos, “abertos”; 

 As crenças podem ter diferentes graus de certeza. Um crente pode ser 

extremamente comprometido com determinado ponto de vista e, por outro lado, 

pode considerar uma perspectiva ou um estado de coisas mais provável que 

outro. Por sua vez, esta dimensão de variação está ausente no sistema de 

conhecimento. 

Dentre tais características, tem adquirido centralidade nos estudos teóricos 

desenvolvidos a ideia de que “(...) the ability of belief systems to stir and express the 

passions of believers is an essential feature not to be found in knowledge systems 

(ABELSON, 1979, p. 364). Também se destaca o pressuposto de que os sistemas de 

crenças são indicativos de potenciais e tendências de ação e são mais influentes do que 

os conhecimentos na determinação do modo como os indivíduos definem e organizam 

suas tarefas e atividade profissional. Afirma-se a estreita relação entre as crenças 

                                                           
8
 Para uma descrição mais detalhada desses sistemas de crenças e de atitudes, ver KRECH, D., 

CRUTCHFIELD, R. S., BALLACHEY, E. L. 1969. O indivíduo na sociedade. Um manual de Psicologia 

Social. Primeiro volume. Tradução de D. M. Leite e M. L. M. Leite. São Paulo: Livraria Pioneira Ed. 
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educacionais e o planejamento do professor, suas decisões durante o processo de ensino 

em busca de soluções para os problemas educacionais com os quais se deparam. 

Igualmente se enfatiza o modo como as crenças dos professores em formação inicial 

têm uma importância central na aquisição e interpretação do conhecimento e, 

posteriormente, em suas condutas docentes (PAJARES, 1992; COELHO, 2004). 

Pajares (1992), em um artigo de revisão e clarificação do conceito de crenças, 

ressalta o quanto é difícil fazer uma distinção entre conhecimento e crença. Cita 

Clandinin e Connelly, cujo estudo procurou esclarecer essa distinção, examinando as 

origens, usos e significados de aspectos do conteúdo do pensamento dos professores. Os 

resultados denunciam uma enorme variedade de termos, para além do utilizado na 

pesquisa (personal knowledge constructs) e a dificuldade para identificar os limites para 

estabelecer “onde o conhecimento termina e a crença começa”. Na verdade, os estudos 

analisados sugeriram que a maioria dos termos eram simplesmente palavras diferentes 

com significados idênticos. 

Em contrapartida, Nespor (apud PAJARES, 1992), em tentativa similar à de 

Abelson (1979), aponta quatro características específicas das crenças: 

 Componente afetivo e avaliativo; 

 Estrutura episódica composta a partir da experiência, em contraposição à 

natureza do conhecimento semanticamente organizado e sistematizado em fatos 

gerais e princípios; 

 Presunções existenciais: relativas a certezas pessoais incontestáveis sobre a 

realidade física e social, formadas por acaso, por intermédio de uma experiência 

intensa, ou por uma sucessão de acontecimentos, incluindo crenças sobre si 

mesmo e sobre como os outros são. “(...) Existential presumptions are perceived 

as immutable entities that exist beyond individual control or knowledge. People 

believe them because, like Mount Everest, they are there” (PAJARES, 1992, p. 

309.); 

 Alternatividade: realidades e mundos alternativos. Situações ideais diferindo 

significativamente das realidades presentes. 

É importante destacar os alertas de Pajares quando faz referência às definições 

dadas por diferentes autores. Embora se possa dizer que o conhecimento é resultado 

cognitivo do pensamento e que a crença é resultado afetivo, é preciso considerar que 
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nesta última há um componente cognitivo, do mesmo modo que o conhecimento 

cognitivo também deve ter seu próprio componente afetivo e avaliativo. É errônea a 

concepção de conhecimento como algo mais puro do que a crença, mais perto da 

verdade ou falsidade de um determinado objeto e alheio a qualquer julgamento ou 

avaliação. A tentativa de distinguir crença de conhecimento não deve conduzir a uma 

visão mecanicista e dualista quando se tenta separar a cognição da afetividade. 

Abelson (1979) e Nespor (apud PAJARES, 1992) também argumentam que os 

sistemas de crenças, ao contrário dos sistemas de conhecimento, não requerem consenso 

geral a respeito da validade e adequação de suas crenças. As crenças individuais não 

exigem a coerência interna dentro dos sistemas de crenças. Esta não-consensualidade 

implica também afirmar que os sistemas de crenças são mais inflexíveis, desenvolvem 

um sistema de representações estruturante de todas as crenças adquiridas ao longo do 

processo de transmissão cultural, são ilimitados e menos dinâmicos do que os sistemas 

de conhecimento, sempre submetidos à avaliação e crítica, mais definidos e receptivos à 

razão. 

É interessante ressaltar que Coelho (2004), ao fazer uma revisão dos estudos 

acerca das crenças educacionais aponta que determinados autores consideram que a 

definição de crença como uma forma de pensamento remonta a Dewey (1979). Este 

autor afirma que há “(...) várias maneiras pelas quais os homens pensam” (p. 13). A 

mais adequada delas é chamada de pensamento reflexivo que consiste em “(...) um 

estado de dúvida, hesitação, perplexidade, dificuldade mental, o qual origina o ato de 

pensar” e, além disse, abrange “(...) um ato de pesquisa, procura, inquirição, para 

encontrar material que resolva a dúvida, assente e esclareça a perplexidade” (p. 22).  

Dentre outros processos mentais comumente chamados de pensamento destaca-se a 

crença. Para o autor, 

(...) Uma crença refere-se a algo além de si própria, por onde se aquilata o 

seu valor: faz uma afirmação sobre algum fato, algum princípio ou lei. 

Significa que determinado fato ou lei é aceito ou rejeitado [...]. É 

desnecessário acentuar a importância da crença. Abrange todas as matérias do 

que não temos conhecimento seguro, mas em que confiamos o bastante para 

nelas basear a nossa ação; e, igualmente, as matérias aceitas como 

verdadeiras, como conhecimento, suscetíveis, todavia, de futuras indagações 

[...]. Tais “pensamentos” desenvolvem-se inconscientemente. São colhidos – 

não sabemos como. De obscuras fontes e por canais não percebidos, 

insinuam-se no espírito e tornam-se, inconscientemente, uma parte de nossa 

guarnição mental. São por eles responsáveis a tradição, a instrução, a 

imitação, que, todas, dependem, de alguma forma, de autoridade, ou atendem 

à nossa própria vantagem, ou coincidem com alguma forte emoção nossa. 

Tais “pensamentos” são preconceitos; isto é, prejuízos, não conclusões 
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alcançadas como resultado da atividade mental pessoal, observação, coleta e 

exame de provas. Mesmo quando acontece de serem corretos, sua correção é 

acidental no que se refere à pessoa que os tem (DEWEY, 1979, p.16-7). 

Na definição da crença como um conceito importante na investigação do 

pensamento do professor, Zabalza (1994) faz referência a um estudo desenvolvido por 

Bauch que conceitua a crença como “(...) a informação que uma pessoa possui para 

vincular um objecto a algum atributo esperado; a crença está normalmente em inter-

relação com uma dimensão de probabilidade subjectiva ou conhecimento” (in Zabalza, 

1994, p. 41). Também o autor reconhece a existência de diferentes componentes nesse 

tipo de pensamento do professor, a saber, o conteúdo, a orientação e a estabilidade. Em 

relação ao primeiro admite-se que as crenças referem-se a diversos conteúdos e podem 

variar em função deles, ou seja, o professor mantém diferentes crenças relativas a 

aspectos como os materiais de ensino, as matérias e os alunos. Quanto à orientação, 

considera-se o modo como as crenças variam e influenciam de diversos modos o 

comportamento dos professores, podendo ser sobretudo prescritivas (“devo ir para a sala 

antes que o sinal toque, ou então meus alunos terão posto a sala em completa 

desordem”; avaliativas (“eu não gosto de ensinar matemática”) e orientadoras (“agora é 

a hora da aula de ciências”). Por fim, a estabilidade diz respeito à menor ou maior 

interiorização da crença pelo docente e correspondente maior ou menor vulnerabilidade 

à mudança. Quanto mais antiga for uma crença, mais difícil é mudá-la, por conseguinte, 

esta mudança nos adultos é um fenômeno mais raro. 

De acordo com Pajares (1992), Rokeach definiu crenças como qualquer 

proposição simples, consciente ou inconsciente, inferida a partir do que uma pessoa diz 

ou faz e capaz de ser procedida pela frase, “eu acredito que ...”. Quando as crenças são 

organizadas em torno de determinado objeto ou situação e ativadas quando é necessária 

a tomada de decisões para a ação, podem tornar-se uma atitude. Do mesmo modo, 

podem tornar-se valores, abrigando as funções de avaliação, comparação e julgamento 

das crenças. Nessa perspectica, crenças, atitudes e valores formam o sistema de crenças 

de um indivíduo e têm uma função adaptativa para ajudá-lo a definir e compreender a si 

mesmo, aos outros e ao mundo. 

Embora o estudo das crenças educacionais tenha se legitimado como um campo 

de investigação, por outro lado tem sido apontado como um domínio excessivamente 

vasto. Em razão disso, Coelho (2004) identifica autores que definem categorias 

específicas de crenças para restringir e limitar objetos de estudo. Calderhead (apud 



54 

COELHO, 2004) distingue cinco categorias: crenças acerca dos alunos e da 

aprendizagem; crenças sobre o ensino; crenças acerca das áreas de conteúdos ou 

matérias; crenças sobre como se aprende a ensinar; e crenças a respeito de si próprio e 

do papel do professor na aprendizagem. Também Pajares (1992), distingue as crenças 

educacionais em crenças acerca da confiança na possibilidade de afetar positivamente o 

desempenho dos alunos (eficácia do professor), sobre a natureza do conhecimento 

(crenças epistemológicas), sobre as causas do desempenho dos professores ou dos 

alunos, acerca das percepções e sentimentos de valor pessoal (autoconceito, autoestima) 

e acerca da confiança para desempenharem tarefas específicas (autoeficácia).  

Com relação à presente pesquisa, a elaboração dos instrumentos para a coleta de 

dados procurou estabelecer indicadores de crenças e conhecimentos relativos à profissão 

docente, ao ser professor, aos procedimentos de organização do trabalho em classe e aos 

conteúdos específicos das matérias que compõem o currículo escolar das séries iniciais 

do Ensino Fundamental. 

1.5 A formação inicial e os conhecimentos básicos universitários sobre a profissão 

Nas décadas de 1980 e 1990, as reformas educacionais empreendidas passaram a 

colocar o professor como uma peça fundamental para a promoção de uma educação de 

qualidade. O desejo de modificar práticas educativas objetivando melhores resultados 

nas aprendizagens dos alunos fez com que a profissionalização docente se tornasse “(...) 

um conceito chave para iniciar uma nova etapa de desenvolvimento educativo” 

(SHIROMA, 2011, p. 3). A profissionalização é entendida em termos de qualificação de 

recursos humanos, de uma formação docente que capacite o profissional, um agente de 

mudanças, com competências e habilidades para otimizar investimentos e maximizar 

resultados. Trata-se, portanto, de acordo com Shiroma (2011), de formar um 

profissional adaptável às situações do mercado, sempre em processos de mudanças. 

Nesse cenário, busca-se colocar a docência como uma profissão e estabelecer 

padrões de competência para julgar o desempenho dos professores e orientar os 

programas de formação docente (SHULMAN, 2005), justamente quando o 

profissionalismo, a formação e as profissões estão em crise. Verifica-se uma crise da 

perícia profissional em virtude da ausência de referências comuns ou de um repertório 

de saberes estável, codificado e consensual, passível de ser transmitido. Os impactos 

dessa crise geram insatisfações com a formação profissional, perda da confiança do 
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público nas profissões e conflitos dos valores que deveriam nortear os profissionais 

(TARDIF, 2000). 

Segundo Shulman, os partidários das reformas educacionais partem do 

pressuposto de que há um conhecimento de base para o ensino, um conjunto de 

conhecimentos, destrezas e competências que os professores deveriam saber. No 

entanto, a discussão sobre os conteúdos, a especificidade e as fontes desse 

conhecimento de base não está comumente presente nesses discursos, senão em 

pesquisas que vem sendo desenvolvidas preocupadas com a compreensão acerca de 

como se aprende a ensinar e das contribuições dos cursos de formação inicial na 

aquisição de conhecimentos pelos futuros professores. 

Lee Shulman, juntamente a outros pesquisadores, tem identificado as fontes e os 

esquemas gerais de diferentes tipos de conhecimentos que fundamentam a atuação dos 

professores quando tomam decisões em diferentes situações de ensino, sugerindo a 

seguinte categorização: 

a) Conhecimento do conteúdo, referente aos conhecimentos da disciplina que se 

ministra; 

b) Conhecimento didático geral, atinente aos princípios e estratégias de gestão e 

organização da sala de aula; 

c) Conhecimento do currículo, correspondente ao domínio dos diferentes conteúdos 

ensinados nas diversas séries de escolaridade, bem como os materiais didáticos 

utilizados para facilitar a aprendizagem; 

d) Conhecimento didático do conteúdo, constituído pelos conhecimentos que permitem 

ao professor transformar o conteúdo disciplinar em um conhecimento compreensível 

para o aluno; 

e) Conhecimento dos alunos e de suas características, relativo à psicologia da infância; 

f) Conhecimento dos contextos educativos, relacionados ao funcionamento dos sistemas 

de ensino, das escolas, da comunidade escolar e de suas culturas; e 

g) Conhecimentos dos fins educativos, seus valores e fundamentos filosóficos e 

históricos. 

Estes diferentes componentes do conhecimento profissional do professor 

decorrem, para Shulman (2005), de quatro fontes principais. Primeiro, a formação 

acadêmica, seguida dos materiais, recursos e o contexto educativo, por meio dos quais 
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os professores estruturam conhecimentos acerca dos currículos, da organização escolar 

e da profissão docente; terceiro, acesso e reflexão sobre a investigação produzida em 

torno dos processos de ensino e aprendizagem, da educação e demais fenômenos 

socioculturais os quais influem no trabalho docente e, por fim, os saberes que advém da 

experiência da prática. 

Em relação à aquisição desses conhecimentos profissionais básicos pelos futuros 

professores nos cursos de formação inicial, as investigações desenvolvidas no âmbito do 

pensamento do professor consideram um aspecto essencial na profissão docente: 

aprende-se a ser professor também sendo aluno, ou seja, os futuros professores 

ingressam nos cursos de formação já possuindo ideias, concepções e crenças assentadas 

sobre o que se espera de um professor, de um aluno, qual o papel da escola, etc. Dessa 

forma, conhecer que alunos foram e são esses professores em formação adquire 

importância central nas pesquisas. Variáveis como sexo, idade, raça, 

capacidade/desempenho escolar e classe social influenciam, segundo ressalta Marcelo 

García (1999), e medeiam o impacto da formação inicial nos alunos-professores. 

Grande parte das investigações desenvolvidas sobre os conhecimentos dos 

professores (cfe. MARCELO GARCÍA, 1999) tem constatado os efeitos pouco 

significativos dos programas de formação na alteração de referências prévias e na 

aquisição dos conhecimentos universitários que se pretende transmitir. Por outro lado, 

tais investigações não têm abordado adequadamente as crenças e ideias preconcebidas 

desses sujeitos. Um dos caminhos colocados para superar essas dificuldades para um 

exame mais crítico das crenças educacionais diz respeito à proposição de concepções de 

formação que concebam o ensino como prática reflexiva. Trata-se de possibilitar que os 

professores em formação ou já em exercício adquiram consciência e reexaminem suas 

próprias crenças e concepções e considerem outras perspectivas (marcos alternativos), 

sendo capazes de apreciar, identificar as implicações e julgar os pontos de vista sociais, 

implícitos e explícitos, próprios e de outros sujeitos (LISTON, ZEICHNER, 2003). A 

esse respeito, afirmam os autores que 

(...) Si una de las características de los profesores bien formados es la 

preocupación por la coherencia, exactitud, consecuencias y justificabilidad de 

sus sistemas de creencias, parece que la reflexión sobre tales cuestiones es 

importante. Y si uno de los objetivos educativos de la formación del 

profesorado consiste en capacitar a los futuros docentes para estructurar unas 

identidades profesionales razonables y justificables, parece que habrá que 

descubrir y examinar sus creencias sociales implícitas. [...] Es obvio que 

pensamos que deben presentarse a los estudiantes puntos de vista alternativos 

acerca de cómo pueden ser las escuelas y la enseñanza. Sin embargo, no 
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creemos que esta reflexión deba centrarse sólo en las creencias sociales 

implícitas de los futuros profesores com el único objetivo de permitirles 

escoger y articular su postura educativa de forma más clara, permanente y 

justificable. Pensamos también que, para los futuros profesores, es valioso, 

desde el punto de vista instrumental, examinar nuestros conocimientos sobre 

las condiciones sociales de la escolarización, de manera que puedan 

comenzar a considerar si la dinámica institucional y social influye en la 

implementación de sus objetivos y programas educativos y cómo. [...] Parece 

conveniente que los futuros profesores comprendan como el contexto social e 

institucional en general facilita o dificulta sus metas educativas (LISTON, 

ZEICHNER, 2003, p. 106-7).  

Para tanto, os cursos de formação inicial devem se organizar para que esse 

conjunto de conhecimentos seja adquirido pelos professores em formação e os capacite 

para o exercício da docência e para a compreensão das condições sociais em que se dá a 

escolarização. Marcelo García (1999) aponta que o estudo feito por Grossman resulta 

em um trabalho que trata com detalhe de quatro componentes do conhecimento 

profissional dos professores: conhecimento psicopedagógico; conhecimento do 

conteúdo; conhecimento didático do conteúdo e conhecimento do contexto. 

O conhecimento relativo ao ensino, à aprendizagem, aos alunos, aos princípios 

gerais do ensino, gestão de classe, teorias do desenvolvimento humano, história e 

filosofia da educação, dentre outros, é considerado psicopedagógico. O conhecimento 

do conteúdo diz respeito aos conhecimentos dos professores em relação à disciplina que 

devem ensinar. O conhecimento didático do professor representa a combinação entre o 

conhecimento da matéria a ensinar e o conhecimento pedagógico e didático de como a 

ensinar. Já o conhecimento do contexto é sobre onde se ensina e a quem se ensina e as 

condições particulares de funcionamento da escola e dos alunos. 

Dentre tais conhecimentos, atribui-se especial importância ao conhecimento 

didático do conteúdo nos estudos sobre o pensamento do professor, pois, segundo 

Shulman, nele se identificam os conhecimentos característicos para o ensino. Por 

intermédio dele, é possível distinguir a compreensão que um especialista tem de 

determinada área do saber da compreensão do professor, orientada para o entendimento 

de como determinados “(...) temas y problemas se organizan, se representan y se 

adaptan a los diversos intereses y capacidades de los alumnos, y se exponen para su 

enseñanza” (SHULMAN, 2005, p. 11). Assim, por se constituir como uma combinação 

entre o conhecimento da matéria e o conhecimento do modo de ensiná-la, pressupõe 

uma “(...) elaboração pessoal do professor ao confrontar-se com o processo de 

transformar em ensino o conteúdo aprendido durante o seu percurso formativo” 

(MARCELO GARCÍA, 1992, p. 57) e se configura como um novo conhecimento, pois 
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é revisto e melhorado pelo professor para que possa ser realmente aprendido pelos 

alunos. 

Nesse sentido, esse tipo de conhecimento implica: 

- Estabelecimento de propósitos/objetivos para ensinar um conteúdo/conceito/destreza; 

- Uma sequência ampla de conceitos a ensinar para um grupo concreto de estudantes; 

- Como escolher criticamente, adaptar e utilizar materiais e recursos no ensino; 

- Compreensão de conhecimentos, habilidades e interesses dos alunos quanto a uma 

matéria específica (concepções que possuem e mudanças prováveis ao longo do tempo, 

crenças acerca do êxito em determinada matéria, possíveis erros conceituais sobre o 

tópico estudado, estilos cognitivos/afetivos/físicos, expectativas dos pais acerca dos 

alunos e o tipo de ajuda que dão na realização de atividades escolares); 

- As formas mais apropriadas de representação do conteúdo para um grupo particular de 

alunos: metáforas, analogias, ilustrações, exemplos, que fazem o conteúdo interessante e 

compreensível; 

- Conhecimento das estratégias e métodos de ensino mais adequados à compreensão dos 

alunos e à apropriação conceitual dos conteúdos; 

- Estratégias e métodos de avaliação apropriados para a matéria e para os alunos; 

- Organização da disciplina por profissionais e por estudantes (MARCELO GARCÍA, 

1992, p. 100). 

Junto ao conhecimento didático dos conteúdos, é igualmente importante o 

conhecimento do conteúdo específico da área. O domínio ou não desse tipo de 

conhecimento afeta o modo como o professor organiza a atividade de instrução, de 

modo que conhecer em profundidade determinado tópico a ser ministrado significa estar 

mentalmente preparado para ensiná-lo, ao passo que noções gerais da estrutura do 

assunto podem redundar em representações errôneas do conteúdo para os alunos 

(MARCELO GARCÍA, 1992). Assim, o conhecimento que os professores têm do 

conteúdo a ensinar influi no que e como ensinam, do mesmo modo que suas crenças e 

sentimentos acerca da matéria também exercem influências na seleção e no modo como 

ensinam; por exemplo, há determinados assuntos que são preferidos em contraposição a 

outros que não o são. 

Conforme afimam Shulman, Grossman e Wilson (2005), um domínio mais 

profundo da matéria permite um ensino cuja ênfase recai nas explicações e compreensão 

conceituais e não no desenvolvimento, por exemplo, da habilidade de cálculo. Os 
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professores que possuem um entendimento mais amplo de sua matéria conseguem 

relacionar tópicos específicos com outros mais gerais, reelaboram seus próprios 

conhecimentos quando planejam ou começam a ensinar ou, ainda, quando articulam o 

que sabem do conteúdo com os conhecimentos que possuem dos alunos, do currículo e 

do contexto de ensino. De todo modo, embora os professores possam aprender mais 

sobre a matéria por meio da prática profissional, necessitam ter uma base adequada de 

conhecimentos prévios a ser adquirida durante a formação inicial. Apesar de não se 

tratar de uma responsabilidade exclusiva dos cursos de formação, uma vez que também 

essa aprendizagem dos conteúdos específicos ocorre ao longo de toda a trajetória 

escolar, há que se ressaltar o papel central dos formadores de professores, sobretudo 

considerando-se as atuais condições sociais em que se dá a escolarização básica. Os 

alunos chegam ao ensino superior com uma bagagem bastante diversificada e diferente 

em razão de suas experiências escolares. Para que possam, portanto, promover a 

aprendizagem efetiva em seus futuros alunos é necessário não apenas que dominem o 

conhecimento didático necessário, mas também o conhecimento da matéria em si, sua 

natureza, estrutura e organização. O bom professor consegue, dessa forma, traduzir o 

conhecimento que possui do conteúdo em si em conhecimento da matéria para o 

ensino. Nesse processo, 

(...) los profesores entretejen su conocimiento previo de las materias con el 

conocimiento inmediato de las realidades de la clase para producir 

conocimiento "de acción pertinente". Por ejemplo, los profesores elementales 

que se preparan para enseñar sobre las nubes integrarán su conocimiento de 

la formación de las nubes con su conocimiento de aquello en lo que sus 

estudiantes están interesados, de qué clase de comunidad proceden sus 

estudiantes, qué recursos están disponibles en sus escuelas y qué tópicos han 

sido cubiertos ya en el curriculum de ciencias. Como resultado de este 

proceso de integración de la materia con su conocimiento de otras cuestiones 

relevantes a la enseñanza, los profesores adaptan su conocimiento del 

contenido al contexto en el que están enseñando actualmente (SHULMAN, 

GROSSMAN, WILSON, 2005, p.7). 

De acordo com esses autores, as investigações desenvolvidas sobre o 

conhecimento do professor têm ressaltado a natureza multidimensional do 

conhecimento do conteúdo específico. Observando e entrevistando docentes, 

constataram que o expert, isto é, aquele que não apenas tem experiência, mas 

efetivamente é um conhecedor perito de seu trabalho, exibe “(...) una estructura 

jerárquica más refinada para su conocimiento, sugiriendo la importancia de ambos, la 

profundidad y la organización del conocimiento de la materia, para la enseñanza” (p.8). 
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Essa compreensão mais profunda do conhecimento da matéria abarca 

basicamente, segundo Shulman, Grossman e Wilson (2005), quatro dimensões que 

influenciam o ensino e a aprendizagem dos futuros professores: o conhecimento do 

conteúdo
9
, o conhecimento substantivo, o conhecimento sintático e as crenças sobre a 

matéria. Com relação à primeira dimensão, o conhecimento ou a falta de conhecimento 

do conteúdo pode afetar o modo como os professores selecionam e criticam os materiais 

para instrução, como estruturam suas aulas e conduzem o processo de ensino e 

aprendizagem. Tais questões, para os autores, colocam importantes implicações para os 

cursos de formação de professores. Primeiramente, é preciso fazer com que os 

candidatos à profissão docente entendam a centralidade do conhecimento do conteúdo 

para o ensino e as possíveis consequências de sua ausência ou lacunas. Em segundo 

lugar, precisam aprender os conceitos centrais e os princípios organizativos de uma 

matéria, já que não se pode partir do pressuposto de que todos têm domínio desses 

conteúdos com base em suas trajetórias escolares. Terceiro, dado que o conhecimento 

não é estático, mas está sempre em processo de mudança, precisam adquirir a 

responsabilidade, a capacidade e disposição para adquirir novos conhecimentos durante 

toda a carreira profissional e aprender como comunicá-los efetivamente a diversas 

classes de estudantes. Essa disposição requer, como bem apontam autores como 

Marcelo García (1999), Liston e Zeicnher (2003) e Shulman (2005), com base em 

Dewey (1979) e Schön (1992), dentre outras, a habilidade para refletir sobre e aprender 

a partir da experiência. E, como formadores, mais uma vez não se pode assumir que os 

estudantes já chegam aos cursos de formação tendo desenvolvido esta habilidade. 

Uma das consequências da falta de conhecimento do conteúdo específico é a 

modificação no estilo de ensino, ou seja, quando um professor não se sente seguro a 

respeito de determinado conteúdo que necessita ensinar pode passar a falar mais na aula 

do que solicitar a participação dos alunos, seus questionamentos e dúvidas. O 

                                                           
9
 Para os autores, o termo conhecimento do conteúdo refere-se à “matéria” /assunto /tópico de uma 

disciplina. Além de saber identificar, definir e discutir os conceitos (por exemplo, movimentos de 

translação e de rotação), uma pessoa com conhecimento do conteúdo identifica relações entre conceitos 

nessa área e relações com conceitos de outras áreas, externos à disciplina de ciências. Apesar de Shulman 

e seus colaboradores terem desenvolvido pesquisas com professores das disciplinas específicas da 

denominada escola secundária, claramente reconhecem que o conhecimento da matéria é igualmente 

importante para os professores da escola primária.  Como estes professores ensinam conteúdos de 

diferentes disciplinas, seus conhecimentos devem ser ainda mais amplos do que o professor especialista. 

Infelizmente, segundo os autores, poucos estudos têm investigado os conhecimentos das matérias dos 

professores primários. A exceção fica para a área de matemática que tem se debruçado mais do que outras 

áreas no estudo desse conhecimento por parte dos professores polivalentes. 
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comportamento docente, por conseguinte, está estreitamente ligado à compreensão 

profunda da matéria que se ensina, o que implica ter conhecimento das estruturas 

substantivas e sintáticas do conteúdo. 

Com relação à estrutura substantiva, Shulman, Grossman e Wilson (2005) 

assinalam que inclui o conhecimento das formas pelas quais princípios fundamentais de 

uma disciplina estão organizados e os marcos ou paradigmas utilizados para orientar a 

investigação no campo e dar sentido aos dados. Além da centralidade das estruturas 

substantivas, também se faz necessário ter conhecimento do modo como a área de 

conhecimento foi e continua sendo construída. As estruturas sintáticas referem-se, 

assim, aos “(...) cánones de evidencia que son usados por los miembros de la comunidad 

disciplinaria [...]. Son los medios por los que el nuevo conocimiento es introducido y 

aceptado en la comunidad” (SHULMAN, GROSSMAN, WILSON, 2005, p. 15).  

O conhecimento da estrutura sintática também implica construir nos futuros 

professores aprendizagens para conduzir investigações e interpretar, como aceitáveis ou 

não, suficientes ou não, as evidências e resultados obtidos. A indagação e interpretação, 

próprias do método científico, podem ser essenciais na compreensão e ensino da 

matéria. Por exemplo, um professor orientado por esse conhecimento entende que fazer 

história ou ser um historiador implica ter clareza acerca do argumento e da lógica, das 

evidências e de como lidar e interpretar criticamente e com rigor esses resultados, 

portanto não se restringe à memorização de datas ou sucessão de fatos que sucederam 

(SHULMAN, GROSSMAN, WILSON, 2005).  

Para aqueles a quem falta esse conhecimento, corre-se o risco de naturalizar os 

assuntos e tópicos que ensinam, de não representá-los adequadamente ou saber o que é 

estritamente relevante e que, portanto, não pode deixar de ser ensinado aos estudantes, 

além de restringir as habilidades necessárias para aprender novas informações em suas 

áreas. Assim, “(...) sin un firme dominio de la sintaxis de una disciplina, los futuros 

profesores pueden ser incapaces de distinguir entre afirmaciones más o menos legítimas 

en un campo” (SHULMAN, GROSSMAN, WILSON, 2005, p. 16-7). 

Para além dessas três dimensões já tratadas, é preciso considerar que as crenças 

do professor podem ter influência significativa na forma como pensam sobre 

determinado tema e como o ensina. A natureza das crenças sobre o ensino, a escola, a 

matéria e as influências delas na prática do professor têm sido um objeto de estudo 

relativamente pouco explorado, segundo Shulman, Grossman e Wilson. Entretanto, os 

resultados de pesquisa já alcançados demonstram que determinados tipos de crenças 
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estão relacionados com o que os professores ensinam e como o fazem, o que 

consideram mais importante incluir no currículo e em suas aulas. Um tipo de crença 

destacado pelos autores diz respeitos às diferentes orientações que os professores podem 

dar para suas matérias: concepções diferentes da disciplina de ciências, por exemplo, 

resultam em diferentes objetivos para o ensino, atividades selecionadas e modos de 

conduzir o ensino. 

(...) Lo que emerge de nuestro trabajo, al igual que del de otros 

investigadores, tales como Nespor, Thompson y Ball, es la noción de que las 

creencias de los futuros profesores acerca de la materia son tan poderosas e 

influyentes como sus creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Los 

formadores de profesores deben, por lo tanto, proporcionar oportunidades 

para que los futuros profesores identifiquen y examinen las creencias que 

tienen acerca del contenido que enseñan. Adicionalmente, necesitamos 

ayudar a que los profesores reconozcan las influencias que aquellas creencias 

tienen sobre lo que aprenden y lo que enseñan. Los profesores de inglés 

necesitan pensar sobre qué literatura valoran y por qué [por exemplo].Si 

fallamos en llamar la atención de los estudiantes sobre sus creencias acerca 

de la materia que enseñan, la influencia de estas creencias permanecerán 

como un poderoso tamiz a través del cual los futuros profesores filtran la 

nueva información (SHULMAN, GROSSMAN, WILSON, 2005, p. 20). 

O curso de formação de professores, especialmente o de Pedagogia, enfrenta, 

portanto, o desafio de preparar o professor para o exercício da docência em um período 

curto de tempo, sobretudo considerando-se as diferentes incumbências delegadas a essa 

formação, ou seja, procura-se formar um profissional para atuar na educação infantil, 

nas primeiras séries da escolaridade básica, na área da gestão escolar e, ainda, para atuar 

em espaços educativos não escolares. Isso se não mencionarmos a educação especial e 

inclusiva e os conhecimentos, destrezas e atitudes para a diversidade cultural, um 

componente formativo presente em todas as modalidades de ensino e que é uma 

demanda do currículo de formação. Dada a diversidade e complexidade dos 

conhecimentos que devem ser adquiridos pelo professor de modo a capacitá-lo a 

desempenhar bem sua função, é importante questionar em que medida essa formação dá 

conta de responder a tantas responsabilidades, se cada vez mais vem se colocando a 

necessidade de incorporar nos programas dos cursos amplos conhecimentos e destrezas, 

que efetivamente deem melhores condições de preparo e ingresso na profissão docente 

por parte dos futuros professores. 
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CAPÍTULO 2 

 

O PERFIL DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Este capítulo traz informações acerca do contexto em que foi realizada esta 

pesquisa, buscando explicitar a escolha da instituição de ensino superior e aspectos de 

seu projeto político pedagógico. Também apresenta os dados referentes ao perfil dos(as) 

alunos(as) concluintes do curso de Pedagogia. Por meio do mapeamento desse perfil foi 

possível a seleção de quatro alunas que, em etapa posterior, foram entrevistadas. O 

conjunto de dados advindos dos questionários aplicados possibilitou identificar quem 

são os alunos concluintes com base em suas condições socioeconômicas, em seus 

percursos de escolarização básica, nos aspectos culturais e nas percepções que possuem 

acerca da formação recebida e do preparo para a atuação profissional futura. 

2.1 O curso de Pedagogia e sua proposta pedagógica de formação 

O curso de Pedagogia frequentado pelos sujeitos desta pesquisa está inserido na 

Universidade Federal de São Paulo, no campus localizado no município de Guarulhos e 

tem duração de quatro anos. Orientado pelas mudanças legais exigidas aos cursos de 

formação de professores, desde os anos 2000, e implantado após as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, licenciatura plena, o curso é 

concebido segundo uma concepção de formação que declara o compromisso ético e 

político em preparar profissionais capazes de realizar uma educação escolar de 

qualidade para todos. Justifica-se, portanto, a escolha da escola pública como foco das 

ações práticas, experiências, pesquisas e intervenções realizadas para formar um 

pedagogo que conheça e se comprometa com essa instituição, com seus problemas e 

especificidades (UNIFESP, 2008). 

Destaca-se como princípio orientador uma sólida formação de professor por 

meio de uma estrutura curricular organizada de forma a contemplar atividades 

acadêmicas constituídas por disciplinas obrigatórias ofertadas em comum a todos os 

cursos (Leitura e Interpretação de textos clássicos, Filosofia Geral e Língua 
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Estrangeira
10

); disciplinas obrigatórias básicas da área para a compreensão dos aspectos 

teóricos e metodológicos da docência, gestão e organização do trabalho pedagógico e da 

construção do conhecimento (por exemplo, a Sociologia, a Psicologia e a Metodologia 

da pesquisa); as disciplinas obrigatórias específicas da área para a atuação do pedagogo 

(Planejamento e Avaliação Educacional, Didática, Fundamentos teórico-práticos do 

ensino da Matemática, de Português, Ciências, dentre outros); as disciplinas optativas 

na área da Pedagogia e em outros cursos do campus (os domínios conexos); além das 

atividades complementares as quais envolvem a participação em projetos de iniciação 

científica e de extensão, por exemplo, e dos estágios supervisionados. 

O Projeto Pedagógico do curso propõe o Programa de Residência Pedagógica 

(PRP) que se configura em um programa diferenciado de estágios curriculares 

obrigatórios. Implantado desde 2009 em parceria com escolas públicas municipais e 

estaduais, localizadas na região dos Pimentas, uma área periférica de Guarulhos, centra-

se na busca e manutenção de um diálogo estreito e constante com o sistema público de 

ensino. Inicialmente apenas duas escolas estabeleceram parceria com o Programa, mas 

atualmente já há doze escolas que participam (PANIZZOLO et al, 2012). Trata-se de 

uma experiência formativa que objetiva articular a formação teórico-prática dos futuros 

professores e oferecer oportunidades de aprendizagem efetiva dos conhecimentos e 

saberes profissionais por meio da vivência sistemática e temporária de grupos de 

estudantes junto a professores e gestores, acompanhando a rotina desses profissionais 

por um período ininterrupto de tempo. A partir da realidade, do contato com os aspectos 

que limitam a prática pedagógica do professor, toma-se a escola duplamente como 

objeto de estudo e reflexão e como fonte de aprendizado (UNIFESP, 2010). 

De acordo com o mencionado Projeto Pedagógico, o PRP tem por meta “(...) 

vincular a formação inicial de professores com a formação continuada, produzindo 

benefícios mútuos para as escolas e para a Universidade” (UNIFESP, 2010, p. 32). 

Sendo assim, além das escolas se constituírem como campo privilegiado para o 

aprendizado da docência e das dinâmicas do cotidiano escolar, com o acesso regular e 

qualificado à cultura e às condições em que se dá o trabalho docente, também tem suas 

demandas de formação continuada apresentadas à universidade que organiza ações de 

                                                           
10

 As disciplinas de Língua Estrangeira: Inglês I e II; Francês I e II fizeram parte da matriz curricular 

apenas dos ingressantes do período de 2007 a 2009. Em 2010, o Colegiado de Pedagogia, por meio de sua 

Comissão de Curso, aprovou alterações decidindo pelo aumento da carga horária total do curso, passando 

de 3525 para 3555. Em 2011, as disciplinas de Línguas Estrangeiras deixaram de ser oferecidas como 

obrigatórias e foram substituídas por duas disciplinas eletivas de área do curso de Pedagogia. 



65 

extensão, possibilita a participação de professores como alunos especiais nos cursos de 

graduação e estabelece também a participação dos residentes e dos preceptores nas 

horas de atividades coletivas nas escolas-campo (GIGLIO, 2010). 

A implantação do PRP contou com uma etapa anterior de consulta a docentes e 

gestores das escolas públicas do município de Guarulhos. A pesquisa realizada em 

2008, intitulada “Residência Pedagógica. Um diálogo em construção” estabeleceu o 

primeiro contato com a rede pública e objetivou identificar as condições de 

implementação do Programa e impressões dos sujeitos acerca da proposta. Professores, 

coordenadores, diretores, supervisores e agentes da secretaria municipal de educação 

foram questionados a respeito de possíveis demandas para a formação inicial e 

continuada de professores e foram coletadas opiniões sobre a própria formação obtida e 

o aprendizado prático da profissão, além de sugestões quanto à operacionalização e 

participação no programa
11

. 

Com base no mapeamento dos dados oriundos da aplicação de questionário, 

constatou-se que os professores (70% numa amostra de 1860 docentes e 275 gestores) 

consideravam que têm alguma responsabilidade sobre a formação dos novos docentes e 

que podem contribuir para esse preparo profissional. 64% deles, ainda, manifestaram a 

disposição em participar do PRP, além destacarem sugestões para a sua implantação 

com base em experiências anteriores de acolhimento a estagiários: 

Especial contribuição pode ser verificada nos “Aspectos a observar na 

Residência”, em que 19,4% dos docentes apresentam considerações 

relevantes para a organização e planejamento do programa, tais como 

“encontros sistemáticos entre docentes profissionais e residentes”, “formação 

contextualizada” etc. Outros 16,2% dos docentes apresentam também 

contribuições quanto às “Práticas a serem desenvolvidas na Residência”; a 

“Reciprocidade na formação” é apontada por 11,5% dos docentes; os efeitos 

previstos, como resultado do Programa, são anunciados por 5,7% dos 

docentes e expectativas de atuação dos residentes junto às escolas aparecem 

em 4,8% das respostas. Enquanto 4,3% apresentam “Críticas e advertências”, 

contribuindo com a reflexão sobre as nossas responsabilidades individuais e 

coletivas para o êxito do programa, 4,1% dos docentes explicitam otimismo 

em relação a ele, ressaltando seu caráter de inovação para a Universidade e 

para as escolas públicas envolvidas. Demandas de assessoria da 

Universidade, não apenas da área da Educação, são apontadas por 3,5% dos 

docentes e sugestões práticas são feitas por 1,9% dos docentes (UNIFESP, 

2008, p. 33-4). 

                                                           
11

 No site da Universidade encontra-se disponível o Relatório Técnico da pesquisa realizada no âmbito do 

Programa de Consolidação das Licenciaturas, Prodocência, do Ministério da Educação. 

(http://humanas.unifesp.br/home/index.php/cursos-de-graduacao/2011-06-02-12-58-10) 

http://humanas.unifesp.br/home/index.php/cursos-de-graduacao/2011-06-02-12-58-10
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Os resultados da pesquisa possibilitaram identificar as escolas dispostas a 

participar do Programa e que atenderam os critérios de viabilidade técnica para o início 

da experiência. Tais critérios são, a saber: 

1) Desejo das escolas em participar do Programa de Residência Pedagógica; 

2) Viabilidade para acolher determinado grupo de residentes semestralmente; 

3) Oferta do campo necessário para a formação do professor (Educação Infantil; 

Ensino Fundamental séries iniciais: crianças e adultos; Gestão educacional); 

4) Logística de transporte viável para residentes e docentes da Universidade 

(UNIFESP, 2008, p. 49). 

Após esse primeiro diálogo com a rede pública de ensino, foi estabelecido 

acordos de cooperação técnica com as instituições selecionadas, uma exigência que 

desde 2008 foi posta pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2008). Tais acordos 

preveem, como contrapartida da universidade, apoio técnico pedagógico às escolas, 

atendimento às demandas de formação continuada, seja no espaço da universidade ou 

nas próprias escolas colaboradoras e partilha da responsabilidade na formação de 

futuros professores e docentes em exercício. 

Sendo assim, a partir do terceiro ano do curso de Pedagogia, os denominados 

residentes permanecem nas escolas-campo por um período de 80 horas, além de outras 

25 horas dedicadas às orientações e supervisões dadas pelos professores preceptores da 

universidade, para a Residência Pedagógica - Educação Infantil e o mesmo número de 

horas para a Residência Pedagógica - Ensino Fundamental. Para a realização das 

Residências Pedagógicas - Educação de Jovens e Adultos e Gestão Educacional 

permanecem na escola 40 horas, acrescidas de mais 5 horas na universidade, para cada 

uma dessas modalidades. 

As Residências Pedagógicas ocorrem, por conseguinte, nas escolas em todos os 

dias letivos da semana envolvendo os horários do professor na sala de aula e os de 

trabalho pedagógico coletivo – H.A. (hora-atividade) nas escolas municipais. Totalizam 

cinco horas diárias durante um mês na RP de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental. Na educação de Jovens e Adultos, os alunos têm uma permanência diária 

de quatro horas durante um período de quinze dias. Já na RP em Gestão, realizada junto 

a diretor de escola, vice-diretor e coordenadores pedagógicos, a permanência diária 

pode durar entre três a quatro horas e também por um período de quinze dias. 
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Os estudantes cursam as disciplinas de RP em horário distinto ao das aulas na 

universidade. Quando necessário e com prévia autorização do professor preceptor, 

frequentam temporariamente às aulas em horário diferente da matrícula durante a 

realização de determinada RP (UNIFESP, 2010). Isto implica certa dificuldade para 

estudantes trabalhadores que precisam mobilizar tempo negociando períodos de férias, 

horários de trabalho mais flexíveis ou, ainda, realizar as RPs após o cumprimento dos 

créditos das disciplinas do currículo. Uma das estratégias utilizadas pelos coordenadores 

e professores das residências tem sido organizar a entrada dos alunos nas escolas nos 

momentos em que estão disponíveis, no entanto, isso também significou uma 

distribuição nem sempre equilibrada da presença dos residentes nas salas de aulas dos 

docentes e nos respectivos turnos de funcionamento das escolas (GIGLIO, 2010). De 

todo modo, a RP potencialmente envolve duzentos alunos por ano, 

(...) organizados em grupos de até seis residentes na Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, e de dois residentes na 

gestão Educacional, sendo cada grupo acompanhado por um preceptor. Uma 

turma de RP, portanto, se desdobra em tantas quantas forem os grupos 

formados, exigindo uma equipe de preceptores correspondente (UNIFESP, 

2010, p. 32). 

Além disso, a RP organiza-se com base na atuação dos preceptores, conforme se 

observa pelo protocolo a seguir, elaborado com o objetivo de regular a carga didática 

dos professores na orientação dos grupos. É importante ressaltar que esse protocolo é 

sempre objeto de análise e pode ser modificado, tendo um caráter temporário 

(UNIFESP, 2010). 
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Protocolo de atuação do Preceptor e carga horária didática envolvida por grupo de RP 

Semanas 
Ações do Preceptor com cada grupo de Residentes de EI/EF/EJA 

Com a escola 

(gestores e profs.) 

Com os 

profs.formadores 

Com o Residente Com Equipe de RP/Coord. 

de RP 

Com o Comitê Gestor 

Antes da 1ª Visita do Coord. da RP 

e preceptores. Preparo 

da entrada dos 

residentes junto à 

equipe Técnica da 

escola. Definição dos 

profs. formadores p/ 

cada residente. Entrega 

dos Termos de 

responsabilidade dos 

residentes. 

 

Participação na H.A 

para preparo da 

entrada dos residentes. 

 

Preparo dos residentes para entrada em campo. 

Orientações sobre o roteiro de observação e confecção dos 

cadernos de campo. 

Entrega do Caderno de RP e dos Termos de responsabilidade;  

“Passagem de plantão” entre residentes de um mesmo 

professor formador 

Reuniões mensais  

Geral – 4hs  

Coord. de RP – 4hs  

Total – 8 horas mês 

Participação em reuniões 

ordinárias  

Proposta:  

Encontro bimestral de 2hs 

1ª semana Acompanhamento da entrada dos residentes no 1º dia de RP, apresentando-os na H.A.    

2ª semana Uma visita semanal ou quinzenal durante a H.A. 

no turno em que ocorre a RP do grupo. Contatos 

com os docentes para indicação dos PAPs junto 

aos professores e residentes. 

Supervisão semanal  

Leitura de Diários de Campo para a (re)orientação.  

Indicações sobre o PAP, apresent.das ideias na HÁ até o fim 

da 2ª semana (1ª semana EJA).  

  

3ª semana Uma visita semanal/quinzenal durante a H.A. no 

turno em que ocorre a RP do grupo.  

Visita do Coordenador da RP  

Supervisão semanal;  

Definição do Plano de Ação: residentes-profs. e preceptor;  

Orientação final para o PAP. Apoio à implementação dos 

planos.  

  

4ª semana Uma visita semanal/quinzenal durante a H.A. no 

turno em que ocorre a RP do grupo. Avaliação 

PAP prof-gestor-residente na escola em H.A (4ª 

ou 5ª semana). Aplicação dos PAPs. 

Leitura dos Diários.  

Preparo da avaliação do PAP: prof-gestor-residente na escola 

em H.A.  

  

5ª semana Retorno dos relatórios de RP dos residentes aos 

professores e gestores  

Entrega do Relatório Parcial em 3 vias (duas p/ escola e uma 

p/ o preceptor);  

Leitura dos Relatórios e envio para a escola campo;  

Orientações p/ elaboração de Produto Final.  

  

Fonte: UNIFESP, 2010, p. 34. 
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Os preceptores participam, na escola, de alguns momentos de formação 

continuada, durante as H.As, oferecendo apoio e espaços para o diálogo sobre questões 

importantes identificadas pelos professores. Também trabalham em equipe, junto aos 

residentes na universidade e nas escolas-campo, tendo no PRP uma Coordenação Geral 

e quatro Coordenações de RP (relativas à EI, EF, EJA e Gestão Educacional), que, em 

conjunto, procuram articular a gestão acadêmica e operacional do Programa. 

Ainda no que se refere à estrutura de organização da RP, há o Comitê Gestor 

constituído por docentes da universidade, residentes, gestores e professores das escolas-

campo, atuando no âmbito dos Acordos de Cooperação, da formulação de orientações 

complementares e de estratégias de desenvolvimento e acompanhamento à execução das 

RPs, em diversos aspectos, dentre os quais o aspecto ético, na proposição de ações de 

contrapartidas da universidade e apresentação das demandas formativas dos professores 

e gestores das instituições escolares parceiras (GIGLIO, 2010; PANIZZOLO et al, 

2012). 

Para a superação de um modelo de observação passiva, o PRP envolve a 

elaboração de intervenções pedagógicas, denominadas de Plano de Ação Pedagógica 

(PAP), na EI e no EF, e Ação Pedagógica, na EJA. Em um primeiro momento, o 

residente é orientado pelo preceptor e pelo professor formador da escola para o 

planejamento de ações que estejam em consonância com o trabalho desenvolvido com 

as crianças em sala de aula e com base nas observações e registros feitos pelo residente. 

O primeiro esboço do PAP é apresentado ao preceptor e ao professor formador para 

discussão e possíveis adequações. Em seguida, há a previsão da aplicação do plano na 

classe acompanhada pelo residente. 

No período de duração da RP na docência se prevê, portanto, as seguintes 

atividades: 

(...) a) acompanhamento à prática pedagógica de um docente ou gestores da 

escola; b) acompanhamento à política educativa (projeto pedagógico) da 

escola, nos aspectos que envolvem a gestão da escola e da sala de aula: 

direção da unidade, coordenação pedagógica e formação permanente dos 

docentes, espaços e tempos de planejamento e avaliação; c) conhecimento do 

contexto e das relações entre a escola e as famílias e entre a escola e o 

território (entorno); relações entre a gestão local e os órgãos intermediários 

do sistema de ensino; d) preparo de pré projeto de intervenção sob a 

orientação de um professor da universidade e do docente que acolhe o 

residente, podendo envolver outros profissionais da escola e o Conselho de 

Escola ou instância de deliberação da Unidade; e) intervenção prática na EI, 

EF e EJA; f) elaboração de relatórios parciais e final da experiência, 

apresentando um balanço da residência, e os resultados da intervenção; g) 

participação em encontros individuais e coletivos de supervisão; h) 
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participação em eventos de divulgação da experiência e em balanços 

produzidos pela universidade e escolas envolvidas (GIGLIO, 2010, p. 387-

8)
12

. 

Para o encaminhamento da proposta do PRP foi necessário o desenvolvimento 

de “uma orientação metodológica específica” que tem início em momento anterior à 

própria entrada do residente na escola-campo. A construção de instrumentos, tais como 

o Manual do PRP, os Cadernos de RP: EI, EF, EJA e Roteiro de Observação, tem por 

objetivo “(...) discutir algumas das questões que caracterizam os diferentes níveis e 

modalidades de ensino e, desse modo, orientar o início do PRP” (UNIFESP, Cadernos 

de Residência Pedagógica, p.3) e preparar o aluno para o ingresso nas escolas-campo. 

Além disso, também 

(...) proporcionam, por um lado, um olhar investigativo sobre o fenômeno 

educacional escolar, e por outro, matéria prima para a realização das ações 

pedagógicas, o que contribui com a ampliação do conhecimento do Residente 

sobre as especificidades da docência e da gestão e sobre as implicações das 

condições de trabalho no exercício profissional (PANIZZOLO et al, 2012, p. 

226).  

Além dos já mencionados instrumentos, há orientações para o registro das 

experiências formativas em Caderno de Campo e Roteiros para a elaboração tanto do 

PAP ou AP, quanto do Relatório Parcial e Relatório Final. No que diz respeito ao 

relatório parcial, destinado às escolas e professores formadores, o objetivo é relatar 

brevemente, de forma responsável, ética e reflexiva, as experiências vivenciadas. O 

relatório final analisa possíveis situações-problema observadas na Residência com base 

em literatura específica e discussões empreendidas nas disciplinas do curso. Além disso, 

apresenta informações referentes à contextualização da escola-campo, à descrição da 

sala/turma observada, as condições de trabalho e de formação docentes, os PAPs/APs e 

seus principais resultados, além das aprendizagens efetivadas durante a RP e 

recomendações ao Programa. 

2.2 Organização da disciplina Práticas Pedagógicas Programadas 

O modelo de formação preconizado no projeto pedagógico do curso de 

Pedagogia baseia-se, para a formação prática dos alunos, no Programa de Residência 

Pedagógica e na disciplina Práticas Pedagógicas Programadas, desenvolvida nos 

                                                           
12

 Pretende-se, posteriormente, criar condições para que também os residentes desenvolvam ações 

pedagógicas no campo da gestão escolar. 
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quatro primeiros semestres do curso e organizada com o objetivo de propiciar 

experiências de aproximação ao campo educativo escolar e não-escolar por meio de 

pesquisas de campo, vivências exploratórias e de intervenção na comunidade e em 

instituições, sob orientação de um preceptor. A carga horária da disciplina é diferente, 

de acordo com cada semestre: a PPP I tem quarenta horas; a PPP II cinquenta horas; 

PPP III e IV sessenta horas. Estipula-se que 40% do tempo deve ser destinado a 

atividades teóricas e 60% do tempo a atividades práticas. Os objetivos gerais das 

disciplinas são possibilitar aos futuros professores: 

 (...) espaço para a aprendizagem prática dos pedagogos em formação 

desde o início, tendo em vista a diversidade de trajetórias profissionais 

que são hoje possíveis em espaços escolares e não escolares;  

 aprendizagens de convívio próximo para o trabalho coletivo: a co-

responsabilidade na concepção, planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação das práticas; a mediação e resolução de 

conflitos, as habilidades necessárias para desenvolver relações 

interpessoais e com diferentes instituições e grupos - supervisionadas por 

um preceptor responsável pela coordenação do trabalho;  

 contato com elementos concretos para a reflexão sobre o fenômeno 

educacional na sua complexidade;  

 escolhas de aprofundamento temático, a partir de um rol de práticas 

propostas pelos preceptores em suas linhas de pesquisa (UNIFESP, 

2010, p. 29). 

A organização dessa disciplina é diferente das demais disciplinas frequentadas 

pelos alunos. Os docentes do curso oferecem um conjunto de linhas de pesquisa que são 

apresentadas para escolha dos estudantes subdivididos em grupos com até dez 

membros. O trabalho e atendimento a esses grupos são feitos de forma flexível, uma vez 

que não há um horário previsto na matriz curricular. Desse modo, os professores 

orientadores ajustam um cronograma semestral de encontros com duração de quatro ou 

duas horas cada um – e, neste caso, em dias diferentes da semana reservados ao longo 

do semestre e no horário de aula dos alunos – ou, então, estabelecem com os estudantes 

matriculados horários diferenciados de encontros. O protocolo de atuação apresentado a 

seguir reúne informações importantes quanto ao funcionamento dessas disciplinas. 
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Protocolo de atuação do Preceptor e carga horária didática envolvida por Grupo de PPP 

Semestres 
Ações do Preceptor com cada Grupo de PPP 

Com coletivo de estudantes de 

PPP 

Com locais, instituições e 

pessoas envolvidos na PPP 

Com Grupo de PPP (estud. da 

Linha) 
Com a Equipe de PPP 

1º mês Apresentação, pelo preceptor, de 

sua linha de PPP nos dois turnos. 

(4 hs)  

Eventuais visitas/contatos com 

outras instituições  

(4hs)  

 

1º encontro para conhecimento, 

apresentação da Linha de PPP 

detalhada, planejamento das 

ações e cronograma de encontros  

Reunião mensal (2hs) Total 8hs  

 

Reunião de Planejamento para 

balanço das atividades finais e 

das apresentações (4hs)  

2º mês   Encontros de acompanhamento 

e supervisão  

(2 encontros mês/2hs cada) 4hs 

(dia previsto para PPP ou dias 

alternativos) 

 

3º mês   Idem 4hs   

4º mês*   Idem 4hs   

Final do semestre Correção, verificação, complementação. Avaliação dos produtos individuais e coletivos 4hs  

Apresentação Pública dos 

produtos 

Envio dos produtos ao coordenador da PPP para publicação no Observatório Virtual da Educação em 

Guarulhos. http://humanas.unifesp.br/observatorio  

 

Total de CH de docente 36 horas para PPP I, 40 horas semestre para PPP II, III ou IV  

Média de 10hs mês/ 2hs semana  

* PPP I dura três meses (abril/maio/junho), as demais possuem quatro meses, iniciando em março/agosto. 

Fonte: UNIFESP, 2010, p. 31. 
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Nas disciplinas de PPP há um coordenador que, junto dos preceptores, organiza 

as temáticas e linhas de pesquisa, acompanha o trabalho dos grupos e a apresentação 

pública dos produtos e resultados das pesquisas, avaliando as aprendizagens e 

registrando as demandas por novas temáticas. Os alunos são avaliados tanto 

individualmente por meio da observação e produção de cadernos de campo e portfólios, 

quanto coletivamente com o desenvolvimento de produto final (por exemplo, 

apresentações públicas).  

Inicialmente adquiriu destaque na PPP a ideia de propiciar espaços para os 

estudantes do curso discutirem a educação em ambientes não escolares e vislumbrarem 

outras possibilidades de atuação do pedagogo, já que os ambientes escolares seriam 

objeto de preocupação da Residência Pedagógica. Entretanto, as linhas de pesquisa 

propostas privilegiaram tanto o estudo e reflexão dos fenômenos educativos na escola, 

quanto a discussão de práticas educativas em espaços tais como hospitais e Fundação 

Casa. Assim, se a expectativa inicial de determinados alunos era de que a PPP se 

constituísse em espaço privilegiado para a aprendizagem prática da docência, uma vez 

que no próprio projeto pedagógico assumia-se que “(...) as PPP foram concebidas como 

sucessivos exercícios de exame e de aprendizagem prática da docência e da gestão 

escolar a ser desenvolvida ao longo do curso e aperfeiçoada na Residência Pedagógica” 

(UNIFESP, 2010, p. 43), na operacionalização dessas disciplinas verificou-se que a 

formação prática deu-se na perspectiva de gerar aprendizagens relativas tanto ao 

trabalho do professor nas escolas, às políticas educacionais e seus impactos no cotidiano 

escolar, por exemplo, como ao trabalho do pedagogo em outras instituições sociais. 

(...) Orientadas pelos propósitos dessa disciplina, as aprendizagens relativas à 

docência e à gestão do ato educativo ocorrem no contato com uma rede de 

profissionais e instituições que atuam em distintos espaços de educação 

escolar e não escolar, de educação complementar ou de atividades educativas 

disseminadas nas comunidades e instituições [...]. Espera-se que o acúmulo 

das experiências nas Práticas Pedagógicas Programadas e na Residência 

Pedagógica induza linhas de pesquisa de Iniciação Científica e possa 

envolver parte dos estudantes na co-responsabilidade de formação dos novos 

alunos e alunas, proporcionando a eles direta e indiretamente as 

competências necessárias à formação de educadores (UNIFESP, 2010, p. 43). 

A organização das PPP oferecidas no período de 2007 a 2009 considerou as 

condições de implementação da proposta e seus possíveis ajustes, a necessidade de 

conhecer o perfil dos ingressantes e estabelecer contatos com diferentes instituições. 

Ações de observação, registro, reflexão, análise e produção de conhecimento sobre o 
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contexto no qual se situa a UNIFESP, além da aproximação a diferentes instâncias de 

atuação do pedagogo, como ONGs, UBS, e Hospital, foram desenvolvidas com o 

objetivo de planejar e pôr em ação atividades educativas. 

No ano de 2007, a primeira experiência da disciplina envolveu vinte grupos de 

estudantes que, orientados por preceptores, fizeram um mapeamento dos recursos 

educacionais no município de Guarulhos. Gerou-se um banco de dados sobre as escolas, 

suas características de atendimento, bem como imagens dos espaços nos quais estavam 

localizadas. Já no segundo semestre desse mesmo ano, foram propostas oito linhas de 

pesquisa, cujos resultados alcançados foram divulgados em evento por meio da 

elaboração de pôsteres: Linha 1. Educação inclusiva – mapeamento das ações de 

educação inclusiva escolares em Guarulhos; Linha 2. Qualidade da escola pública na 

perspectiva da população atendida; Linha 3. Observatório Virtual da Educação em 

Guarulhos; Linha 4. Comunidade de aprendizagem - estudo do meio no bairro dos 

Pimentas; Linha 5. A (des)valorização da ação estatal nos bairros pobres da cidade de 

Guarulhos (1940-1990): lutas e argumentos populares por educação e saúde públicas; 

Linha 6. Política Educacional e Cultura Escolar: O impacto de políticas organizativas e 

curriculares no cotidiano das escolas estaduais no município de Guarulhos; Linha 7. 

Políticas igualitárias, relações de gênero e étnico-raciais nas escolas públicas de 

Guarulhos e Linha 8. Educação Básica e formação para o trabalho em Guarulhos. Um 

estudo de caso.  

Relatos dos estudantes sobre essa experiência de trabalho apontam que foram 

importantes: 

(...) a oportunidade de aproximação com os docentes para conhecê-los em 

razão de os grupos serem pequenos; o mesmo aconteceu com os colegas da 

turma, não apenas com os do grupo, em virtude de a pesquisa ser 

colaborativa; esta aproximação melhorou a relação entre os alunos e entre 

alunos e docentes durante as aulas, nas discussões dos textos em sala de aula; 

melhorou e ampliou a comunicação entre professores e alunos (encontros 

presenciais, e-mails, telefonemas) não apenas para tratar da PPP, contribuiu 

com a aprendizagem de vários temas e assuntos de interesse que não estão na 

pauta das disciplinas durante as aulas normais; criou oportunidade para o 

contato dos estudantes do turno diurno e noturno, apesar de algumas 

dificuldades; contribuiu para maior interação entre os estudantes fora do 

ambiente da universidade; contribuiu para conhecer a prática da pesquisa e 

suas dificuldades, além das diferenças nas práticas de cada docente e de cada 

grupo; houve a descoberta de dificuldades para relacionamento em grupo, 

para a partilha nas decisões e na realização de compromissos assumidos, 

além de situações de conflito que tiveram que ser enfrentadas; ensinou o 

compromisso com a pesquisa e a responsabilidade para desenvolver 

atividades “sozinhos”; ensinou a necessidade de tolerância para com colegas 

que possuem habilidades diferentes e a prática da colaboração (co-
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responsabilidade); propiciou o contato com as escolas, com pessoas e 

instituições; ajudou a optar pelas linhas de PPP do 2º semestre (UNIFESP, 

2010, p. 45). 

Tais relatos evidenciam o potencial formativo dessa disciplina, contribuindo 

para a proposição de outras linhas de pesquisa para atendimento das demandas 

estudantis e ampliação de temáticas e áreas de interesse trabalhadas, em decorrência, 

também, do crescimento do corpo docente do curso. Sendo assim, as PPP que foram 

oferecidas para os alunos foram: 

Permanências Inovações 

Educação Inclusiva;  Educ. e Saúde (classes hospit./ações de humaniz. em hospitais) 

Educ. de Jovens e Adultos; Trabalho docente (formação continuada e condições de trabalho); 

Histórias das escolas;  Educação Infantil; 

Políticas igualitárias (gênero);  Qualidade em educação (indicadores); 

Criança, educação e saúde; Form. docente e práticas de Reeducação (Fundação Casa); 

Políticas públicas e educação; Práticas de leitura e escrita; 

Pobreza e educação. Bibliotecas escolares; 

Educação não formal; Literatura e educação infantil; 

Educação profissional; Escuta de professores (Psicanálise); 

 Tecnologias e educação. 

Outras possibilidades e demandas podem surgir a partir da articulação entre PPP 

e as RPs e em virtude das necessidades das escolas e dos interesses de formação dos 

futuros professores. Interessa, por fim, salientar que a organização da disciplina PPP e o 

Programa de Residência Pedagógica constituem pontos centrais no modelo de formação 

do curso de Pedagogia da UNIFESP, que pretende articular teoria e prática, a formação 

inicial e o exercício profissional qualificado da docência. Investigar as condições de 

preparo que alunos(as) concluintes desse curso manifestam para o ingresso na profissão 

docente torna-se, portanto, relevante para discutir os impactos e força desse modelo 

formativo e possíveis contribuições para o processo de profissionalização docente. É 

importante, do mesmo modo, conhecer quem são esses alunos, pois características de 

seus modos de pensar a profissão, de suas práticas culturais e sociais de existência 

influenciam e são condições para a expressão prática da atividade docente (GIMENO 

SACRISTÁN, 1995). 
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2.3 Traçando o perfil dos alunos concluintes do curso de Pedagogia 

O perfil dos(as) alunos(as) concluintes foi obtido a partir da elaboração de um 

questionário. Primeiramente, uma versão piloto foi construída e aplicada a dezessete 

acadêmicos de uma turma do curso de Pedagogia para que se pudesse avaliar o 

instrumento. O tempo utilizado em sala de aula para as respostas foi de 

aproximadamente vinte minutos e, após a verificação do pré-teste, as questões foram 

revistas com base tanto na análise feita pela orientadora da presente pesquisa, quanto 

nas considerações realizadas pelos respondentes. 

A versão final do questionário foi aplicada no início do mês de novembro de 

2012 a todos os estudantes presentes em sala de aula no dia da visita à instituição
13

. Ao 

todo, foram trinta alunos(as) do vespertino e vinte do noturno, que após receberem uma 

cópia do questionário, responderam às perguntas, em aproximadamente, trinta e cinco 

minutos. 

Tendo em vista a preocupação de conhecer mais detalhadamente quem são os 

alunos e alunas que concluem o curso de Pedagogia, a elaboração do questionário 

abrangeu itens considerados articulados às questões de pesquisa e, consequentemente, 

ajudaram a compor o perfil discente e forneceram informações relativas ao curso e às 

percepções dos alunos sobre a formação a que foram submetidos. Dessa forma, foram 

considerados basicamente três blocos de perguntas constantes na versão impressa 

entregue aos(às) concluintes. O primeiro bloco identificava o respondente em relação a 

aspectos como idade, sexo, estado civil, número de filhos, cidade onde mora, renda, tipo 

de moradia e itens de conforto usufruídos. O segundo bloco de questões tinha por 

finalidade conhecer as práticas culturais às quais os(as) futuros(as) professores(as) têm 

acesso, considerando-se o hábito de leitura de livros, jornais e revistas, o acesso à 

internet, frequência a cinema, teatros e museus, programação preferida de televisão e 

rádio, atividades de lazer em que mais se ocupa tempo e a participação em associações, 

grêmios e movimentos estudantis. 

O terceiro bloco de questões permitiu a obtenção de dados relacionados à 

escolarização básica – disciplinas que mais gostaram, menos gostaram, tipos de escolas 

                                                           
13

 Conforme salientado na introdução deste trabalho, estavam matriculados na disciplina da professora 

que gentilmente concordou em participar da entrevista, quarenta alunos(as) do período vespertino e 

cinquenta e quatro alunos(as) do noturno. 
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frequentadas (pública ou privada) – à opção pelo curso de Pedagogia e às percepções 

sobre a formação e o preparo para o exercício profissional docente. 

No que diz respeito à estruturação, o questionário aplicado possuía cinquenta e 

cinco questões, sendo a maioria composta por questões estruturadas, com perguntas 

fechadas, e por itens não estruturados, com perguntas abertas. 

Na elaboração do instrumento de coleta de dados alguns cuidados foram 

considerados. Primeiramente, procurou-se adotar uma redação simples e padronizada 

objetivando evitar incompreensão da pergunta e dificuldade no preenchimento. Também 

foi proporcionada maior facilidade para a devolução, uma vez que se tratou de uma 

aplicação coletiva feita ao início de uma aula, cujo professor disponibilizou tempo e 

espaço. Além disso, houve a preocupação com a forma com que se dispuseram as 

questões, dando importância a aspectos relativos à editoração e espaços adequados para 

resposta (GIOVANNI, 2009). 

A totalidade dos dados possibilita variados caminhos de análise. Nesse texto, 

procura-se conhecer quem é o grupo de alunos(as) que concluem o curso de Pedagogia 

na UNIFESP, considerando, basicamente, um conjunto de dados referentes à 

caracterização socioeconômica e familiar, às práticas culturais, à aspectos do percurso 

escolar, das motivações para a escolha do magistério e de considerações sobre a 

formação recebida. 

2.3.1 Caracterização pessoal e familiar e atividades culturais realizadas pelos 

concluintes 

No que se refere à caracterização pessoal dos(as) alunos(as) concluintes, os 

dados relevantes apresentam-se na tabela abaixo. 

Tabela 1 – Perfil pessoal dos concluintes de Pedagogia 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total 

Sexo 

Feminino 30 15 45 

Masculino - 05 05 

TOTAL                                                                                 30 20 50 

Idade    

21 a 25 anos 25 05 30 

26 a 30 anos 01 10 11 

31 a 35 anos - 02 02 

36 a 40 anos - - - 

41 a 45 anos - 02 02 

46 a 50 anos 02 01 03 

(continua) 
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(continuação) 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total 

Idade 

Mais de 50 anos 01 - 01 

Sem resposta 01 - 01 

TOTAL                                                                                30 20 50 

Estado Civil    

Solteiro(a) 23 14 37 

Casado(a) 03 05 08 

Mora com companheiro(a) 02 01 03 

Divorciado(a) 02 - 02 

TOTAL                                                                                30 20 50 

Nº de filhos    

Nenhum 25 15 40 

01 filho 01 02 03 

02 filhos 01 02 03 

03 filhos - - - 

Nº de filhos    

04 filhos 01 - 01 

Sem resposta 02 01 03 

TOTAL                                                                                  30 20 50 
 Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

Pode-se verificar, pela análise da Tabela 1, acima, que a maioria dos(as) 

futuro(as) professores(as) é do sexo feminino, encontra-se entre a faixa de 21 a 25 anos 

(embora na turma do noturno a maioria concentra-se na faixa de 26 a 30 anos), são 

jovens solteiros(as) e não possuem filhos. Outros estudos (MEDEIROS, 1996; 

GIOVANNI, ONOFRE, 2004; BERTOLO, 2005; SILVA, 2007; SAMBUGARI, 2010; 

GUTIERRES et al, 2012) realizados com alunos(as) do curso de Pedagogia têm 

destacado a tendência de queda na média de idade e um perfil de estudantes cada vez 

mais jovem, sendo evidente o predomínio do sexo feminino, apesar de se constatar que 

a porcentagem de estudantes do sexo masculino no curso vem aumentando (BRAÚNA, 

2009; SPARVOLI, LOPES, 2011). 

A Tabela 2, em seguida, sintetiza os dados relativos ao perfil socioeconômico 

das alunas: 

Tabela 2 – Perfil socioeconômico dos concluintes de Pedagogia 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Região/cidade em que mora 

Região Metropolitana de SP:    

Central (São Paulo) 15 06 21 

Nordeste (Guarulhos) 07 09 16 

Oeste (Osasco) 02 02 04 

Noroeste (Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba) 02 02 04 

Sul (S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Cp. e Mauá) 03 - 03 

 (continua) 
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(continuação) 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Região/cidade em que mora 

Região Metropolitana de SP:    

Norte (Mairiporã) - 01 01 

Região Centro-oeste de SP: (Bauru) 01 - 01 

TOTAL                                                                       30 20 50 

Renda    

Até 1000 02 02 04 

1001 a 2000 06 04 10 

2001 a 3000 05 03 08 

3001 a 4000 04 06 10 

4001 a 5000 05 02 07 

5001 a 6000 02 01 03 

6001 a 7000 03 - 03 

Acima de 7000 03 02 05 

TOTAL                                                                           30 20 50 

Moradia    

Própria 21 12 33 

Alugada 07 03 10 

Cedida 01 01 02 

Sem resposta 01 04 05 

TOTAL                                                                         30 20 50 

Itens de conforto    

WC    

Um 12 10 22 

Dois 09 09 18 

Mais de dois 09 01 10 

TOTAL                                                                         30 20 50 

Quartos    

Um 02 03 05 

Dois 15 11 26 

Mais de dois 13 06 19 

TOTAL                                                                        30 20 50 

Eletrodomésticos 

- Máquina de lavar roupa 

  
 

Sim 30 19 49 

Não - 01 01 

TOTAL                                                                         30 20 50 

- Geladeira    

Sim 30 20 50 

Não - - - 

TOTAL                                                                        30 20 50 

Aparelhos eletrônicos 

- TV a cores 

  
 

Nenhum 01 - 01 

Um 07 06 13 

Dois 12 06 18 

Mais de dois 10 07 17 

Sem resposta - 01 01 

TOTAL                                                                         30 20 50 

Aparelhos eletrônicos    

- DVD    

Sim 27 19 46 

Não  03 01 04 

TOTAL                                                                         30 20 50 

(continua) 
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(continuação) 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Aparelhos eletrônicos 

- TV a cabo/assinatura    

Sim 16 10 26 

Não  14 10 24 

TOTAL                                                                         30 20 50 

- PC / notebook / laptop    

Um 13 13 26 

Dois 09 07 26 

Mais de dois 08 - 08 

TOTAL                                                                         30 20 50 

- Acesso à internet    

Sim 25 19 44 

Não  05 01 06 

TOTAL                                                                        30 20 50 

Carro    

Nenhum 06 05 11 

Um 18 12 30 

Dois 02 03 05 

Mais de dois 04 - 04 

TOTAL                                                                         30 20 50 
 Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

Quanto à localização geográfica, vinte e um alunos(as) concluintes moram no 

município de São Paulo e dezesseis em Guarulhos. Doze alunos(as) possuem moradia 

também localizada na região metropolitana de São Paulo (Osasco, Mogi das Cruzes, 

Itaquaquecetuba, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Mauá e Mairiporã), 

exceto uma aluna que mora em Bauru, na região centro-oeste de São Paulo. É 

importante destacar que a maioria dos(as) estudantes afirmou morar em casas próprias, 

cujos itens de conforto material usufruídos incluem máquina de lavar roupa, geladeira, 

televisão a cores, acesso a televisão a cabo ou por assinatura (para vinte e seis dos 

respondentes), aparelho de DVD ou vídeo cassete, computador, acesso à internet e 

carro. Além disso, verifica-se que nas residências há, majoritariamente, de um a dois 

WC e dois ou mais quartos. 

Em relação à renda, verificou-se, conforme aponta os dados da Tabela 2 acima, 

que apenas quatro alunos(as) possuem uma remuneração familiar de até mil reais. Em 

seguida, dezoito estão na faixa de renda que varia de mil e um a três mil reais, e 

dezessete entre três mil e um a cinco mil reais. Verifica-se, por fim, que onze alunos(as) 

possuem uma renda mensal acima de cinco mil reais (no período vespertino, há oito 

alunas. Já no noturno, verifica-se o mesmo apenas com três dos(as) respondentes). 

É importante destacar que grande parte dos(as) alunos(as) concluintes fazem o 

curso e simultaneamente realizam atividades de trabalho. São, por conseguinte, 
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alunos(as) trabalhadores(as). Vinte e cinco do vespertino exercem atividades 

remuneradas, das quais dezessete estão vinculadas à educação e ao magistério 

(estagiária em escolas, auxiliar de classe, recreacionista, assistente de gestão). As 

demais atividades mencionadas são: apoio terapêutico, técnico de enfermagem, auxiliar 

administrativo e de escritório, dentre outros.  

No noturno todos os(as) alunos(as) exercem atividades remuneradas, sendo que 

quinze estão relacionadas à docência (estágios e atuação como professor/a). Os outros 

sujeitos da pesquisa apontam ser: gerente de loja, taxista, telefonista, atendente de SUS 

e bancária. Ainda no que se refere ao aspecto familiar, apenas uma minoria se assume 

como principal provedor da família (uma aluna do vespertino e dois alunos do noturno). 

Predominantemente, o pai e/ou a mãe são os chefes de família e também há referências 

aos esposos e companheiros (quatro menções, em cada uma das turmas). 

As práticas e atividades culturais mencionadas no questionário estão 

apresentadas na Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3 – Perfil sociocultural dos concluintes de Pedagogia 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Práticas culturais mais frequentes 
PC 16 12 28 

TV / Vídeo / DVD 12 11 23 

Cinema 10 08 18 

Música 10 06 16 

Esporte / Dança 05 01 06 

Artesanato 03 02 05 

Igreja (coral/escola) 03 01 04 

Estudo / Leitura 02 02 04 

Família/casa 01 01 02 

Teatro 01 - 01 

Viagens - 01 01 

TOTAL                                                             63* 45* 108* 

Programas de TV que mais assistem 
Informativos e noticiários 11 05 16 

Novelas, seriados, minisséries 09 05 14 

Variedades, humorísticos 02 02 04 

Programas de opinião 01 01 02 

Esportes - 03 03 

Religiosos 01 - 01 

Filmes 01 - 01 

Documentários 01 - 01 

Não assiste - 03 03 

Sem resposta 04 01 05 

TOTAL                                                                   30 20 50 

Programa de Rádio    

Musical 08 08 16 

Informativo (noticiários) 03 02 05 

Popular (interativo) 02 02 04 

(continua) 
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(continuação) 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Programa de Rádio    

Religiosos 03 - 03 

Esportivos - 01 01 

Não ouve 05 06 11 

Sem resposta 09 01 10 

TOTAL    30 20 50 

Leituras 

Pedagogia e Educ. / Livros científ. 30 20 50 

Romance / Ficção 12 04 16 

Religiosos 05 - 05 

Autoajuda 01 01 02 

Outro (jornalístico, hist. em quadrinhos) 02 - 02 

Sem resposta - 01 01 

TOTAL                                                                     50* 26* 76* 

Assinaturas 

Jornais Sim       08 03 11 

 Não 21 17 38 

 Sem resposta 01 - 01 

 TOTAL 30 20 50 

Revistas Sim       09 06 15 

 Não 20 14 34 

 Sem resposta 01 - 01 

                                                                         TOTAL 30 20 50 

Grêmios ou movimentos estudantis 

Sim 03 - 03 

Não 27 20 47 

TOTAL                                                                         30 20 50 

Outras associações/instituições    

Não 17 12 29 

Sim  13 08 21 

TOTAL                 30 20 50 
                  Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

*O total não se refere ao número dos questionários, mas à frequência com que os aspectos foram citados. 

Dentre as práticas culturais mais frequentemente assinaladas e que ocupam o 

maior tempo das atividades de lazer realizadas, destacam-se o computador, a televisão, 

o cinema e a música. Por sua vez, os programas televisivos mais assistidos são os de 

caráter informativo e noticiários (por exemplo, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional e 

Jornal da Cultura), as novelas, seriados e minisséries e os categorizados como 

variedades, incluindo programas humorísticos, infantis e educativos (por exemplo, 

Cada coisa em seu lugar, Quintal da Cultura e Altas Horas). 

Os programas de rádios mais ouvidos são os musicais (Musical FM), 

informativos e noticiários (como CBN e Band News), populares/interativos (por 

exemplo, Metropolitana, Mix e Geração 94) e, por fim, os religiosos, tais como Rádio 

Vida, Gospel FM e Sara Brasil. 
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Quando solicitados a assinalar o gênero de leitura que mais leem, os(as) 

futuros(as) professores(as), em sua maioria, apontam para os livros atinentes à área de 

Pedagogia e Educação e aos designados livros científicos (O desaparecimento da 

Infância, de Neil Postman, Sobre a Pedagogia, de Kant; A Arte descobre a criança, de 

Eurico Gonçalves; Educação escolar entre as grades, de Elenice M. C. Onofre; dentre 

outros). 

Os livros de romance e de ficção científica também são frequentemente citados
14

 

e há cinco referências para leituras religiosas
15

 realizadas pelos alunos. É importante 

salientar que apenas três estudantes do noturno e oito do vespertino possuem assinaturas 

de jornais. Dentre estas, uma é online. Observa-se ainda que as referências de acesso à 

revistas, participação em grêmios e movimentos estudantis também não são frequentes. 

Dentre as associações frequentadas, a instituição religiosa é a mais assinalada 

(doze alunas do vespertino e seis do noturno). As demais associações referem-se à 

participação em ONGs, em centro acadêmico ou clubes de escotismo e ao trabalho 

voluntário desenvolvido em creches. 

2.3.2 Trajetória escolar 

Os dados mais relevantes relativos à escolarização básica dos(as) concluintes 

apresentam-se na Tabela 4. 

Tabela 4 – Escolarização Básica 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Ensino Fundamental 
Público 18 15 33 

Particular 12 05 17 

TOTAL 30 20 50 

Regular 30 20 50 

Supletivo/EJA - - - 

TOTAL 30 20 50 

Diurno 29 17 46 

Noturno 01 03 04 

TOTAL 30 20 50 

 

(continua) 

    

                                                           
14

 São citados livros tais como Mar Morto, de Jorge Amado; Dom Casmurro, de Machado de Assis; 

Lolita, de Vladimir Nabokov, Se não houver amanhã, de Sidney Sheldon, Um amor para recordar, de 

Nicholas Sparks; Cinquenta tons de cinza, de E. L. James; Cartas para Julieta, de Lise Friedman e Ceil 

Friedman; e A mulher desiludida, de Simone de Beauvoir. 
15

 É citado apenas um livro religioso, O poder da mulher que ora, de Stormie Omartian. 
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(continuação) 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Ensino Médio 
Público 17 15 32 

Particular 13 05 18 

TOTAL 30 20 50 

Regular 26 19 45 

Supletivo/EJA 02 01 03 

Sem resposta 02 - 02 

TOTAL 30 20 50 

Diurno 28 16 44 

Noturno 01 04 05 

Sem resposta 01 - 01 

TOTAL                                                                                30 20 50 

Retenções 

Não 27 16 43 

Sim 03 04 07 

TOTAL                                                                                30 20 50 

Retenções - nível/séries/disciplinas 

- EF I (1ª e 2ª séries) 02 03 05 

- EF II (5ª e 7ª séries) 02 - 02 

- EM (Química, Física, Biologia) 03 01 04 

TOTAL 07* 04* 11* 

EF e EM – Disciplina que mais gostava (organizadas por área) 

Comunicação e Expressão (Língua Port.; 

Língua Estrang.; Ed. Física; Ed. Artística) 

12 05 17 

Humanidades (Hist.; Geogr.; Ensino Relig.) 09 05 14 

Ciências Biológicas (Biologia) 02 02 04 

Ciências Exatas (Matem.; Física; Química) 05 05 10 

Anulada 02 03 05 

TOTAL                                                                                30 20 50 

EF e EM – Disciplina que menos gostava 

Ciências Exatas (Matem.; Física; Química) 21 10 31 

Comunicação e Expressão (Língua Port.; 

Língua Estrang.; Ed. Física; Ed. Artística) 

06 05 11 

EF e EM – Disciplina: menos gostava    

Humanidades (Hist.; Geogr.; Ensino Relig.) 02 01 03 

Ciências Biológicas (Biologia) - 01 01 

Anulada 01 03 04 

TOTAL 30 20 50 

EF e EM – Disciplina que tinha mais dificuldade  

Ciências Exatas (Matem.; Física; Química) 20 12 32 

Comunicação e Expressão (Língua Port.; 

Língua Estrang.; Ed. Física; Ed. Artística) 

04 03 07 

Humanidades (Hist.; Geogr.; Ensino Relig.) 03 02 05 

Ciências Biológicas (Biologia) 02 - 02 

Anulada 01 03 04 

TOTAL 30 20 50 

EF e EM – Disciplina que tinha mais facilidade 

Comunicação e Expressão (Língua Port.; 

Língua Estrang.; Ed. Física; Ed. Artística) 

10 08 18 

Humanidades (Hist.; Geogr.; Ensino Relig.) 09 04 13 

Ciências Exatas (Matem.; Física; Química) 07 03 10 

Ciências Biológicas (Biologia) 03 02 05 

Anulada 01 03 04 

TOTAL 30 20 50 
                    Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

*O total não se refere ao número dos questionários, mas à frequência com que os aspectos foram citados. 
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A análise da Tabela 4 permite verificar que, no Ensino Fundamental, a maioria 

das concluintes do vespertino estudou em escolas particulares, ao contrário do que se 

percebe na turma do noturno, pois apenas cinco estudantes, em um total de vinte, 

frequentaram instituições privadas nesse período da escolarização. Além disso, o Ensino 

Fundamental regular foi feito majoritariamente no período diurno, o que também se 

confirma no Ensino Médio. Em relação a este último período da escolarização básica, 

observa-se que, em sua maioria, foi feito em escolas públicas regulares, sendo que 

apenas duas alunas do vespertino e uma do noturno fizeram Educação de Jovens e 

Adultos ou o Supletivo nesta etapa de suas escolarizações.  

Em relação às retenções obtidas durante o período de educação básica, é 

interessante notar três alunas do vespertino e quatro do noturno foram reprovadas nas 

primeiras séries da escolaridade – período em que as crianças podem ainda estar se 

adaptando às regras e ao trabalho pedagógico desenvolvido, estabelecendo relações e 

dando sentido ao conhecimento legitimado pela escola. Também nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental II, quando novamente é necessário um processo de adaptação à 

dinâmica de funcionamento e rotina escolares, dois estudantes apontam que ficaram 

retidos. 

No que diz respeito às disciplinas, as retenções concentram-se na área das 

ciências exatas e biológicas que, também, é destacada como o campo de saber que mais 

dificuldades tiveram os(as) concluintes ao longo de sua escolaridade, sobretudo as 

disciplinas de Física, Matemática e Química, que, dentre as cursadas, são consideradas 

as que menos gostaram. 

Por outro lado, as disciplinas de Língua Portuguesa, História e Matemática são 

as que mais gostaram e tiveram facilidade. Nota-se que a Matemática, para um grupo de 

onze estudantes, é entendida como um campo de conhecimento mais difícil, mas, para 

sete concluintes, também foi a matéria escolar que mais facilidade tiveram. De todo 

modo, embora seja considerada de maneira diferente pelos(as) alunos(as), em termos 

numéricos, há mais referências à Matemática como uma disciplina mais difícil e que 

menos gostaram de cursar, do que o contrário, conforme se pode verificar pelos dados 

da Tabela 4. 
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2.3.3 Motivos para a escolha do magistério 

A Tabela 5, a seguir, apresenta dados que permitem responder a uma das 

questões de pesquisa, ou seja, fornece indicadores para compreender as razões 

atribuídas pelos(as) futuros(as) para a escolha do magistério, bem como das possíveis 

influências nessa escolha e a presença ou não de familiares professores. 

Tabela 5 – Escolha profissional 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Aspectos considerados para escolha de uma profissão  

Novas experiências 26 17 43 

Usar aptidões/capacidade pessoais 22 16 38 

Ser útil aos outros 20 18 38 

Lidar com pessoas mais do que com coisas 20 14 34 

Futuro estável/seguro 21 12 33 

Boa remuneração 13 09 22 

Exercer liderança 07 06 13 

Prestígio/posição social 07 03 10 

Livre da direção/supervisão (exercer a docência)  04 06 10 

TOTAL 140* 101* 241* 

Motivos da escolha do curso de Pedagogia 

Gosto/interesse pela profissão 12 06 18 

Experiência anterior na área  04 08 12 

Relação com/gostar de/trabalhar com crianças 07 04 11 

Contribuir p/ educ./transformação social/respeito ao próximo 02 06 08 

Influência familiar 05 01 06 

Necessidade de trabalhar/grande campo de atuação 02 03 05 

Curso de humanidades/facilidade em passar no vestibular 01 03 04 

Universidade pública próxima de casa 01 01 02 

Gosto pela leitura / pelo conhecimento 01 01 02 

Ensinar no EF (música; matemática) 01 01 02 

Bons professores da Educação Básica 01 - 01 

Trabalhar na direção/supervisão/administ. do ensino - 01 01 

Sem resposta 03 - 03 

TOTAL 40* 35* 75* 

Curso de Pedagogia é o que desejava?    

Sim 25 15 40 

Não 05 05 10 

TOTAL 30 20 50 

Se não, justifique:    

Reprovação p/ a primeira opção  03 03 06 

Foco da Pedagogia na teoria/pesquisa - 01 01 

Profissão não “rentável” - 01 01 

Sem justificativa 02 - 02 

TOTAL 05* 05* 10* 

Gostaria de ter feito outro curso?    

Não 20 10 30 

Sim 10 10 20 

TOTAL 30 20 50 

Se a resposta for sim, qual curso?    

Humanidades (Letras; História; Direito; Geografia; Artes Plásticas; 

Visuais/Cênicas; Música; Design; Administração; Jornalismo; Turismo; 

Psicologia; Ciências Contábeis; Gestão Ambiental)  

10 10 20 

Ciências Biológicas (Educação Física) 01 - 01 

Sem resposta - 02 02 

TOTAL 11* 12* 23* 

 

(continua) 
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(continuação) 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Por que não fez este curso?   

Reprovação no vestibular 03 03 06 

Condição financeira desfavorável 02 03 05 

Ainda pretende fazer 02 03 05 

Não há o curso que desejava na instituição 01 01 02 

Prioridade para o curso de Pedagogia 01 - 01 

Falta de domínio dos conteúdos específicos 01 - 01 

Falta de interesse em atuar na área - 01 01 

Sem resposta 01 01 02 

TOTAL 11* 12* 23* 

Influências na escolha do curso    

Não 18 17 35 

Sim 11 03 14 

Sem resposta 01 - 01 

TOTAL 30 20 50 

Quais Influências?   

Família (mãe, pai, tia/o) 06 03 09 

Trabalho 03 - 03 

Amigos 01 01 02 

Companheiro 01 - 01 

Professores 01 - 01 

TOTAL 12* 04* 16* 

Professores na família   

Não 13 11 24 

Sim 17 09 26 

TOTAL 30 20 50 

Grau de parentesco   

Primas(os) 08 05 13 

Tias(os) 06 04 10 

Mãe/pai 07 02 09 

Irmã 01 02 03 

Companheiro 01 01 02 

Sogra 01 - 01 

Avó/avô 01 - 01 

TOTAL 25* 14* 39* 

   Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

    *O total não se refere ao número dos questionários, mas à frequência com que os aspectos foram citados. 

Quando questionados sobre as diferentes condições que podem ser consideradas 

para a escolha de uma profissão, os aspectos mais assinalados pelos(as) respondentes 

foram a possibilidade de novas experiências, a oportunidade de usar as aptidões e 

capacidades pessoais, de ser útil aos outros e poder lidar com as pessoas, mas do que 

com coisas, além de certa garantia de um futuro estável e seguro. Por outro lado, boa 

remuneração e prestígio social também foram mencionados. Apesar de não ser pela 

maioria, ainda é expressivo o número de sujeitos que destacam esses aspectos como 

condições importantes para a decisão de carreira (sobretudo no caso de boa 

remuneração, observa-se que treze alunas do vespertino e nove do noturno assinalaram 

essa opção). 

Dado que a docência não representa uma carreira de significativo 

reconhecimento social, antes, conforme salientam Marcelo e Vaillant (2009, p. 37), 
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“(...) há ido arrastrando a lo largo su historia um déficit de consideración social que 

deriva, según algunos, de las características específicas de sus condiciones de trabajo”, 

pode-se pensar que para determinados sujeitos desta pesquisa, ser professor(a) ainda 

implica elevar sua posição e ter melhores condições de vida, se comparado, por 

exemplo, às condições e profissões de seus familiares.  

A opção pelo magistério pode estar relacionada, ainda, a condicionantes sociais 

que modelariam as próprias aspirações dos sujeitos em consonância com a realidade. 

Assim, expropriados dos conhecimentos necessários para ingressarem em carreiras mais 

concorridas e socialmente valorizadas, tais alunos – egressos, em sua maioria, de 

escolas públicas – teriam suas aspirações modeladas em função de “(...) um processo 

psicológico de tendência à redução progressiva do conflito [que] levaria a uma 

confortável consistência entre realidade e fantasia” (GOUVEIA, 1970, p. 32). 

A esse respeito é interessante observar a diferença que há nos resultados de duas 

questões específicas. Apesar de quarenta alunos(as) terem respondido que o curso de 

Pedagogia era o que desejavam profissionalmente fazer, apenas trinta assinalaram que 

não gostariam de ter feito outro curso. Essa diferença nos resultados pode indicar que a 

escolha pelo curso de Pedagogia ocorreu por um processo de acomodação e 

subordinação às condições objetivas em que viviam. Parte dos(as) alunos(as) abriu mão 

de interesses iniciais (dos cursos que gostariam de ter feito) e buscaram uma nova 

identificação ao assumirem a opção pelo curso de formação de professores. Há uma 

maior conformação com uma escolha de profissão mais viável socialmente, ainda que 

essa opção carregue um “(...) significado amargo, dolorido, pois é uma decisão que 

carrega toda a afetividade de fazer algo não desejado” (MARIN, 2003, p. 61). 

Dos dez acadêmicos que assinalaram que o curso de Pedagogia não era o que de 

fato desejavam no âmbito profissional, seis relataram que não conseguiram ser 

aprovados em outros cursos. Os cursos que desejavam ter feito, mas não fizeram, 

devido, principalmente, à reprovação no vestibular e à falta de condições financeiras 

favoráveis, concentram-se na área de humanidades – por exemplo, Letras, História, 

Geografia, Filosofia, Artes Plásticas e Jornalismo – e na área das ciências sociais 

aplicadas (Direito, Ciências Contábeis e Administração). 

Em relação aos motivos apontados para a escolha do curso de Pedagogia, são 

mencionados vários aspectos, dentre os quais os mais frequentes são o gosto e o 

interesse pela profissão docente, a experiência de atuar na área da educação e na escola 

antes do ingresso no curso de formação, o gosto pelas crianças e as relações com elas e 
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com o universo infantil, o desejo de contribuir para a transformação social por meio de 

uma educação de qualidade, a influência familiar, além do fato de que por ser um curso 

de humanidades há maior facilidade em passar nos vestibulares e, ainda, possui um 

grande campo de atuação. Também alguns alunos assinalaram que a existência de uma 

instituição de ensino superior pública, a necessidade de trabalhar, tendo em vista as suas 

condições materiais, contribuem para justificar a escolha pelo curso oferecido nesta 

instituição em que obtiveram a aprovação no vestibular. 

Em estudo desenvolvido por Medeiros (1996) com alunos concluintes do curso 

de Pedagogia, também é possível encontrar resultados semelhantes para os motivos 

apresentados quanto à opção profissional pelo curso. Verificou-se que, em ordem de 

representatividade, as afirmações mais apontadas foram: realização, interesse e 

identificação com a área educacional; aprofundar conhecimentos e atualizar-se na 

educação; meio para a transformação social; e gostar de trabalhar com crianças. 

Em resposta à pergunta “alguém influenciou em sua opção pelo curso de 

Pedagogia?”, onze alunas do vespertino e três do noturno mencionaram terem sido 

influenciadas, sobretudo, pela família – primos(as), pais, tios(as) – e pelo trabalho, uma 

vez que já atuavam na área da educação. Apenas um concluinte assinalou que um 

professor de sua escolarização básica influenciou em sua opção pelo magistério. 

A existência de professores nas famílias - primas(os), pais e tias(s) - de dezessete 

alunas do vespertino e nove do noturno, alguns dos quais também influenciaram na 

escolha do magistério, pode fornecer indicativos de que em processos socializadores de 

convivência aspectos relativos ao ensino, à aprendizagem e às escolas podem ter sido 

incorporados ao quadro de referências dessas futuras professoras. Além da trajetória 

escolar, a convivência com parentes professores pode reforçar “(...) patrones mentales e 

creencias sobre la ensenãnza a partir de esa tan larga etapa de observación que 

experimentan” (MARCELO, VAILLANT, 2009, p. 26) nesse período prolongado de 

socialização prévia. No caso específico desta pesquisa, não perguntamos sobre a 

periodicidade do contato com os parentes professores para identificar possíveis 

implicações na formação desses sistemas de crenças. Essa limitação deve ser 

considerada por outros estudos que possam ser desenvolvidos, no sentido de incluir esta 

questão nos instrumentos de pesquisa e, dessa forma, obter dados mais consistentes para 

discutir as implicações que o contato com parentes professores têm na aquisição de 

ideias sobre a função docente. 
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2.3.4 Percepções e considerações dos(as) alunos(as) sobre a formação, o preparo e a 

projeção na carreira docente 

Tabela 6 – O curso de Pedagogia 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Dificuldades no início e/ou durante o curso 

Sim 19 15 34 

Não 11 05 16 

TOTAL 30 20 50 

Dificuldades encontradas:   

Compreensão de textos/escrita e leitura acadêmicas (formação básica 

deficitária) 

09 06 15 

Quantidade de leitura/adequação à rotina de atividades acadêmicas 

(conciliar trabalho e estudo, falta de tempo) 

08 06 14 

Distância/acesso à universidade 08 05 13 

Condição financeira desfavorável 02 02 04 

Estrutura física da universidade 01 - 01 

Lidar com conhecimentos na área da Informática 01 - 01 

Preconceito e desvalorização profissional - 01 01 

Textos redundantes - 01 01 

Falta de interesse nas aulas - 01 01 

Preconceitos de estudantes/profs. em relação ao bairro em que está 

localizada a instituição de ensino superior e em que mora 

- 01 01 

Sem resposta 01 - 01 

TOTAL 30 23* 53* 

Impressão sobre o curso 

Pequenas alterações 21 13 34 

Grandes modificações 05 03 08 

Não precisa de nenhuma modificação 03 03 06 

Inteiramente modificado - 01 01 

Sem resposta 01 - 01 

TOTAL 30 20 50 

Modificações sugeridas para o curso    

Trocar DCs e disciplina de Leitura e Interpretação de Textos 

Clássicos por outras relacionadas à educação e oferecidas apenas em 
um semestre (incluir EJA e Educ. Especial c/ disciplinas obrigatórias) 

16 08 24 

Preparar melhor para a prática profissional (criar oficinas) 06 05 11 

Reformular as Residências Pedagógicas (flexibilizar o programa) 04 06 10 

Ampliar o curso para 5 anos 01 02 03 

Melhorar infraestrutura 01 - 01 

Incluir disciplinas no início do curso que auxiliem na produção de 
textos acadêmicos 

01 - 01 

Promover interdisciplinaridade 01 - 01 

Rever estrutura das Práticas Pedagógicas Programadas 01 - 01 

Auxílio para cursar as Residências Pedagógicas 01 - 01 

Flexibilizar o aproveitamento de matérias - 01 01 

Modificação na monografia - 01 01 

Um dia livre para estudo - 01 01 

Sem resposta 11 05 16 

TOTAL 43* 29* 72* 

   Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

  *O total não se refere ao número dos questionários, mas à frequência com que os aspectos foram citados. 

Do exame da Tabela 6, acima, pode-se perceber que a maioria dos(as) 

futuros(as) professores(as) sentiram dificuldades no início e/ou durante o curso de 

Pedagogia. Tais dificuldades são, principalmente, relativas à compreensão de textos e à 
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escrita e leitura acadêmicas, que exigem um dispêndio significativo de tempo e à 

adequação à rotina de atividades na universidade. O acesso ao campus e sua estrutura 

física, além da condição financeira vulnerável dos sujeitos são destacados também com 

maior ênfase nos questionários.  

Os(as) concluintes, quando questionadas sobre as impressões que possuem a 

respeito do curso, sugerem, em sua maioria (trinta e quatro menções), pequenas 

alterações, sobretudo, na estrutura curricular. Assim, indicam que disciplinas de 

domínio conexo feitas em outros cursos do campus e a de Leitura e Interpretação de 

Textos Clássicos que, juntamente à disciplina introdutória de Filosofia Geral, é comum 

à proposta curricular de todos os cursos e ministrada por professores do curso de 

Filosofia, poderiam ser trocadas por outras relacionadas à educação e que não estão 

presentes ainda na matriz curricular, por exemplo, disciplinas obrigatórias de Educação 

de Jovens e Adultos e de Educação Especial. Além disso, sugerem que disciplinas como 

a de Alfabetização e Letramento sejam realizadas em dois semestres e não apenas em 

um. Esta modificação, por sua vez, está relacionada à segunda que mais foi mencionada: 

a ampliação de disciplinas e atividades voltadas à prática profissional e ao exercício da 

docência. Por outro lado, nas Residências Pedagógicas em que a aproximação com o 

trabalho pedagógico e a docência é mais efetivo, também os(as) estudantes sugerem 

mudanças em sua estrutura, sobretudo por conta da dificuldade encontrada para 

conciliar o trabalho, as disciplinas da faculdade e a realização dos estágios. 

Dentre as demais modificações recomendadas, é interessante salientar que uma 

concluinte apontou a necessidade de incluir disciplinas no início do curso que auxiliem 

os ingressantes na produção de textos acadêmicos, sugestão que, por sua vez, também 

está presente nos relatos das entrevistas, tratadas mais adiante. 

Outro aspecto considerado nas percepções dos(as) alunos(as) acerca da formação 

inicial foi as disciplinas cursadas, as que menos gostaram e mais gostaram, as que mais 

ou menos dificuldade tiveram. Os dados da tabela 7, abaixo, permitem verificar quais 

foram as disciplinas mencionadas pelos sujeitos da pesquisa. 
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Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

 

Disciplinas 
 Quantidade de alunos (Vespertino e Noturno) 

Mais gostou Menos gostou Mais dificuldade Mais facilidade Total Geral 
Leitura e Interpretação de Textos Clássicos - 15 10 - 25 

Psicanálise e Educação 08 - - 08 16 

Alfabetização e Letramento 08 01 02 02 13 

Teorias do Currículo 06 - 05 01 12 

História social da infância 04 02 01 04 11 

Filosofia Geral - 04 03 04 11 

Didática e Formação docente 02 04 01 03 10 

Filosofia e Educ. na Grécia Antiga (Filos. e Educ. II) 01 04 02 03 10 

Residência Pedagógica EI 01 03 04 01 09 

História social da escola 02 - 03 02 07 

Gestão e governo dos sistemas e unidades escolares - 04 02 01 07 

Políticas e Organização da Educação Básica 02 01 - 03 06 

Educação Bilíngue: Libras/ Língua Portuguesa 03 - - 02 05 

Fund. teóricos e práticos do ensino da Matem. I e II 01 - 01 03 05 

Estudo Sociológico da Escola 02 - - 02 04 

Fund. teórico-práticos do ensino da Língua Portug. 02 - 02 - 04 

Fund. teórico-práticos do ensino de Arte 02 - - 02 04 

Fund. teóricos e práticos do ensino de Geografia - - 02 02 04 

Línguas: Inglês I/II - 02 02 - 04 

Fund. Polít. e Pedagógicos da Educ. Infantil I e II 01 01 01 01 04 

Psicologia e Educação I - 03 - - 03 

Línguas: Francês I/II 01 - 01 - 02 

Fund. teórico-práticos do ensino da História - 01 - 01 02 

Residência Pedagógica EF 01 - 01 - 02 

Perspectivas sociológicas sobre a Educação - - 02 - 02 

Filosofia e Educ. no Mundo Moderno (Filos. e Educ. I) - 01 01 - 02 

Monografia - 01 01 - 02 

Introdução ao campo da Educação 01 - - - 01 

Práticas Pedagógicas Programadas I-IV - - - 01 01 

Metodologia da Pesquisa no campo da Educação - - - 01 01 

Residência Pedagógica – EJA - - 01 - 01 

Fund. teórico-prát. do ensino das Ciências Naturais I/II - 01 - - 01 

Cultura corporal na escola - - - 01 01 

Resposta anulada 02 02 02 02 08 

TOTAL 50 50 50 50 200 

Tabela 7 – Disciplinas mencionadas do curso de Pedagogia 
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Pela análise da Tabela 7, acima, observa-se que a disciplina de Leitura e 

Interpretação de Textos Clássicos foi a que os estudantes tiveram mais dificuldades e, 

também, a que menos gostaram. Já Alfabetização e Letramento e Psicanálise e 

Educação foram as disciplinas que mais gostaram, ao passo que esta última é 

considerada também aquela que mais facilidade tiveram. 

Tabela 8 – Preparo para a profissão docente e projeção na carreira 

Aspectos 
Quantidade de alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Qualidades necessárias ao professor    

Interesse/carinho/destreza/delicadeza/paciência no trato c/ as crianças 26 17 43 

Interesse por questões educacionais 19 09 28 

Conhecimentos de técnicas e recursos pedagógicos 13 10 23 

Curiosidade intelectual 12 05 17 

Boas atitudes e valores/ sentido de justiça/ pontualidade/ assiduidade/ 

sensibilidade/ comprometimento 

07 06 13 

Conhecimento de Psicologia infantil 08 01 09 

Capacidade de manejar a classe 01 04 05 

Resposta anulada 01 - 01 

TOTAL 87* 52* 139* 

Preparo para o início na profissão 

Muito bem preparado 01 03 04 

Bem preparado 13 07 20 

Mais ou menos preparado 10 07 17 

Preparo insuficiente 06 02 08 

Sem resposta - 01 01 

TOTAL 30 20 50 

Pretensão de exercer a profissão (antes e depois do curso) 

Pretendia dedicar-se à profissão docente quando entrou no curso de 

Pedagogia e pretende ainda 

18 15 33 

Não pretendia antes, mas pretende agora 05 04 09 

Não pretendia antes, nem pretende agora 04 01 05 

Pretendia antes e não pretende agora 03 - 03 

TOTAL 30 20 50 

Projetos para depois da formatura   

Docência (professor/coordenação pedagógica) 18 13 31 

Estudar (Pós-graduação, graduação, inglês) 19 05 24 

Atuar em atividades técnicas e administrativas de ensino 05 04 09 

Casar 04 - 04 

Ser bem remunerado/ estabilidade profissional e financeira 03 - 03 

Professor universitário (carreira acadêmica) 01 02 03 

Trabalhar em inst. não-escolar, mas relacionada à educ./Pedag. não-esc. 01 01 02 

Ainda não sabe/ não tem certeza se vai exercer a docência 01 01 02 

Viajar 01 - 01 

Ser feliz 01 - 01 

Ser empresária 01 - 01 

Aposentada 01 - 01 

Conseguir diploma apenas - 01 01 

Abrir uma escola - 01 01 

Passar em concurso de nível superior - 01 01 

Sem resposta 03 01 04 

TOTAL 59* 30* 89* 

Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

*O total não se refere ao número dos questionários, mas à frequência com que os aspectos foram citados. 
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A Tabela 8 apresenta a frequência das respostas dadas à pergunta acerca das 

qualidades necessárias a um professor. De acordo com os dados obtidos por meio dos 

questionários, o interesse, carinho, destreza e paciência no trato com as crianças, o 

interesse por questões educacionais, o conhecimento de técnicas e recursos pedagógicos 

a curiosidade intelectual e as boas atitudes e valores são os aspectos mais indicados 

dentre uma série de alternativas apresentadas aos(às) respondentes. Quando são 

questionados(as) sobre as suas impressões a respeito do preparo que têm para iniciar na 

profissão docente, vinte assinalam estar bem preparados(as) e dezessete pensam estar 

mais ou menos preparados(as). Apenas quatro estudantes apontam estar muito bem 

preparados(as) e oito consideram ter um preparo insuficiente para o exercício da 

docência. 

De certa importância pelas implicações que possa ter no que se refere à questão 

das influências do curso na direção do magistério, incluiu-se no questionário um item 

que focalizava as intenções dos(as) futuros(as) professores(as) em dois momentos 

específicos – primeiro, em ocasião anterior ao ingresso no curso e, segundo, ao final da 

formação. As respostas dadas estão apresentadas também na Tabela 9, acima. 

Analisando-as pode-se organizá-las de acordo com a tipologia adotada por Gouveia 

(1970) em seu estudo sobre as decisões vocacionais das normalistas. Assim, se 

considerarmos professoras estáveis como aquelas que pretendiam dedicar-se à profissão 

docente quando entraram no curso de Pedagogia e ainda pretendem agora; outras 

estáveis àquelas que pretendiam e pretendem também agora dedicar-se a uma outra 

profissão que não o magistério; lucros para se referir às que não tinham planos 

definidos ou almejavam seguir outra profissão, mas agora, no final da formação, 

esperam exercer a docência; perdas para designar as que não tinham planos definidos 

ou pretendiam lecionar, mas agora, no fim do curso, desejam dedicar-se a outra 

profissão e, ainda incertas, para aquelas que continuam sem planos definidos, 

poderemos constatar que a maioria dos(as) concluintes concentram-se na categoria dos 

estáveis, ou seja, trinta e três estudantes pretendiam e ainda pretendem seguir a 

profissão docente. 

Pode-se afirmar, portanto, que a intenção inicial de dedicar-se ao magistério 

persiste, pois dos(as) trinta e seis alunos(as) que no começo do curso pretendiam 

ensinar, apenas três não mantiveram essa intenção. Também persistiram em seus planos 

quatro concluintes – especificadas na categoria outras estáveis – que, tanto antes como 

depois da formação, não desejavam dedicar-se ao magistério, mas tinham intenção de 
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seguir outra profissão. Por outro lado, pode-se verificar mudanças – analisando-se a 

categoria lucros – em relação aos(às) nove estudantes cuja intenção original era não 

dedicar-se à profissão docente, contudo orientaram-se, ao final, em direção ao 

magistério. 

Considerando-se as professorandas estáveis e as caracterizadas como lucros, 

acima descritas, há, como também em Gouveia (1970, p. 91), um “(...) balanço final 

[que] apresenta um saldo favorável ao magistério... Contudo, esse saldo não resulta de 

mudanças dramáticas. As alterações de planos, isto é, as mudanças das que trazem 

propósitos definidos quando se matriculam no normal, não são numerosas”. Pela análise 

dos dados da Tabela 8, percebe-se que apenas nove concluintes tiveram alterações em 

seus planos favoráveis ao magistério, ou seja, em relação à intenção de desempenhar a 

profissão docente. Por outro lado, três que inicialmente desejavam desempenhar já não 

mantém essa intenção ao final da graduação. 

Também a questão: em que situação ou profissão você gostaria de estar sete 

anos depois de sua formatura no curso de Pedagogia? possibilitou a obtenção de dados 

relacionados ao desenvolvimento de projetos, planos e expectativas profissionais por 

parte dos(as) estudantes. Destes(as), trinta e um(a) pretendem atuar na docência como 

professor(a) e/ou coordenador(a) pedagógico(a) e vinte e quatro desejam continuar a 

estudar (desse total, dezoito almejam estar na pós-graduação). Há ainda nove 

concluintes que desejam atuar em atividades técnicas e administrativas de ensino, 

ocupando a direção, supervisão ou trabalhando em Secretarias de Educação. 

O questionário, além disso, tinha um item que pedia aos(às) respondentes que 

escrevessem o nome de três colegas mais próximos, os quais também fizeram o curso de 

Pedagogia, e o que eles pretendiam fazer após a formatura. Os dados obtidos 

confirmaram as intenções apresentadas pela maioria das futuras professoras em resposta 

à questão acima tratada, ou seja, os planos e as expectativas estudantis são lecionar e 

continuar os estudos no âmbito da pós-graduação. Isto pode indicar que o curso de 

Pedagogia foi capaz de canalizar na direção do magistério e na conjugação do ensino 

com a pesquisa uma parte importante de seus alunos, em consonância com as intenções 

expressas em seu projeto político-pedagógico. Quanto à participação em atividades 

extraclasse, a Tabela, a seguir, apresenta informações relevantes. 
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Tabela 9 – Participação em atividades extraclasse 

Aspectos 
Quantidade de Alunos 

Vespertino Noturno Total Geral 

Iniciação Científica   

Sim 07 01 08 

Não 23 18 41 

Sem resposta - 01 01 

TOTAL  30 20 50 

Monitoria   

Sim 09 03 12 

Não 21 17 38 

Sem resposta - - - 

TOTAL 30 20 50 

Projetos de Extensão    

Sim 06 02 08 

Não 24 17 41 

Sem resposta - 01 01 

TOTAL  30 20 50 

                           Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos questionários. 

 

A participação em projetos de iniciação científica, de extensão e de monitoria 

faz parte das atividades complementares previstas na estrutura curricular do curso de 

Pedagogia. Percebe-se, com base nos dados da tabela 9, acima, uma diferença entre as 

alunas do vespertino e as do noturno. Em relação a estas últimas, apenas uma assinalou 

ter feito iniciação científica, três participaram de projetos de monitoria e, duas, de 

extensão. Já na turma do vespertino, sete alunas fizeram iniciação científica, nove foram 

monitoras e seis foram bolsistas de extensão durante o curso de graduação. Uma parcela 

importante, portanto, vivenciou a situação de bolsistas em diversos programas da 

universidade, podendo realizar outras atividades, para além do ensino, e ter uma vida 

universitária mais rica em experiências. 

Quem são os(as) alunos(as) que concluem o curso de Pedagogia na UNIFESP? 

De forma geral, os dados aqui apresentados permitem constatar que a maioria 

dos(as) alunos(as) concluintes desse curso de Pedagogia é do sexo feminino, encontra-

se na faixa de 21 a 25 anos, são jovens solteiros(as) e não possuem filhos. No aspecto 

familiar, a maioria mora em casas próprias localizadas, majoritariamente, nos 

municípios de São Paulo e Guarulhos, cujos bens de conforto incluem eletrodomésticos 

variados, computador, acesso à internet e carro. São estudantes trabalhadores(as) 

oriundos de escolas públicas regulares de ensino, que não são os(as) principais 

provedores(as) de suas famílias, mas complementam e auxiliam na renda mensal. 

Também participam de uma camada da população com uma vida social mais restrita, 
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pouco frequentando eventos culturais, tais como teatro, museus e exposições de arte, ou 

mantendo práticas de leitura de jornais e revistas.  

Para esse grupo estudado, a decisão de ingresso no curso de Pedagogia esteve 

relacionada ao gosto e ao interesse pela profissão docente e pelas crianças, à experiência 

prévia no magistério, à vivência com pessoa da profissão na família, à idéia de que 

haveria maior facilidade em passar nos vestibulares e à expectativa de um grande campo 

de atuação profissional. Assim, para uma parcela significativa desses alunos, os dados 

parecem indicar que a escolha do curso foi induzida mais por pressões sociais e por 

facilidades de acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho do que pelo desejo de 

ser professor(a). 

É preciso questionar, também, os sentidos que portam o “gostar de crianças” 

para o próprio exercício da profissão. Em estudo realizado por Marin (2003), também a 

escolha do curso por professoras esteve vinculada a essa mesma razão. Segundo a 

autora: 

(...) Gostar de crianças, de estar com elas, de cuidar delas, por um lado, é 

manifestação que porta um significado decorrente da vivência de situações 

com a presença de crianças, sejam as familiares ou as da vizinhança, em que 

os cuidados com crianças menores constituem atividades muito freqüentes. 

Por outro lado, há o significado de reprodução, recriação, composto por 

imagens sobre a profissão, decorrentes das situações em que famílias 

exercem a docência (MARIN, 2003, p. 63). 

Na presente pesquisa, entre os sujeitos que não têm nenhuma experiência com a 

área da educação, a principal motivação foi o “gostar de crianças” e o “interesse pela 

profissão”. Essas opções podem reforçar a ideia socialmente difundida que relaciona a 

profissão a alguns atributos considerados como femininos, com destaque para a 

dimensão afetiva da relação professor-aluno em detrimento da competência e dos 

conhecimentos necessários para o exercício da docência. Do mesmo modo, as 

finalidades de estar com crianças e de cuidar delas não estão relacionadas ao núcleo da 

função docente e, por conseguinte, poderiam ter sido encontradas em outras profissões, 

tais como assistência social ou terapia educacional, dentre outras instituições e práticas 

sociais que atendem a menores (MARIN, 2003). “(...) De todo modo, pode-se afirmar 

que os sentidos e as identidades explicitados por elas [futuras professoras, no caso da 

presente pesquisa] poderiam ter outros significados sociais que não o da docência” (p. 

68). 



98 

Com relação à formação inicial, os alunos destacam a pretensão de exercer a 

docência e dar continuidade aos estudos, sobretudo no âmbito da pós-graduação. A 

busca pela qualificação pode estar relacionada tanto à necessidade contínua de 

aperfeiçoamento docente, quanto ao desejo desperto pela vida acadêmica por parte da 

universidade ou, ainda, às lacunas deixadas pelo curso de formação. 

Os dados descritos nesse trabalho referem-se a uma instituição que em seu 

projeto político pedagógico assume o compromisso com o preparo dos(as) futuros(as) 

professores(as) para o exercício qualificado da docência. No entanto, alguns desafios 

têm se colocado para o campo da formação de professores e um deles diz respeito às 

condições reais dos alunos que ingressam no curso de Pedagogia, de um alunado que 

concilia estudo e trabalho e é proveniente, em sua maioria, das camadas 

desprivilegiadas da população. Tais aspectos configuram a predominância de 

determinadas práticas culturais, de determinados sentidos e significados que são 

atribuídos aos conhecimentos veiculados na formação inicial e ao posterior exercício da 

atividade profissional. “Conhecer, portanto o perfil social dos alunos pode ser um 

recurso vital para os professores (de qualquer grau de ensino) não para conhecer e 

detectar o óbvio: lacunas de formação, carências materiais [...] – mas, para entender 

suas relações com o conhecimento” (GIOVANNI, ONOFRE, 2004, p. 7). Tais relações 

marcadas pelas condições sociais de escolarização, precárias e, muitas vezes, 

excludentes, influem na aquisição dos conhecimentos universitários e no preparo que 

essas alunas manifestam para o ingresso na profissão docente, suscitando discussões 

relativas às trajetórias singulares das alunas em seu processo de formação profissional, 

às características desses sujeitos e aos possíveis caminhos para a superação das 

condições adversas em que se dá, de forma geral, a formação de professores. 

 O próximo capítulo traz dados de pesquisa que permitem identificar e discutir 

melhor alguns aspectos da trajetória de formação e de preparo para o ingresso na 

profissão docente. Por intermédio dos dados dos questionários foi possível selecionar 

três alunas que ainda não possuíam experiência prévia na docência, para serem 

entrevistadas e responderem às situações simuladas de ensino, construídas com base em 

literatura específica. 
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CAPÍTULO 3 

 

A FORMAÇÃO INICIAL E AS CONDIÇÕES PARA O INGRESSO NA 

DOCÊNCIA 

 

Neste capítulo são apresentados os dados coletados por meio de entrevistas e da 

análise de situação simulada de ensino por três alunas selecionadas que ainda não 

possuíam experiência na docência. Para identificá-las focalizam-se as características 

sociais, culturais e de trajetória escolar, além de informações sobre a decisão de 

ingresso no curso de Pedagogia e as percepções acerca da formação recebida, 

fornecendo elementos para a compreensão de alguns aspectos das condições 

manifestadas para o ingresso na profissão docente. 

3.1 O processo de obtenção e análise dos dados 

Marcelo García (1987) identifica em seu texto o emprego de metodologias que 

têm sido empregadas para o desenvolvimento de pesquisas no âmbito do paradigma do 

pensamento do professor. O uso de questionários, por exemplo, apresenta algumas 

limitações se o objeto de estudo são os processos de raciocínios e crenças docentes. Por 

outro lado, há momentos em que podem ser úteis e têm sido bastante usados operando 

como instrumento diagnóstico e como orientação para o pesquisador quando se trata de 

uma fase inicial mais exploratória da pesquisa. 

Entretanto, para capturar ou ter acesso a esses processos internos demanda-se o 

uso de métodos que possibilitem a verbalização dos pensamentos, tal como a entrevista, 

o pensar em voz alta (técnica em que se pede ao professor para pensar em voz alta 

quando está fazendo seu planejamento de aula, por exemplo), a entrevista de 

estimulação de memória para evocar os processos de pensamento que conduziram o 

docente a agir de determinada forma e as situações simuladas, cujo objetivo é a partir de 

procedimentos de simulação identificar as informações utilizadas pelos professores, o 

modo como as inter-relacionam ou as associam a fim de se posicionarem sobre 

determinado assunto ou postura pedagógica, e as técnicas etnográficas compostas por 

observação participante, notas de campo, estudos de caso e biografias, dentre outros 

métodos apontados por Marcelo García (1987) e Januário (1996). 
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Tendo em vista nosso objeto de estudo, optamos pelo uso da entrevista 

semiestruturada, orientada por um roteiro elaborado, testado e avaliado por 

pesquisadora experiente na área. Marcelo García (1987) cita diferentes pesquisas que se 

utilizam dessa técnica, variando tanto por sua estrutura (aberta ou mais dirigida) como 

pela temática a que se referem. As limitações mais importantes no que diz respeito ao 

uso da entrevista são relativas às dificuldades do próprio pesquisador para obter dados 

confiáveis e formular perguntas que levem o respondente a expor com espontaneidade e 

veracidade aspectos pessoais como, por exemplo, as crenças. Nesse sentido, para 

superar ou amenizar esses problemas, algumas indicações práticas de execução da 

entrevista foram consideradas: além do roteiro ser seguido, cumprindo a sequência de 

cada pergunta prevista, procurou-se estabelecer uma relação cordial e de confiança, com 

respeito ao entrevistado e às suas respostas, tentando mobilizá-lo e fazer com que se 

sentisse estimulado a falar diante das perguntas que lhe foram feitas; as reações e o 

comportamento foram observados (silêncios, ansiedades, insegurança, etc.) e em 

seguida registrados; as finalidades da pesquisa foram anunciadas, garantindo-se o 

anonimato dos sujeitos participantes, que assinaram um termo de consentimento e 

autorizaram a gravação em áudio. Posteriormente, as manifestações verbais foram 

transcritas o mais integralmente possível, preservando as falas das alunas. 

Outros cuidados para aplicação da entrevista, como técnica científica, foram 

conhecidos com base nas contribuições de Bleger (2003) e de Cannel e Kahn (1974). 

Segundo o primeiro autor, a observação que se dá durante o transcorrer da entrevista é 

fundamental para formular, verificar e retificar hipóteses no momento mesmo em que se 

dá a interação entre entrevistador e entrevistado. “(...) Observar, pensar e imaginar 

coincidem totalmente e formam parte de um só e único processo dialético” (BLEGER, 

2003, p. 19). E não se trata de apenas observar as reações do respondente. A auto-

observação também é necessária, ou seja, demanda-se do pesquisador registrar suas 

próprias reações às manifestações do entrevistado e o que elas provocam em si. “(...) Se, 

por exemplo, a atitude do entrevistado irrita e provoca rejeição no entrevistador, ele 

deve procurar estudar e observar sua reação como efeito do comportamento do 

entrevistado, para ajudá-lo a corrigir aquela conduta” (BLEGER, 2003, p. 24). Do 

contrário, se não objetivar sua reação, poderá agir com irritação e rejeição e sair-se 

muito mal nesse processo de coleta dos dados. 

É importante também destacar que a entrevista apenas consegue ter acesso a um 

segmento ou parte da personalidade ou do sistema de avaliações, sentimentos e 
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tendências de ação do sujeito. É impossível esgotar todo o repertório de condutas e 

sistemas de ação de uma pessoa por intermédio da entrevista, conforme ressalta Bleger 

(2003). Ainda assim, o que é registrado pelo pesquisador não deve ser interpretado em 

termos de certo ou errado, pois diferentes pesquisadores podem entrevistar um mesmo 

sujeito e pode conhecer diferentes histórias ou aspectos diversos delas em relação à vida 

do entrevistado. Além disso, o conhecimento que emerge do comportamento não-verbal 

traz informações sobre a história do respondente, as quais podem tanto coincidir como 

estar em contradição com o que é expresso de forma verbal e conscientemente. 

Essas contradições e lacunas levam alguns pesquisadores (cfe. BLEGER, 2003) 

a pôr em dúvida a confiabilidade dessa técnica. Em contrapartida, outros consideram 

que tais características ou limitações podem ser trabalhadas, refletidas e entendidas 

como dissociações da própria personalidade do indivíduo. Por outro lado, divergências 

de comportamentos ou percepções também podem ser explicitadas quando vários 

membros de uma instituição ou grupo são entrevistados, pois elas tornam-se mais 

frequentes e geram informações importantes acerca de como cada pessoa, numa mesma 

realidade, organiza concepções e disposições específicas. 

Durante o transcorrer das entrevistas realizadas na presente pesquisa, pode-se 

notar o aparecimento da ansiedade. Para Bleger, geralmente essa reação pode ser 

desencadeada quando os sujeitos se deparam com uma situação desconhecida que 

implica uma desorganização nos esquemas e personalidade dos participantes. O papel 

do entrevistador deve ser trabalhar esses sentimentos e os mecanismos de defesa 

acionados pelos participantes, sem que os dissimule ou reprima, mas atuando no sentido 

de compreender os fatores que geraram o sentimento de ansiedade e aplacá-lo. 

A fidedignidade dos dados obtidos depende em grande medida da rigorosidade 

com que se aplica a entrevista e o preparo por parte de quem a realiza. Reconhecer as 

limitações dessa técnica (principalmente quando se trata de um pesquisador ainda 

iniciante) é imprescindível, bem como ter ciência do tipo de dado que gera para, 

inclusive, se necessário, incorporar outros instrumentos que complementem e 

enriqueçam os resultados de pesquisa. Considerando-se que os dados necessários para 

responder às nossas questões de pesquisa tinham que ser fornecidos diretamente pelos 

indivíduos, uma vez que somente eles seriam capazes de nos informar (dados relativos à 

suas percepções e opiniões), a entrevista configurou-se como uma das técnicas capaz de 

responder às nossas indagações. De acordo com Cannel e Kahn (1974), 
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(...) Mesmo quando os objetivos da pesquisa requerem informações que estão 

além da capacidade do indivíduo de fornecê-las diretamente [por exemplo, 

suas crenças implícitas], a entrevista é, frequentemente, um meio eficaz para 

obtenção dos dados desejados [...]. Tendenciosidade e falta de treinamento 

impossibilitam que o indivíduo forneça diretamente e com validade uma 

informação íntima, mesmo que esteja motivado a agir com franqueza. Porém, 

somente ele pode fornecer dados sobre suas atitudes, em relação a seus pais, 

colegas e a outras pessoas, para que se possa inferir suas características mais 

profundas. [...] Os critérios de retidão e parcimônia e a capacidade de coletar 

dados sobre crenças, sentimentos, experiências passadas e intenções futuras 

têm alargado o alcance da aplicação da entrevista. Esta, porém, tem suas 

próprias limitações (CANNEL, KAHN, 1974, p. 321-2). 

Uma destas limitações é a probabilidade de se obter informações tendenciosas 

quando o indivíduo está mais envolvido nos dados que está fornecendo. Dependendo 

das circunstâncias, ele pode distorcer ou reter informações se, de algum modo, 

transmiti-las implica colocá-lo em situação de constrangimento ou ser destrutível para 

seu ego. Entretanto, esse problema, a relutância ou a inabilidade do respondente em se 

comunicar, pode ser superado ou minimizado com base na habilidade e nos 

conhecimentos do pesquisador e na elaboração adequada dos instrumentos de pesquisa 

(CANNEL, KAHN, 1974). 

Com relação à construção dos instrumentos para a presente pesquisa é 

importante ressaltar que o roteiro de entrevista
16

 foi elaborado com base nos objetivos 

da pesquisa e foram consultados os trabalhos de Gouveia (1970), Sambugari (2010) e 

Gonçalves (2010), cujos instrumentos de pesquisa foram rigorosamente testados e 

definidos, garantindo sua reprodução e devidas adaptações em outras investigações. A 

situação simulada também teve um processo similar de construção. O primeiro contato 

com essa técnica de pesquisa ocorreu em virtude do levantamento de dissertações e 

teses realizado no banco da CAPES. Nesse momento, foi selecionado o trabalho 

desenvolvido por Nono (2001) em seu mestrado e a leitura do mesmo e dos textos e 

referências apresentados pela orientadora desta pesquisa, por exemplo, Gatti e 

Bernardes (1977), Januário (1996), Giovanni e Marin (2006, 2007, 2008), 

possibilitaram a seleção da situação simulada para a presente pesquisa. 

É importante destacar que, no trabalho de Nono (2001), essas situações 

simuladas são denominadas casos de ensino, presentes em pesquisas desenvolvidas por 

Shulman e, aqui, no cenário brasileiro, por exemplo, por Mizukami e Nono (2001, 2002, 

2007). De acordo com esses autores, os casos de ensino constituem-se como uma 

                                                           
16

O roteiro de entrevista encontra-se disponível no Apêndice 2. 
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estratégia importante na construção do pensamento e das práticas dos professores, 

podendo ser utilizados como ferramenta de ensino e de reflexão na formação docente e, 

na pesquisa, como uma técnica que possibilita explicitar conhecimentos profissionais e 

referências de docentes e de professores em formação. São caracterizados como eventos 

específicos, bem descritos, representando o contexto, os participantes e a realidade da 

situação, com o objetivo de propiciar a discussão e a articulação entre teoria e a prática 

a partir de diferentes perspectivas de interpretação. Nem todos os aspectos envolvidos 

nos acontecimentos escolares são considerados casos de ensino. Para que possa ser 

definido como um caso, é necessário que a situação descrita represente algum conflito 

vivenciado que precisa ser resolvido, contendo pensamentos e sentimentos do professor 

e as (re)ações dos alunos. (MIZUKAMI, NONO, 2001). Trata-se de uma história 

localizada e situada, que pode auxiliar no processo de análise e resolução de problemas, 

como oportunidade para praticar a tomada de decisões e, dessa forma, auxiliar os 

professores em formação a pensar como professores e definirem suas ações.  Segundo 

Mizukami e Nono: 

(...) O processo pelo qual os professores transformam conhecimento em 

ensino é denominado por Wilson, Shulman e Richert (1987) como processo 

de raciocínio pedagógico. Abrange seis aspectos comuns ao ato de ensinar: 

compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão, nova 

compreensão. Os casos de ensino e métodos de casos adquirem importância 

uma vez que apresentam potencial como instrumento de desenvolvimento do 

processo de raciocínio pedagógico e de construção do conhecimento 

pedagógico do conteúdo. [...] Merseth (1996) distingue três diferentes 

propósitos que orientam a utilização de casos e métodos de casos. Segundo a 

autora, os casos podem ser usados como exemplos; como oportunidades para 

praticar a tomada de decisões e a resolução de problemas práticos; como 

estímulo à reflexão pessoal. Casos como exemplos enfatizam a teoria e 

priorizam o conhecimento proposicional; seu objetivo é desenvolver o 

conhecimento de uma teoria ou a construção de novas teorias. [...] 

Finalmente, o caso como estímulo à reflexão enfatiza a introspecção e o 

desenvolvimento do conhecimento profissional pessoal; permite o 

desenvolvimento de hábitos e técnicas de reflexão (MIZUKAMI, NONO, 

2002, p. 73-4). 

Além da estratégia de estudo de casos de ensino, o professor pode elaborá-los 

com base em suas experiências para refletir sobre seu ensino, registrar e compartilhar 

conhecimentos que possam servir de referência e para a análise de outros profissionais. 

O processo de elaboração do professor “(...) parece garantir que os conhecimentos 

mobilizados por ele diante de uma situação escolar específica e contextualizada sejam 

registrados, podendo ser, posteriormente, acessados, examinados, discutidos, utilizados, 

repensados, modificados por outros colegas” (MIZUKAMI, NONO, 2002, p. 74). 
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Sendo assim, as potencialidades desses casos são diversas. Segundo as autoras, 

auxiliam o professor no desenvolvimento de disposições para a reflexão e a resolução 

de problemas; possibilitam a familiarização com a análise e a ação em situações de 

ensino complexas; permitem a implicação do professor em sua própria aprendizagem 

profissional, a explicitação de suas crenças e conhecimentos orientadores de sua prática 

em sala de aula e o desenvolvimento do processo de raciocínio pedagógico. A análise de 

uma situação mobiliza, consequentemente, não apenas conhecimentos acadêmicos do 

professor, como também suas experiências e concepções prévias para compreender as 

complexidades das situações de sala de aula com as quais se defronta.  

Na presente pesquisa, utilizamos a denominação situações simuladas de ensino, 

tal como sugerem Marcelo García (1987) e Januário (1996). Destacamos, ainda, que na 

década de 1970, com o trabalho de Gatti e Bernardes (1977), também foram utilizadas 

técnicas de simulação de acontecimentos escolares para avaliar as habilidades de 

concluintes do curso Normal. Do mesmo modo, Marin e Giovanni (2006, 2007, 2008), 

ao analisarem as condições com as quais os estudantes de Pedagogia estavam saindo 

dos cursos de formação de professores para atuar nos anos iniciais da escolaridade, 

utilizaram-se dessa técnica, construindo um instrumento com base em questões oriundas 

de outros instrumentos já construídos e testados, que avaliaram alunos em diversas 

esferas: cursos de Pedagogia (Provão
17

 dos anos de 2001, 2002 e 2003) e cursos em 

nível superior para formar professores já em exercício ( Proesf, Unicamp, 2005).  

Após análise dessa literatura, construímos um instrumento
18

 composto pelo caso 

de ensino Joãozinho da Maré – desenvolvido por Caniato (1992) e também presente no 

trabalho de Nono (2001). Esta situação de ensino discute questões relativas à 

metodologia do ensino de Ciências e ao domínio de conteúdos específicos da área. 

Dentre os conhecimentos de base do ensino, discutidos por Shulman (2005), o 

que se refere ao conhecimento do conteúdo adquire especial importância na pesquisa, 

pois vários estudos que analisam os conhecimentos e as habilidades evidenciados pelos 

alunos do curso de formação para o magistério notam que as lacunas em seu 

conhecimento profissional se relacionam, sobretudo, ao seu pouco domínio do 

conhecimento de conteúdos específicos que devem ser trabalhados nas séries iniciais do 

ensino fundamental (GATTI, BERNARDES, 1977; NONO, 2001; MARIN, 

                                                           
17 Provão: nome popular atribuído aos Exames Nacionais de Curso instituídos pelo MEC com a finalidade 

de avaliar, por meio do desempenho dos alunos, a qualidade de ensino das instituições de ensino superior. 
18

 O instrumento de pesquisa construído encontra-se disponível nos Apêndices. 
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GIOVANNI, 2006, 2007, 2008), motivo pelo qual julgamos interessante selecionar uma 

situação de ensino cuja problemática privilegiasse a discussão de conteúdos específicos 

de uma das disciplinas que compõem o currículo das escolas públicas. 

Estas situações de ensino discutidas em dupla
19

 possibilitaram evidenciar 

indícios dos conhecimentos e referências prévias das alunas, a verbalização de seus 

próprios pensamentos e percepções a respeito das situações escritas. Sendo assim, após 

a atividade ser explicada, os textos e as questões eram lidos e, em seguida, discutidos. 

Ao fim, as manifestações verbais das alunas foram transcritas integralmente para a 

análise do material empírico. 

A seleção dos sujeitos para a entrevista foi possível a partir os dados dos 

questionários, tabulados e organizados em quadros-síntese, e segundo os seguintes 

critérios: que aceitassem participar da pesquisa e não tivessem qualquer experiência na 

docência, nem cursado no Ensino Médio o Magistério ou o Centro Específico de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM). Na turma do noturno apenas 

cinco alunas não tinham experiência na docência, mas apenas uma delas respondeu às 

tentativas de contato por meio de e-mail e telefone. Com relação ao vespertino, apenas 

três alunas concordaram em conceder a entrevista (e, ainda assim, tivemos dificuldades 

para terminar a entrevista com uma dessas alunas). Após o estabelecimento dos contatos 

e agendamento de encontros com os sujeitos selecionados (data, hora e local 

previamente acordados), as entrevistas, gravadas em áudio, com prévia autorização, 

foram posteriormente transcritas. 

É bom destacar que os dados das entrevistas refletem uma situação e condições 

específicas das histórias, percepções e conhecimentos expressos pelos sujeitos em 

determinado momento e, ainda sim, não dão conta de todo o repertório de seus sistemas 

de ações e de sua personalidade (BLEGER, 2003). Conforme aponta Becker (1997), 

“(...) as pessoas podem não ter consciência da temporalidade de seu comportamento, 

mas o pesquisador tem que ter, pois os dados coletados em épocas diferentes refletem 

realidades diferentes” (p. 86), evidenciam imagens e conhecimentos sobre a profissão 

docente que podem ter sido modificados, e ainda são passíveis de mudanças, com o 

passar do tempo. Se “(...) as circunstâncias que cercam as ações das pessoas às vezes 

                                                           
19

 Inicialmente foram selecionadas quatro alunas para a realização das entrevistas e resolução das 

situações de ensino. No entanto, em razão de dificuldades para término da entrevista com uma das alunas, 

não foi possível incluí-la como sujeito da presente pesquisa. Assim, temos uma dupla e uma aluna que 

individualmente respondeu à situação simulada. 
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mudam de acordo com uma programação temporal regular: os estudantes universitários 

fazem exames no final do trimestre ou semestre” (p. 86), os efeitos dessas 

circunstâncias não podem ser ignorados. 

Começamos a fazer as entrevistas na primeira semana de dezembro e as alunas 

ainda tinham várias atividades, seminários e avaliações a serem feitas. De imediato 

houve a dificuldade para agendar entrevistas por conta do pouco tempo disponível que 

tinham. Por conseguinte, apenas demos início às entrevistas nesse período e nenhuma 

pôde ser finalizada. Em seguida, saíram de férias, viajaram e não conseguimos senão a 

partir da segunda semana de janeiro estabelecer contato e combinarmos novas datas e 

horários, os quais por diversas vezes tiveram que ser renegociados. Em virtude da greve 

que atingiu essa instituição, ocasionando a perda do último semestre de 2012, as alunas 

voltaram às aulas ainda no mês de janeiro, mas, de acordo com os créditos que cada 

uma ainda tinha que cumprir, duas apenas iam três vezes por semana para a faculdade e, 

além disso, em fevereiro, uma delas começou a fazer estágio em uma escola e, portanto, 

pouco tempo passou a dispor para a realização das atividades acadêmicas. 

Os percalços encontrados durante essa fase da pesquisa foram destacados, pois 

tais circunstâncias podem exercer influência nos dados coletados e, nesse sentido, para 

dar maior fidedignidade aos resultados da pesquisa, precisam ser evidenciados. 

Para a apresentação e análise dos dados, decidimos tratar cada entrevista em sua 

singularidade, suas lógicas, as oposições, contradições e correlações que estruturam e 

dão sentido às manifestações verbais, procurando fazer com que cada sujeito 

expressasse um conjunto de informações referentes à vida familiar, à trajetória de 

escolarização básica e de formação inicial e às percepções, referências e conhecimentos 

acerca da profissão docente. 

3.2 Delineando os perfis das alunas concluintes de Pedagogia 

Camila 

Vida familiar e indicadores de condições sociais 

- Camila
20

 tem 30 anos, é solteira e não tem filhos. Nasceu e ainda mora na cidade de São Paulo com o 

pai, a mãe, uma irmã mais velha e um irmão mais novo em um apartamento próprio.  

- O pai, o principal provedor da família, possui o ensino médio completo e é aposentado (trabalhava com 

comércio exterior e também fazia, aos fins de semana, “bico de contabilidade, fazia imposto de renda 

pras pessoas na época que tinha que fazer à mão”. Era bastante ocupado e “não era um pai presente”). 

                                                           
20

Os nomes das alunas foram substituídos por outros fictícios para garantir o anonimato. 
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- A mãe sempre foi doméstica e a família possui uma renda mensal de 3.001,00 a 3.500,00 reais. Os itens 

de conforto material incluem televisão a cores e por assinatura, aparelho de dvd, máquina de lavar roupa, 

geladeira, computador com acesso à internet e um carro. 

- Na infância, a família tinha o hábito de ir à praia ou a parques de diversão aos finais de semana, a partir 

do momento em que o pai conseguiu ter mais presença na dinâmica familiar. 

- Atividades que mais ocupam o tempo de lazer são a televisão e o cinema. Frequentemente assisti às 

novelas e ouve Nova Brasil FM e a CBN, nas poucas ocasiões em que o rádio é utilizado. Compra livros, 

dvds, fotocópia de materiais e revistas (embora não assine nenhuma) e há nove anos trabalha como caixa 

em um banco. 

Escolarização Básica 

- Ocorreu em escolas públicas regulares, no período diurno. Enfrentou dificuldades para se adaptar com a 

saída da Educação Infantil e o ingresso no Ensino Fundamental I. Toda mudança de professor, turma ou 

de escola resultava em complicados mecanismos de adaptação que, por vezes, geravam sentimentos de 

desistência em relação à escolarização. “(...) Eu nunca gostei de mudanças... elas eram sempre muito 

traumáticas pra mim”. 

- Gostava de estudar, mas não se lembra de nada especificamente que gostasse de fazer durante o período 

escolar. Enfrentou dificuldades nas disciplinas de História e Geografia e atribui isso ao modo como os 

conteúdos eram ensinados: datas para serem memorizadas; transmissão de conhecimento que não 

pressupõe a apropriação e a atribuição de sentido ao aprendizado. 

- Avalia positivamente as escolas e os professores da escolarização básica. Eram escolas requisitadas e 

difíceis de conseguir vagas. Lembra-se de uma professora do EF I que trabalhava com música, de um 

professor de História da 5ª série, cujas aulas eram dinâmicas, permitia e estimulava a participação dos 

alunos. “(...) a gente interagia, podia falar sem medo de errar, sem medo de ser reprimido, de fazer uma 

pergunta... não era uma aula só falada, de explanação. Ele fazia a gente interagir junto”. 

- Ressalta, entretanto que não há um único professor a quem considere um modelo para sua futura atuação 

profissional. “Há misto deles; não há um que eu me espelhe, que eu fale assim: ‘nossa, decidi ser 

professora por conta dele’”. Ressalta que não conviveu com professores em sua infância, no âmbito da 

família. 

- Disciplina que mais gostava e mais teve facilidade: Matemática. A que menos gostou foi a de Língua 

Estrangeira e, em História, enfrentou mais dificuldades. 

- Lembra-se que se alfabetizou pelo uso de cartilha e que contava com o apoio da mãe na realização das 

atividades escolares e com a cobrança do pai que sempre verificava os cadernos.  

Acesso aos livros na infância e experiências de leitura na faculdade 

- Lia história de uma coleção do Wall Disney, contendo fitas cassetes às quais assistiu. A mãe lia com 

frequência para a filha. Lembra-se do pai lendo Meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. 

Há indicações de que a família mobilizou e vivenciou práticas de leitura, implicando na formação de 

determinadas disposições importantes para uma experiência positiva da criança com essas práticas sociais 

(cf. LAHIRE, 2004). 

- Gênero de leitura preferido: romance. Livros/textos da faculdade ocupam o maior tempo de leitura. No 

início do curso, o contato com a leitura acadêmica foi “traumático” e “bem dificultoso”. “(...) O primeiro 

semestre foi quando eu pensei em desistir porque eu falei: não sei como entrei numa universidade 

pública, não sei o que fazendo aqui, eu sou burra, eu não consigo ler, não consigo interpretar isso... 

realmente foi bem chocante!”. 

Escolha da carreira 

- Após o EM, decidiu ingressar numa universidade pública e cursar Pedagogia. Sempre considerou apenas 

esse curso. Depois de dois anos sem ser aprovada no vestibular da USP, e o pai não tendo condições de 

pagar uma faculdade, começou a trabalhar, fez um cursinho preparatório e ingressou no ensino superior. 

Gostar de crianças, a identificação e o contato com elas motivaram a escolha do curso de Pedagogia 

(ratificada, segundo aponta, por teste vocacional realizado). 

“(..) Dentre as profissões que eu poderia ter contato com as crianças a Pedagogia era uma delas. Na 

verdade, eu queria fazer Medicina, ser médica pediatra, só que, de repente, vai caindo a ficha... eu não 

posso ver sangue, não posso ver ninguém passando mal... Então, eu sempre gostei muito de tá no meio de 

crianças... quando a gente tá conversando, não precisa não ser a gente mesmo pra criança gostar ou não 
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da gente. Então, eu não escolhi a Pedagogia por conta da profissão de professor, né, e sim pelas 

crianças, por me sentir à vontade no meio delas, pela identificação de trabalhar com as crianças”. 

Vanessa 

Vida familiar e indicadores de condições sociais  

-Vanessa tem 28 anos, é solteira e não tem filhos. Nasceu em São Paulo e durante a faculdade morou em 

Guarulhos, enquanto a família estava em Taboão da Serra. Tem uma irmã de 20 anos. O pai, principal 

provedor da família, trabalha como motorista autônomo fazendo fretes e mudanças e possui o Ensino 

Fundamental II incompleto. A mãe é doméstica e concluiu o Ensino Fundamental I. O avô, entretanto, 

conseguiu estudar até a 8ª série “porque ele veio do Paraná pra cá, trabalhou e ele tinha vontade de 

terminar pelo menos o EF”.   

- A família mora numa casa própria e possui uma renda mensal de 3.001,00 a 3.500,00 reais. Itens de 

conforto material incluem televisão a cores, aparelho de dvd, máquina de lavar roupa, geladeira, 

computador sem acesso à internet e um carro. É a primeira em sua família a ter acesso ao ensino superior. 

- Atividades que mais ocupam o tempo de lazer tempo são a televisão, a música e o cinema. Somente uma 

vez pôde visitar uma exposição em um centro cultural. Frequentemente assisti ao programa Café 

Filosófico, Roda Viva e Jornal da Cultura e ouve Nova Brasil FM e Alpha FM. 

- Trabalhou durante o Ensino Médio (EM) como auxiliar administrativo para ajudar no orçamento da 

família e encontrou dificuldade para manter o rendimento escolar, embora nunca tenha ficado para 

recuperação final. 

- Não recebia muito apoio/incentivo do pai na conclusão dos estudos:  “pra ele, assim, se eu tinha um 

emprego, se eu tinha carteira registrada, tá bom, então não tinha planos de estudo”. 

Escolarização Básica 

- Ocorreu em escolas públicas regulares, no período vespertino. Apenas no EM, quando começou a 

trabalhar, estudou no noturno. Gostava de Geografia e tinha facilidade em Ciências.  Não gostava de 

Língua Estrangeira e enfrentou dificuldades em Física. Fez um curso técnico de informática e sempre 

gostou de estudar e teve bom desempenho escolar. Ressalta também que apenas teve contato com 

professores durante a escolarização básica. 

- Não frequentou a EI e aprendeu a ler e escrever na 1ª série do EF. A mãe auxiliava nas atividades 

escolares: “comprava caderninho e ficava passando aqueles desenhinhos de pauzinhos, bolinha. Ela, do 

jeito dela, tentava passar alguma coisa”. Não se lembra de ter sentido dificuldades durante o processo de 

alfabetização. 

- Gostava de conversar e estar com os amigos durante o período escolar. A escola constituía-se num 

espaço privilegiado de interação com outras crianças e jovens.  

- Lembra-se de uma professora, chamada Assunção, que as crianças em geral tinham medo, mas Vanessa 

gostava, apesar de não conseguir explicar o porquê disso. No EF II, o professor de Matemática “(...) 

andava com um cabo de vassoura na mão. Ele saia da sala e pedia sempre pra uma pessoa anotar o 

nome da pessoa que tava conversando na aula. Por outro lado, o professor de Geografia organizava suas 

aulas de maneira diferente. “(...) ele dividia a sala em grupos e cada grupo era responsável pra falar 

alguma coisa”. Havia apresentações em forma de seminários e a sala interagia mais. Em suas palavras, 

“(...) isso me marcou bastante porque era difícil ter aula dinâmica, era mais aquela coisa de copiar 

muito”. 

- Dificuldades: disciplina de Matemática. Não sabe, contudo, se suas dificuldades de compreensão dos 

conteúdos desta área estão relacionadas à atuação dos professores ou ao próprio campo de conhecimento. 

Não tinha vontade de ingressar no ensino superior: dificuldade para conciliar trabalho e estudo. Nas 

escolas frequentadas tampouco havia referências ao vestibular e pouco se comentava a respeito da 

continuidade dos estudos. 

Acesso aos livros na infância e experiências de leitura na faculdade 

- Não teve muito contato com livros na infância. Aponta que a relação efetiva com a cultura escrita está 

relacionada a determinados “hábitos, cultura e modo de pensar” distantes daqueles vivenciados em sua 

família. 

“(...) Meu pai ele nunca me apoiou nos estudos, então, você já vê... meu pai nunca teve esse gesto, assim, 

de dar um livro pra mim”. Recorda-se de que vivia “com a cartilha, com os livros da escola mesmo”, 
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estudando e realizando as atividades escolares. Tanto na infância como na adolescência as experiências de 

uso das práticas de leitura e escrita estão predominantemente relacionadas à realização de atividades 

escolares e, nesse sentido, implicaram na construção de determinados sentidos para os textos lidos: “(...) 

Quando eu estudei pro vestibular os livros, eu lia, mas eu lia porque eu tinha que passar, então eu não 

lia por prazer, eu lia porque tinha que acertar a questão”. 

- Na faculdade, enfrentou dificuldades, sobretudo no primeiro ano e na disciplina de Psicologia, com as 

leituras acadêmicas. Atualmente gosta de ler romances e os últimos lidos foram O Mundo de Sofia, de 

Vladimir Nabokov e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. 

Escolha da carreira 

- Intenção de fazer um curso comunitário preparatório para o vestibular surgiu a partir da intervenção de 

uma amiga. Como estava trabalhando e o curso era integral, demitiu-se do emprego, apenas contando ao 

pai que havia sido despedida pela empresa. Por intermédio do cursinho conseguiu ingressar no ensino 

superior e fazer uma escolha de carreira: “(...) A gente fazia simulados e, decorrente a nota do simulado, 

ele te dizia o curso que você quer. Se, vamos supor, você ia mal no simulado e dissesse que queria 

Engenharia, Medicina, eles faziam sua cabeça. ‘Você não vai passar nisso, você tem que prestar outra 

coisa’”. As opções consideradas eram: Terapia Ocupacional, Psicologia e Pedagogia. Com relação à 

primeira opção, descobriu que não poderia fazer este curso pelos mesmos motivos apontados por Camila 

para desistir do curso de Medicina. Deu-se conta de que não conseguiria ter aulas de anatomia sem passar 

mal. Psicologia era uma opção julgada pouco provável, ao contrário de Pedagogia, cuja nota de corte 

necessária para a aprovação no vestibular era baixa, comparada a outros cursos. 

- Foi aprovada em duas universidades públicas para o curso de Pedagogia e, na PUC, para o curso de 

Pedagogia, obtendo uma bolsa de isenção de 100% da mensalidade. Entretanto o curso era integral e 

preocupava-se com a questão de como manter-se na faculdade: “(...) Como que eu vou trabalhar? Eu não 

tenho dinheiro, meu pai não me dá dinheiro e... que eu posso fazer pra me sustentar na faculdade? E se 

eu perco essa bolsa? Se eu entrar numa pública, eu sei que eu nunca vou pagar o curso, tipo, sei lá... eu 

me viro, porque o curso não é integral. Então, eu acho que, ao invés de eu pesar mais o que eu queria, eu 

pesei muito esse lado social, econômico. (...) Eu fiquei com medo... Aí, eu fui pra Pedagogia, né? Deixei 

a bolsa lá na PUC com o coração apertado... assim, eu não consigo pensar direito, agora, se eu sofri 

muito com essa decisão; não consigo... Eu acho que não, eu acho que foi até normal eu ter escolhido. 

Claro que agora, depois que você vai passando por uns momentos, você pensa ‘meu, se eu tivesse 

escolhido Psicologia, como eu estaria hoje?’”. 

- A opção pelo curso ocorreu, portanto, em decorrência de pressões sociais e por facilidade de acesso ao 

ensino superior e ao mercado de trabalho do que pelo desejo de ser professora. 

Ana Paula 

Vida familiar e indicadores de condições sociais 

-Ana Paula tem 22 anos, é solteira, não tem filhos e é a mais velha dentre seus irmãos (duas meninas mais 

novas e um menino caçula). Nasceu e mora na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A mãe é 

doméstica e o pai, principal provedor da família, é engenheiro e possui ensino superior completo.  

- A família mora numa casa própria e possui uma renda mensal de 3.001,00 a 3.500,00 reais. Itens de 

conforto material incluem televisão a cores e por assinatura, aparelho de dvd, máquina de lavar roupa, 

geladeira, computador com acesso à internet e um carro.  

- Atividades que mais ocupam o tempo de lazer tempo são a televisão e o cinema. Poucas vezes pôde 

frequentar museus, teatros ou visitou exposições em centros culturais. Frequentemente assisti ao Jornal 

Nacional e ouve Metropolitana. 

Escolarização Básica 

- Ocorreu em escolas particulares, com certa tradição e bastante procuradas pela comunidade, pois os pais 

consideravam que as escolas públicas localizadas onde moravam não eram boas e eram muito violentas. 

Do pré até o EF estudou em uma escola católica e, o EM, em escola adventista. Sempre teve bolsas de 

estudo ou descontos concedidos que permitiram que Ana Paula e seus irmãos estudassem em escolas 

particulares. 
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- Alfabetizou-se pelo método da cartilha. Não se lembra de ter sentido dificuldades nesse processo. A mãe 

sempre auxiliou na realização das atividades escolares. Tinha uma enciclopédia de livros, que os filhos 

consultavam para fazer os trabalhos. Ditava enquanto escreviam. 

- Lembranças da escola do EF: “(...) era um prédio muito antigo, uma escola rígida e professores muito 

bravos. Eram bem tradicionais: só cópia, folha mimeografada, pouco espaço pro desenho, pra Arte. A 

única coisa mais divertida era o tanque de areia, um balancinho... e, engraçado, desde o pré até o EM eu 

trabalhei com o mesmo material didático, que era o apostilado do Positivo... ano após ano, a gente fazia 

a mesma coisa: respondia a muitos questionários, era muita lição na apostila... era muito mecânico”. 

- Escola do EM: tinha um “ensino mais aberto”: aulas de teatro, apresentações e trabalhos em grupo e 

momentos de confraternização entre os amigos. Por outro lado, “não podia usar brinco, colar, pulseira, 

anel, nem ir com uma pintada pra escola”. Havia uma disciplina rígida. Aulas de Ensino Religioso, em 

sua opinião, não respeitavam a diversidade de religiões. Sendo católica, acabou se matriculando nessa 

escola adventista porque conseguiu, assim como suas irmãs e irmão, desconto nas mensalidades. Afirma 

que teve bons professores e que sempre gostou de estudar, mantendo bom desempenho escolar, a despeito 

de suas dificuldades em Matemática, Física e Química, disciplinas das quais não gostava, em parte em 

decorrência dos próprios professores e do modo como ensinavam. O que mais gostava de fazer era 

apresentar trabalhos e conversar com amigos na escola. 

- Imagens e modelos de professoras: 1ª a 4ª séries: “boazinhas, um amorzinho, explicavam muito bem 

mesmo, mas gritavam horrores e xingavam muito”. Lembranças quase “maternas” dessas professoras: 

relação e apego com a mãe eram transferidos para as professoras. Afirma ter aprendido com essas 

professoras “um pouco do que não fazer” em sala de aula quando futuramente exercer a profissão (evitar 

a ênfase na quantidade de atividades, folhas mimeografadas, o desenho pronto: “ (...) era tudo muito 

pronto e a gente não tinha voz na sala de aula, porque tudo que era nosso era considerado bagunça, só o 

professor que detinha o conhecimento pra passar pra gente. Então a nossa função era ficar quieto na 

carteira, escrevendo”). 

5ª série: professora de Matemática: não sabia explicar; confundia os alunos. Já na 7ª série pôde 

compreender melhor a Matemática porque o professor “(...) explicava de um jeito bastante claro, não era 

rebuscado e cheio de exemplos; ele era muito acessível” para resolver todas as dúvidas dos alunos. 

Alguns professores também gritavam muito, “(...) eram meio antigos e não deixavam os alunos respirar; 

nem podiam se mexer nas carteiras”.  

- Ressalta duas professoras consideradas um modelo para sua futura prática profissional, uma de Biologia 

e outra de Inglês: elas “(...) explicavam de um jeito simples, mas que a gente entendia. Elas sabiam tudo 

aquilo que elas tinham que saber e passavam pra gente”            Tinham domínio dos conteúdos e do 

modo de ensiná-los. 

Acesso aos livros na infância e experiências de leitura na faculdade 

- Teve contato com livros na infância, pois a mãe, às vezes, comprava e lia livros para os filhos. 

- Durante a escolarização lia, sobretudo, por conta das atividades e exigências escolares. Somente quando 

estava no EM o pai passou a comprar alguns livros e, então, começou a ler não apenas por obrigação da 

escola. 

- Atualmente, prefere ler romances e livros de ficção, mas o maior tempo de leitura é destinado aos textos 

da faculdade. Enfrentou dificuldades, sobretudo no primeiro ano e na disciplina de Leitura e 

Interpretações de Textos Clássicos, pois não estava habituada a ter um contato denso e exigente com as 

leituras antes realizadas. 

Escolha da carreira 

- Inicialmente o curso de Pedagogia não se configurava como uma escolha possível: a família esperava 

que ingressasse no ensino superior público e tivesse uma profissão bem remunerada. As opções iniciais 

eram Direito e Relações Públicas. Como não tinha, nessa época, noção “(...) de como era difícil passar no 

vestibular”, foi reprovada: “(...) poucos alunos que estudavam comigo no EM tinham pretensões de fazer 

uma faculdade pública. A maioria o pai pagava, tava ali em Mogi mesmo. Mas aí eu prestei o vestibular 

e não passei. Eu fiquei um pouco frustrada, porque minha amiga, muito mais esperta, ela fez 

Matemática, não era o que ela queria, mas como era baixa a concorrência, ela fez e ela passou. Aí, eu 

parei pra pensar: nossa, será que Direito é mesmo o que eu quero fazer? Vou ficar fazendo quinhentos 

anos de cursinho pra quê?Aí, eu decidi, apesar de todo mundo lá em casa ficar maluco, que as minhas 
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opções pra vestibular seriam Pedagogia ou Letras”              Motivos para escolha: facilidade para ser 

aprovada e ingressar no ensino superior público. 

- Letras: obteve aprovação na segunda chamada da lista de espera da USP. Uma professora afirmou que 

se fizesse este curso, poderia trabalhar, no plantão do cursinho, como monitora em redação. 

- Aprovação em Pedagogia na UNIFESP e na UFF: optou pela primeira universidade em função da 

proximidade geográfica e, pelo curso, por conta dos resultados em testes vocacionais realizados no 

cursinho que frequentou. - - Ressalta ainda que a escolha do curso também está relacionada ao interesse 

que tinha pela relação professor-aluno: “(...) Eu via os conflitos nessa relação, as coisas que aconteciam 

em sala de aula e elas sempre me chamavam a atenção”. 

- Apenas a mãe apoiou sua decisão de fazer Pedagogia. Os outros membros da família, sobretudo o pai, 

não concordaram, em virtude da baixa remuneração e do desprestígio social da profissão docente. 

Acrescenta que: “(...) Eu pesquisei no site do Guia do Estudante porque eu tinha que ter argumento pra 

falar para o meu pai que o curso não se limitaria à sala de aula, que eu conseguiria crescer na 

profissão... Meu pai não pode saber disso, mas eu pretendo ficar um bom tempo em sala de aula, porque 

eu só quero seguir outros caminhos quando eu tiver plena certeza de que eu tenho capacidade e 

experiência pra isso. Porque a gente sai da universidade e não está preparada; porque você tem pouco 

tempo, poucos momentos de se sentir professor mesmo”. 

- Apesar de não ter convivência com professores na família, sempre esteve ciente de que “professor é 

uma profissão que sempre todo mundo falava mal”. Os próprios professores de sua escolarização 

aparentavam ser “(...) um pouco frustrados com a profissão deles, mas nem isso me deixou triste ou 

pensativa pra fazer. Eu fiz mesmo porque eu queria”               As próprias aspirações se modelaram de 

acordo com os dados da realidade. 

- Fatores importantes para escolha da carreira: É preciso gostar de criança, de adolescente, do curso em si 

e da profissão docente: “(...) Como que você não gosta de gente? É um absurdo; você vai ensinar. 

Primeiro, você tem que gostar do curso, do que ele vai te proporcionar. Então, você tem que gostar da 

profissão, você tem que entrar sabendo quais as áreas que se pode ir, além da sala de aula”. 

3.2.1 O curso de Pedagogia: percepções sobre a formação recebida 

Camila 

As disciplinas cursadas mencionadas 

- Fundamentos teóricos e práticos da Educação Infantil II: aprendizagens relativas aos “espaços da 

criança, o que seria uma escola ideal, as diversas crianças, as diversas infâncias.” 

- Psicanálise e Educação: compreensão da constituição de cada indivíduo como um ser único.  

- Alfabetização e Letramento: essencial para o preparo profissional. Foi a que mais gostou de frequentar. 

As aprendizagens mais importantes são relativas ao respeito pelo processo de desenvolvimento de cada 

criança, considerando os diferentes estágios percorridos para a apropriação e uso da escrita e da leitura. 

- Leitura e Interpretações de Textos Clássicos: a que menos gostou e mais teve dificuldades. Oferecida no 

primeiro semestre de curso, exige dos alunos “pensar e refletir”, requer o domínio da linguagem para 

decifrar e manipular estruturas complexas de pensamento, tarefa para o qual a escola pública não lhes 

preparou.  

- Fundamentos teórico-práticos do ensino da Geografia: a que mais teve facilidade por conta do 

professor que organizava as aulas de forma mais dinâmica: “(...) Cada aula a gente fazia uma coisa. Uma 

aula a gente tinha interpretação de textos e a gente tinha que desenhar um caminho pra aquela história; 

em outra aula, a gente tinha que construir um painel; uma outra aula a gente foi a campo conhecer o 

bairro”. 

Residência Pedagógica 

- Ainda não realizou a Residência, pois trabalha e preferiu fazer após o cumprimento de todos os créditos 

das disciplinas do currículo. De todo modo, tem expectativas: por um lado, há o anseio de vivenciar e 

experimentar a profissão, por outro, há receios quanto às exigências e cobranças dos professores 

preceptores da universidade e ao “tipo de criança que se possa encontrar, talvez, criança que sofra maus 

tratos” e a possibilidade de envolvimento com essas situações vulneráveis. 
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Aprendizagem mais significativa obtida no curso 

- Reconhecimento de que as pessoas são diferentes, tem suas singularidades e é preciso respeitá-las: “(...) 

É muito importante saber que cada um tem seu tempo, é de uma forma, tem uma personalidade”. 

Lacunas e aspectos frágeis da formação 

- Despreparo para a alfabetização: As críticas são relativas ao pouco tempo destinado para essa disciplina 

na matriz curricular do curso, oferecida em apenas um semestre: “(...) É o problema que eu enxergo mais 

grave, é onde eu sinto mais deficiência, mais fraqueza mesmo, é onde eu não tenho segurança”. 

- Despreparo para lidar com a diversidade: “(...) Hoje se fala muito de inclusão e a gente não sabe lidar 

com aluno cego, com deficiente mental, quem tem down... O que a gente tem de obrigatório é só LIBRAS, 

que é o surdo... não se pensa no aluno com deficiência dentro da formação. Esses alunos estão dentro da 

sala e não são pensados. A gente é formado para lidar com eles, só que a gente chega lá e aí? O que eu 

faço? Como que eu vou fazer?”. Considera, ainda, que o curso de formação deveria ter maior duração 

para dar conta dessas demandas. 

Mudanças percebidas em si mesmo e conhecimentos considerados importantes para o exercício 

profissional 

- Desenvolvimento da capacidade de reflexão: disciplinas e leituras realizadas tiveram importante 

influência. “(...) A faculdade em si me fez pensar mais, ser uma pessoa mais crítica”. 

- Conhecimentos fundamentais: “(...) Mais do que só conteúdo, o professor precisa saber ensinar, ter 

uma sensibilidade pra entender que cada um é diferente e, acima de tudo, não esperar o aluno ideal e, 

sim, lidar com o que vai aparecer mesmo... Ele precisa entender a realidade mesmo daquela turma e 

saber fazer com que aquelas crianças aprendam”. Identifica, portanto, o conhecimento da matéria; o 

conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento dos alunos e de suas características. 

Vanessa 

As disciplinas cursadas mencionadas  

- Políticas Públicas da Educação Brasileira: aprendizagens relativas à compreensão do fenômeno 

educativo e suas articulações com aspectos mais amplos do sistema de ensino: as políticas e seus 

processos de implantação, os conflitos e interesses que envolvem não apenas a educação em âmbito 

nacional, mas internacional também. 

- Psicanálise e Educação: foi a que mais gostou, possibilitou a compreensão da constituição de cada 

indivíduo como um ser único e a discussão de conflitos presentes no trabalho docente (disciplina, 

autoridade do professor e inclusão em sala de aula, por exemplo). 

- Fundamentos teóricos e práticos da Educação Infantil: a que menos gostou, em razão das discussões 

terem focalizado as experiências e modelos ideias de organização da EI, que não contemplavam as 

especificidades da realidade brasileira e as condições de funcionamento das instituições escolares 

localizadas no munícipio em que situa a universidade. Por outro lado, reconhece que as discussões 

empreendidas a respeito das políticas públicas voltadas para a Educação Infantil e do processo de 

transição para o Ensino Fundamental I foram aspectos positivos e que contribuíram para a sua formação.  

- Leitura e Interpretações de Textos Clássicos: disciplina que mais teve dificuldades.  

- Residência Pedagógica em EJA: foi a que mais teve facilidade porque gostou da experiência: “(...) Não 

tive conflitos, foi legal o contato com os jovens e os adultos, uma troca de conhecimento muito 

significativa, diferente do que acontece nos outros níveis de ensino, que parece que você tá ensinando 

mais o aluno a se comportar na sociedade do que aprender de fato”. 

Residência Pedagógica  

- Contribuição significativa na formação. Da EI apontou ter percebido o estabelecimento nas escolas de 

uma rotina muito rígida, “(...) é tudo tão regrado, tudo tem um horário”. As professoras privilegiavam o 

cuidar, em detrimento do educar. Quanto às experiências no EF, destacou a boa interação da professora 

com os alunos e o desenvolvimento de aulas pautadas exclusivamente no uso de livros didáticos, uma 

“aula orientada que não despertava muito interesse em questionar, perguntar”. Por fim, na Residência de 

Gestão lamenta não ter participado de maneira mais efetiva das atividades atribuídas à gestão escolar, 

pois os diretores mantinham-se mais à distância, delegando-lhe tarefas não diretamente relacionadas a 

essa função como, por exemplo, a confecção de cartazes para a escola. 

Aprendizagem mais significativa obtida no curso 
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- Compreender o outro e respeitar o tempo de aprendizagem de cada criança. 

- Experiências de RP: apesar do pouco tempo que se passa na escola, é possível “(...) captar muita coisa, 

ver como é o ambiente, as relações. O mais interessante na Residência, é que a gente atua junto com a 

professora, a gente se envolve... é uma presença ativa na escola”. 

Lacunas e aspectos frágeis da formação 

- Despreparo em relação ao domínio de conteúdos específicos das diversas séries de escolaridade: 

reconhece a centralidade desse conhecimento e destaca sentir muito medo de não conseguir desempenhar 

bem sua função. Parte do pressuposto de que futuramente estudando e consultando internet, livros e 

enciclopédias dará conta de superar suas dificuldades no que diz respeito aos conteúdos curriculares. 

- Ressalta que essa lacuna é fruto de seu processo de escolarização básica e que já deveria ter esses 

conhecimentos ao ingressar no curso de Pedagogia: “(...) não sei se cabe à universidade, uma vez que já 

deveria ter isso desde o período escolar”. 

Mudanças percebidas em si mesmo e conhecimentos considerados importantes para o exercício 

profissional 

- Desenvolvimento da capacidade de reflexão. Contato com diversas experiências: “(...) A faculdade 

mudou muito a minha cabeça nesses aspectos, coisas que eu era totalmente ingênua. Eu saí da casa dos 

meus pais, fui morar em república, né, e durante a faculdade tive muita experiência diferente – o 

intercâmbio em Portugal é uma dessas... Então, assim, eu tava num ambiente totalmente deslocado, 

convivendo com pessoas com características totalmente diferentes, seja social, econômica e cultural... 

Então, assim, o modo de pensar, o modo de agir mudou muito” 

- Ampliação de referências: a iniciação científica e o intercâmbio em Portugal durante o período de um 

ano asseguraram uma vida universitária mais rica e a aproximação com um universo cultural 

diferenciado. 

- Conhecimentos fundamentais: domínio dos conteúdos específicos, necessidade de se ter uma concepção 

sobre educação e uma “visão mais humana e sensibilizada sobre o outro”, procurando compreendê-lo em 

suas dificuldades. Considera que o curso proporcionou reflexões relativas à necessidade de uma 

aprendizagem significativa e possíveis caminhos para o alcance desse objetivo. Dado que “a faculdade 

não dá conta de ensinar os conteúdos e o modo de ensiná-los”, a menos que se dilate o tempo destinado 

para a formação, é preciso o professor assumir uma postura de continuar estudando. 

Ana Paula 

As disciplinas cursadas mencionadas 

- Estudo sociológico da escola: aprendizagens relativas à compreensão da educação, da escola e das 

pessoas que trabalham nesta instituição e a fazem funcionar: “(...) você começa a entender a escola e as 

pessoas de uma forma diferente, não tão romântica, assim. Vê que existe diferença de classe social e que 

a escola foi, muitas vezes, criada pra isso. A disciplina trouxe uma visão da realidade pra gente”. 

- Residência Pedagógica: possibilitam uma aproximação efetiva com a realidade da escola pública: “(...) 

Porque, muitas vezes, a gente fica com aquela visão que o professor tem do que é a EI, do que é a 

criança, o aluno, e que não é a realidade da escola pública, do que dá pra você planejar e do que não dá, 

que atividades você pode desenvolver e as que não dá. Eu acho que os estágios dão um ‘acorde!’ na 

gente, porque nada é tão bonitinho, igual a gente vê na teoria, né?”. 

- Alfabetização e Letramento: disciplina que mais gostou. Essencial para o preparo profissional. A 

experiência mais significativa foi a elaboração dos memorias que propiciaram reflexões sobre o próprio 

processo de alfabetização: “(...) A reflexão começou de dentro pra fora, de como a gente se alfabetizou, 

os pontos positivos e negativos, para a partir daí a gente pensar na alfabetização de outras pessoas, dos 

métodos que têm, qual o melhor e o pior”. 

- Leitura e Interpretações de Textos Clássicos: a que menos gostou. Além das dificuldades relativas à 

leitura dos textos, aponta que os professores de Filosofia, ao contrário dos de Pedagogia, são alheios às 

condições de ingresso dos alunos no ensino superior e suas dificuldades para compreender conceitos 

filosóficos. Tanto os alunos de outros cursos do campus, como os próprios professores que ministram as 

aulas teriam, em sua opinião, preconceitos em relação aos alunos de Pedagogia: “(...) A gente sofre muita 

humilhação porque o pessoal de Filosofia acha que a gente é burro se faz Pedagogia”. Sugere que o 
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Departamento de Educação trabalhe em parceria com o Departamento de Filosofia, pois desse modo as 

disciplinas poderiam estar mais relacionadas à educação e atender os interesses dos estudantes. 

- Fundamentos teórico-práticos do ensino da Matemática: a que mais teve facilidade por conta do 

trabalho dos professores: “(...) eles eram muito claros no que eles queriam. Por mais que essa disciplina 

me assustasse no início, eu achei fácil porque os professores traziam experiências, traziam atividades pra 

que a gente percebesse como que a criança pensava quando resolvia uma atividade”. Utilização de 

diversos recursos para aprendizagem das operações matemáticas: ábaco, material dourado, tangram e uso 

de software educacional. 

- Teorias do Currículo: oferecida no primeiro ano do curso; foi a disciplina que mais teve dificuldade 

para compreender as leituras realizadas. Além disso, afirma que a dificuldade também advinha do fato de 

que não compreendia, de início, como que o currículo se constituía como uma forma de poder na escola: 

“(...) Você entra na faculdade com uma visão, você achava que currículo era só um pedacinho de papel 

falando o que você ensinava, o que não ensinava. Aí, você vê que a coisa é mais tensa, mais complexa, aí 

você toma um choque”. 

Residência Pedagógica 

- Expectativas iniciais: tinha medo, sobretudo porque não tinha experiência no magistério. Relata que 

primeiro fez a RP em EI, pois considerava mais fácil, ao contrário do EF e do confronto com a 

alfabetização das crianças. Descreve situações em que as professoras formadoras da escola delegaram-lhe 

tarefas e intervenções em sala de aula, sem que tivesse planejado antecipadamente suas ações: “(...) Essa 

primeira experiência foi muito difícil, foi de medo e, no início, de impotência, mas depois elas deixavam 

de fazer coisas para que eu fizesse e eu acabei aprendendo muito, tanto com as crianças, quanto com 

elas mesmo, porque elas não queriam fazer e eu fazia”. 

- RP no EF: experiência muito boa. Acompanhou uma professora de segundo ano, numa sala com 

crianças em diferentes estágios do processo de aprendizagem da escrita e da leitura: “(...) A professora 

falou que eu podia ajudar no que eu quisesse, então ela deixava eu corrigir atividades, ir até às carteiras 

pra ajudar as crianças, eu me coloquei no lugar do professor por alguns momentos. Ela me falava: ‘olha, 

tal aluno é assim, então eu to dando um ditado, uma atividade específica e pra sala eu to dando tal coisa. 

Aquele aluno ele precisa de mais atenção. Se você quiser, vai lá olhar como ele tá aprendendo...’. Eu não 

tinha experiência com criança pré-silábica, por exemplo, e lá eu tive”. 

- Destaca aprendizagens relativas à dinâmica de funcionamento do cotidiano escolar e da sala de aula, ao 

papel da professora de classe, que auxiliou e orientou no processo de elaboração de seu plano de ação 

pedagógico (PAP) aplicado. Também destaca que esta professora desenvolvia práticas de alfabetização 

distintas daquelas que aprendeu na faculdade: “(...) O choque começa nesse momento por causa que o que 

a gente tinha visto como a melhor forma de alfabetizar não era o que a gente encontrava em sala de 

aula. Mas a gente via que do jeito que a professora tava ensinando era a melhor forma, surtia efeito. Ela 

assumia que utilizava o método fônico, que era o método em que tinha se alfabetizado, que ela tinha 

aprendido vários outros na faculdade, mas achava que esse era o melhor... demorava um pouco pras 

crianças pegarem, mas depois elas iam rápido. Ela tinha tudo muito explicado na cabeça dela, ela era 

uma professora muito bem esclarecida e eu fiquei confusa porque eu não teria esses argumentos...”. 

- RP em EJA: também afirma que foi uma boa experiência e que gostou, ao contrário da RP em Gestão, 

pois não teve muitas possibilidades de acompanhar de fato o trabalho do diretor de escola: “(...) A gente 

ficava muito jogado na escola, sem ter o que fazer... apenas tinha uma professora mediadora do Estado, 

que é tipo uma coordenadora, que a gente ficava atrás dela. Sempre tinha um conflito – aluno que era 

enviado pro Conselho Tutelar, essas coisas – e a gente foi percebendo como é mesmo o trabalho de uma 

coordenadora”. 

Aprendizagem mais significativa obtida no curso 

- Percepção da educação como um fenômeno complexo, no qual diferentes fatores interferem: “(...) Eu 

comecei a ver a educação de uma outra forma... que a educação não é só aquilo que acontece na sala de 

aula, tem um jogo de interesse muito forte que influencia a área da educação”. 

- A sala de aula como um grupo heterogêneo e como um espaço onde constantemente o professor tem que 

lidar com imprevistos e tomar decisões para resolver os conflitos que emergem: “(...) Nem todos vão 

aprender da mesma forma, no mesmo momento, porque se uma pessoa entra na sala desconsiderando 

isso ela não consegue trabalhar. Os imprevistos acontecem e a gente tem que lidar com eles a toda 

hora... a sala de aula não é parada”. 
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- Sensibilidade: o professor precisa ter um olhar atento e cuidadoso em relação ao aluno para perceber 

suas dificuldades e auxiliá-lo. 

Lacunas e aspectos frágeis da formação 

- Despreparo na área da Psicologia: “(...) A Psicologia movimenta muito o campo da educação,né? As 

pessoas falam do Piaget, do Vygotsky, muito se fala em nome desses autores e muitas vezes não tem 

muito a ver com aquilo que eles, de fato, falaram. E eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho 

conhecimento. É muito importante você saber dessas fases de desenvolvimento da criança, então, eu acho 

que essa é a principal lacuna”. 

Mudanças percebidas em si mesmo e conhecimentos considerados importantes para o exercício 

profissional 

- Desenvolvimento da capacidade de reflexão e compreensão da educação como um fenômeno complexo. 

- Conhecimentos fundamentais: Identifica o conhecimento da matéria; o conhecimento didático do 

conteúdo, o conhecimento dos alunos e de suas características, o conhecimento do currículo, da legislação 

educacional e de como planejar uma boa aula. Além disso, destaca que: “(...) Você tem que saber o que é 

uma sala de aula... porque a sala de aula é isso: você supõe algumas coisas e a partir dali você já 

começa a dar andamento ao trabalho e você tem que saber também que vão surgir outras coisas que 

você não consegue antecipar”. 

3.2.2 Projeção para o início da profissão docente: expectativas e dificuldades 

antecipadas 

Camila 

Expectativas e dificuldades que antecipa para o início na profissão docente 

- Tem muito medo e insegurança: “(...) Será que eu vou encarar, será que é isso o que eu quero? Eu 

tenho muita vontade de poder transformar, de alguma forma, essas crianças, de tornar sujeitos críticos, 

reflexivos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito, muito receio da sala de aula e do que eu vou encontrar 

pela frente”. 

- Há incertezas quanto às possibilidades de desempenhar bem a função docente e dúvidas relativas à 

permanência no magistério – “(...) Porque a escola é muito difícil; é muito difícil ser professor”. 

- As preocupações principais são: o “certo despreparo”, a percepção de que “falta muita coisa, falta 

alfabetização, saber lidar com o outro, com a criança que não é o aluno ideal, é o aluno real”. 

Teoricamente, afirma se sentir preparada, mas para as questões da prática,“que é justamente assumir a 

posição de professor”, considera que ainda há muitos desafios a serem superados. Mesmo ressaltando 

aspectos positivos das experiências de Residência Pedagógica, entende que há uma diferença quando se 

passa da posição de aluno para a de professor, assumindo integralmente a responsabilidade e o controle de 

uma classe. 

- Sente-se mais despreparada para iniciar o trabalho com crianças de 6 a 10 anos. Já com relação à EI 

considera que será mais fácil e se sente mais confortável para trabalhar: “(...) Porque com as crianças que 

eu mais me identifico, que eu consigo lidar melhor”. Mantém a crença de que “com os pequenos será 

mais tranquilo” e, em contrapartida, com alunos do EF a relação professor-aluno será mais agressiva ou 

complicada em virtude do período de desenvolvimento pelo qual estariam a passar estas crianças. 

- Dificuldades mencionadas: a remuneração: “(...) Dependendo da remuneração que você quiser ter” 

pode ser difícil ingressar no mercado de trabalho. 

- Planos profissionais: aprovação em concurso público para trabalhar em escolas públicas e garantir 

estabilidade e um salário mais condizente com aquele que pretende ter.  

- Ajuda/auxílio profissional no início da carreira: os professores da universidade poderão ajudar, 

recomendando leituras e orientando quanto aos possíveis caminhos a serem seguidos. 

Percepções sobre o que é o bom professor e quais as suas principais habilidades 

- Tem domínio dos conteúdos específicos, sabe ensiná-los e avaliar corretamente a aprendizagem dos 

alunos. 

- Habilidades: saber lidar com a diversidade, ser tranquilo e paciente e “saber separar o pessoal do 

profissional”. 
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Vanessa 

Expectativas e dificuldades que antecipa para o início na profissão docente  

- Tem muito medo e insegurança: dúvidas relativas à possiblidade de “dar conta” de desempenhar bem a 

função docente: “(...) Eu tenho um certo medo, um receio, mas por outro lado eu tenho até curiosidade... 

Eu fico nessa entre curiosidade e receio”.  

- Dificuldade para “falar em público”, se expor frente às crianças e, sobretudo, alfabetizá-las: – “(...) 

Como será que eu vou me comportar na frente delas? Meu maior medo é cair numa sala de alfabetização 

porque, meu Deus, eu não tenho a mínima ideia de como alfabetizar uma criança. Eu fico muito temerosa 

porque eu não me sinto preparada pra alfabetizar”. 

- Sente-se melhor preparada para iniciar seu trabalho com crianças da EI na faixa de quatro a cinco anos 

ou com crianças do EF, que não estejam na fase de alfabetização:“(...) Então, eu prefiro os maiores 

porque, assim, criança muito pequena é muito aquela coisa de cuidar, entendeu? Cuidar eu não tenho 

vontade. E com os grandes eu não vejo problema, meu medo é com alfabetização”. 

- Dissociação entre o cuidar e o educar na EI. A crença de que o trabalho com as crianças maiores – 4º ou 

5º ano do EF – será mais fácil: basta estudar os conteúdos e planejar as aulas para conseguir desempenhar 

a função docente: “(...) No EF exige mais de você se apropriar dos conteúdos mesmo, né? Mas isso aí é 

só estudar, não tem problema”. 

- Dificuldade para ingressar no mercado de trabalho: é preciso estudar e passar em concurso; no setor 

privado torna-se mais difícil atuar em escolas reconhecidas, posto que se exige, frequentemente, 

experiência no magistério. Uma alternativa destacada é a possibilidade de trabalhar como professora 

eventual ou como OFA (Ocupante de Função Atividade), admitida em caráter temporário nas escolas 

estaduais, mas em razão das condições de trabalho (insegurança e a instabilidade do emprego), não deseja 

ingressar na docência nessas circunstâncias.  

- Planos profissionais: exercer a docência na escola pública, quando conseguir passar em concurso. 

Enquanto isso não ocorrer, também pensa em procurar emprego em outras áreas: “(...) Se eu tiver 

desempregada, não tem essa de só escola, não. Se tiver alguma outra coisa e for vantajoso, eu vou... é 

normal”. 

- Não identifica alguém que possa ajudá-la ou dar apoio, se precisar, em seu ingresso na profissão. 

- Expectativas quanto à transição de estudante para professora: espera conseguir um emprego no ensino 

assim que se formar. A mudança de papéis fará com que “sinta muita falta da universidade” e pretende 

dar continuidade à sua formação: “(...) Eu não me vejo fora da universidade enquanto eu estiver 

atuando”. A transição é vista como “normal”, pois já pressupõe que após a formação atuará na docência. 

Percepções sobre o que é o bom professor e quais as suas principais habilidades 

- Possui competência para combinar o conhecimento do conteúdo específico com o conhecimento do 

modo de ensiná-lo; tem sua prática orientada por determinados valores e por uma concepção de educação. 

Além disso, é preciso: “(...) O respeito pelo próximo, saber reconhecer a diferença dos alunos, não tratar 

todos como iguais... tem que ser um professor que nunca pare de estudar, entendeu? Que fica atualizado, 

que saiba enxergar as problemáticas na educação, saiba ver o que acontece, os conflitos. Então, formar 

é uma coisa de muita responsabilidade. E a gente não tá formando só pra ler e escrever, é pra vida... a 

criança vai ser um adulto futuramente e ela vai levar todos aqueles valores pra sua vida. Então, a gente 

tem que ter muito cuidado e saber o que vai falar em sala de aula. A palavra tem muito poder, logo mais 

nessa idade das crianças”. 

- O bom professor possibilita uma formação intelectual por meio do processo de ensino e aprendizagem e 

também uma formação moral, no sentido de desenvolver um caráter condizente com aquilo que 

socialmente é valorizado e requerido pela sociedade moderna (VILLA SÁNCHEZ, 1988). 

Ana Paula 

Expectativas e dificuldades que antecipa para o início na profissão docente  

- Tem boas expectativas: tem vontade e espera conseguir desempenhar bem a profissão. Por outro lado, 

afirma que: “(...) Tenho muito medo e insegurança porque eu não me formo com certeza de nada. Acho 

que vou ter essa certeza quando estiver na sala de aula e lidando com o que aparecer, utilizando os 

conhecimentos que aprendi aqui. Mas eu acho que no começo vai ser meio difícil...”. 

- Maior receio: não conseguir ensinar os conteúdos e fazer com que os alunos aprendam: “(...) Esse é meu 

maior medo porque se eu não conseguir vou me sentir um pouco inútil”. 
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- Sente-se melhor preparada para iniciar seu trabalho com crianças da EI ou com crianças do EF, que não 

estejam na fase de alfabetização “(...) Essa fase mesmo é a que eu tenho mais insegurança. Se falassem 

pra mim: você pegou uma sala de segundo ano, então eu falaria: não sei o que fazer, porque eu não 

tenho muita base. Agora EI eu acho que é mais fácil porque são conhecimentos e atividades que a gente 

tem que passar, que eu to mais acostumada”. 

- Ingresso no mercado de trabalho: como a conclusão do curso ocorreu em maio de 2013, afirmou que 

pode encontrar dificuldade para conseguir um emprego no meio do ano letivo. No entanto, já passou em 

boa colocação em concurso de Guarulhos para formação de cadastro reserva de professores. Aguarda ser 

chamada. 

- Planos profissionais: exercer a docência. “(...) Vou mandar currículo pras escolas. Onde me pegarem, 

por mais que seja uma escola que eu não queira tanto, eu vou entrar porque eu acho que o importante é 

já começar a atuar, a praticar alguma coisa porque assim a gente aprende”. 

- Não identifica muitas pessoas que possam ajudá-la ou dar apoio, se precisar, em seu ingresso na 

profissão: “(...) Nenhum conhecido meu é da área da educação. O máximo, se eu tiver alguma dúvida, 

uma pessoa que eu posso contar é a minha professora orientadora aqui da faculdade, mas eu acho que 

só ela”. 

- Expectativas quanto à transição de estudante para professora: “(...) Eu não tenho nem noção de como vai 

ser... Acho que vai ser muito diferente, uma sensação única e que acontece de repente, vamos supor, de 

um mês pro outro, você deixa de ser aluno pra virar professor e só professor. É uma experiência 

diferente porque a gente vai trocar de papel, eu vou ser professora e, ao contrário das outras vezes, eu 

não vou ter ninguém pra me apoiar. Assim, vai ser um momento só meu”            Profissão docente 

entendida de forma individual e solitária, e não como uma “rede coletiva de trabalho” constituindo “fator 

decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da profissão docente” (NÓVOA, 

1992, p. 26). 

- Os sentimentos de ansiedade, de descoberta e vontade de exercer a profissão são 

moderados/contrabalançados em virtude dos desafios que antevê: “(...) Eu vou com muitas expectativas, 

mas também vou dando umas freadas pra não me frustrar muito, né? porque nunca a primeira vez é do 

jeito que a gente quer. A primeira turma, as crianças elas são quase as suas cobaias; você não sabe 

como agir, você testa de tudo com elas. Então, eu acho que essa transição de aluno pra professor vai ser 

de descoberta”. 

- Dificuldades previstas: falta de experiência no magistério e salas lotadas com crianças em diferentes 

momentos do processo de aprendizagem são os desafios com os quais espera se defrontar no início da 

carreira docente. 

Percepções sobre o que é o bom professor e quais as suas principais habilidades 

- Possui competência para combinar o conhecimento do conteúdo específico com o conhecimento do 

modo de ensiná-lo. Também possui conhecimento relativo às características dos alunos: “(...) O bom 

professor entende que a sala é heterogênea, que as crianças têm várias dificuldades e que entendem de 

forma variada. Muitas vezes, você vai precisar voltar ao assunto, vai ter que dar outro tipo de exercício 

porque um aluno não se identificou, não conseguiu aprender”. 

- Habilidades necessárias: paciência – “(...) porque se você não tiver paciência, você não consegue gostar 

do que faz” – saber lidar com pessoas, dedicação ao trabalho e disposição para estudar continuamente. 

3.2.3 Os conhecimentos básicos universitários para o exercício da profissão docente 

O Quadro 3, a seguir, apresenta informações selecionadas a partir das questões 

que solicitavam uma avaliação e impressões das futuras professoras sobre o preparo 

para o exercício da profissão. 
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Quadro 3 – Preparo em relação aos conhecimentos de conteúdos específicos 

Conhec. do 

conteúdo 
Camila Vanessa Ana Paula 

Língua 

Port., 

Leitura e 

Escrita 

Não se sente preparada 

“(...) Acho que é uma coisa 

que tenho que ir atrás, estudar 

mais pra está muito segura 

daquilo que terei que ensinar”. 

Sente-se preparada 

“(...) Eu não sou expert em 

gramática, tem muitas 

regrinhas que até hoje tenho 

que estar estudando. Em 

relação ao conteúdo de 

qualquer área eu sei que eu 

tenho que estudar e preparar a 

minha aula. Eu não vejo 

problema nisso... eu vejo como 

natural”. 

Pouco preparada 

“(...) A gente tem muito pouco 

tempo pra essas matérias de 

fundamentos teórico-práticos. 

Você, às vezes, tem uma 

noção do que pode fazer, mas 

não tem nada muito concreto... 

então, você vai acabar 

procurando um pouquinho 

daquilo que você já aprendeu 

no passado”. 

Matemática 

Sente-se preparada 

“(...) Eu acho que a gente teve 

aulas mais práticas, teve que 

colocar mais a mão na massa, 

teve que fazer e executar 

atividades, sentir a dificuldade 

do aluno”. 

Sente-se preparada 

“(...) Não que eu tenha todos 

esses conhecimentos aqui 

comigo. A gente estudou pra 

passar no vestibular, mas, com 

o tempo, a gente esquece. 

Então, eu tenho que retomar e 

preparar as minhas aulas” 

Sente-se preparada 

“(...) Os professores deram 

muitas atividades, exemplos 

de exercícios pra gente fazer 

com as crianças. Eles pediram 

pra gente bolar um jogo e toda 

aula a gente tinha que trazer 

uma atividade feita de casa”. 

Ciências 

Não se sente preparada 

“(...)A faculdade não me 

acrescentou em nada. Não teve 

teoria, não teve prática nem 

conteúdo. Acho que foram 

aulas jogadas. Não sei se foi 

por conta da greve, mas eu 

achei ruim”. 

Sente-se preparada 

“(...) Eu sei que eu tenho que 

preparar a minha aula. Com a 

minha aula preparada, eu me 

sinto segura”. 

Muito bem preparada 

“(...) A professora deu uma 

boa noção de como trabalhar 

com as crianças, exemplos de 

atividades, a gente pôde 

começar pelo que a criança 

sabe, ela mostrou atividades 

simples, mas com muito mais 

significado no aprendizado da 

criança”. 

História 

Sente-se preparada 

“(...) Nesse pouco tempo, eu 

pude ver a História de uma 

outra forma. Acho que o 

professor ele frisou muito em 

termos de refletir, de pensar 

como foi o nosso ensino e 

como modificar isso... História 

não é marcar data, é muito 

mais... a gente pode questionar 

a História”. 

Sente-se preparada 

Parte do pressuposto de que 

estudando depois e preparando 

suas aulas conseguirá ter um 

bom desempenho profissional. 

Mais ou menos preparada 

“(...) Por causa da greve, 

pouco tempo ficou pras aulas e 

as ideias ficaram um pouco 

desconectadas, mas a essência 

ficou: a História tem várias 

concepções de pessoas 

diferentes que a escreveram e 

pensaram nela. A gente não 

pode se apegar à verdades 

absolutas ou à verdade única 

de um livro. E outra coisa: 

você tem que começar da 

criança, de coisas mais 

próximas dela pra depois ir pra 

algo mais abstrato”. 

Geografia 

Sente-se preparada 

“(...) Eu pude adquirir 

conhecimentos de outras 

formas de ensinar, sem ser só 

aquela forma de, tipo, livro, só 

leitura, que é a forma que eu 

fui ensinada, né, e que isso me 

incomodava... essas outras 

formas que aprendi na 

faculdade mudou minha visão 

de Geografia”. 

Sente-se preparada 

Parte do pressuposto de que 

estudando depois e preparando 

suas aulas conseguirá ter um 

bom desempenho profissional. 

Sente-se preparada 

 “(...) O professor despertou na 

gente a importância de ensinar 

Geografia e a gente trabalhou 

muito a parte de localização. 

Sempre ensinar do perto do 

longe pra criança. Ele fez a 

gente fazer atividades que 

podemos fazer com as 

crianças”. 

Artes 

Sente-se preparada 

“(...) De todas as disciplinas a 

que mais mudou a minha visão 

foi Artes. Antes eu só copiava 

Sente-se preparada 

Parte do pressuposto de que 

estudando depois e preparando 

suas aulas conseguirá ter um 

Bem preparada 

“(...) A professora trouxe 

muita coisa prática, a gente 

teve contato com vários 
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e pintava um desenho pronto. 

Mas, Artes não é só isso? 

Artes não é só pintar? Não! 

Tem muita intencionalidade 

em cima da Arte...”. 

bom desempenho profissional. materiais, a gente teve leituras 

de como a criança começa a 

desenhar pra discutir o que e 

por que ela tava desenhando”. 

Educação 

Física 

Não consegue ainda avaliar 

seu preparo 

“(...) O que eu tive sempre 

foram aulas jogadas. Pra 

menina dá uma bola pra ela 

jogar vôlei e o menino joga 

futebol. Então, essa é a visão 

que eu tenho pela minha 

educação básica: [só] serve pra 

criança descarregar a energia”. 

 

Sente-se preparada 

Parte do pressuposto de que 

estudando depois e preparando 

suas aulas conseguirá ter um 

bom desempenho profissional. 

Não consegue ainda avaliar 

seu preparo 

“(...) Do meu conhecimento 

prévio eu entendo que as 

crianças têm que se 

movimentar, ela é um corpo 

em movimento. Então, eu não 

posso querer que a criança ela 

fique sentada na carteira o 

tempo todo. Eu tenho noção da 

importância de privilegiar 

alguns momentos de 

brincadeira, mesmo em outras 

aulas”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados das entrevistas. 

O conhecimento da matéria foi identificado como um dos conhecimentos 

essenciais para o desempenho da profissão pelas três alunas entrevistadas. Ser um bom 

professor implica ter domínio dos conteúdos específicos das diferentes matérias que 

compõem o currículo escolar, ainda que este conhecimento, em determinados 

momentos, assuma uma posição secundária: 

(...) Pra você ser professor não basta você ter só conteúdo, [...] não adianta 

só ter conhecimento, tem que saber transmitir... saber falar desse 

conhecimento e passar esse conhecimento (Camila).  

(...) Um bom professor ele tem que ter, claro, todas as competências dos 

conhecimentos que ele vai passar pros alunos, mas eu acho que acima disso, 

sobretudo, tá a concepção que ele tem sobre educação, sabe? (Vanessa). 

(...) Eu sei que o professor tem que ter um bom conhecimento, mas ele não é 

uma enciclopédia, ele tem que preparar aula, ele tem que buscar. [...] O 

curso de Pedagogia não vai abranger... Não vai explicar pra você o 

conteúdo mesmo. [...] Então, nesse sentido, eu me sinto um pouco defasada. 

Eu não domino a Ciências, a História... E eu vou ser uma professora 

polivalente, eu tenho medo, eu tenho até receio! O que eu pretendo quando 

atuar? Preparar todas as minhas aulas, eu tenho que me dedicar totalmente 

pra dar aula (Vanessa). 

Embora não se trate de estabelecer uma hierarquia entre os diferentes tipos de 

conhecimentos que identificam como importantes para o exercício da docência, 

aparentemente o lugar secundário destinado ao domínio dos conteúdos específicos está 

relacionado à crença de que não necessariamente ele deve ser adquirido durante o curso 

de formação inicial, sendo sempre possível superar eventuais dificuldades 

posteriormente, quando estiverem atuando nas salas de aulas: 
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(...) Em relação ao conteúdo, eu sei que eu tenho que estudar, eu tenho que ir 

atrás... [...] No começo do curso o meu receio era o conteúdo, hoje, não. 

Hoje o meu receio é que ele [o professor] tem que ter a responsabilidade de 

fornecer uma educação emancipatória pra aquele aluno, sabe? [...] O que 

que a gente aprende aqui? A gente aprende a criar, tipo, eu acho que é esse 

lado que eu falo, esse olhar sensibilizado. Vamos supor, no ensino de 

Ciências a gente aprende o modo de ensinar que... que eles [os alunos] 

aprendem de um modo mais significativo. Agora, o conteúdo em si a gente 

tem que buscar por fora mesmo, por que se fosse pra faculdade dar conta, 

então o curso tinha que ter uns dez anos, não seria possível em quatro... Por 

isso que a gente fica meio com medo de entrar em sala de aula. Você pensa 

assim: ah, meu Deus do céu! Mas, eu acho que é isso, é dever nosso estudar, 

a gente não pode parar de estudar. Muita gente teve o Ensino Médio 

defasado, mas vamos atrás. Então, eu acho que a faculdade mostra esse 

lado, da gente entender as concepções, né, de um modo mais significativo de 

como ensinar, mas não o conteúdo em si, como muitos esperam (Vanessa). 

É interessante observar que os parâmetros utilizados pelas alunas para avaliar o 

preparo que têm quanto ao conhecimento do conteúdo aparentam incidir mais nas 

estratégias para o ensino da matéria do que a matéria a ensinar em si. Há uma 

valorização do aspecto denominado “prático”, sobretudo nas manifestações de Camila e 

Ana Paula, apontando que se sentem mais seguras naquelas disciplinas em que os 

professores proporcionaram o desenvolvimento de atividades mais concretas, que 

poderão aplicar posteriormente quando estiverem atuando: 

(...) Os professores [de Matemática] deram boas saídas pra quando você 

chegar em sala, eles deram muitas coisas da prática pra gente, de como 

desenvolver nos alunos. [...] Eles deram exemplos de contas... traziam 

exercícios pra gente fazer com as crianças. A professora de Artes e de 

Ciências também deram bastante exemplos, bastante coisa pra gente 

desenvolver com os alunos. Em História, eu tive muito conhecimento de 

como usar o cinema pra não ser uma coisa chata ou pra tampar buraco, a 

literatura, como você usa música nas aulas de História. Mas assim pensar 

em uma sequência didática de atividades, como a gente fez em algumas 

matérias, o que é melhor privilegiar, o que ela [a criança] tem que aprender, 

a gente não teve muito... Então eu acho que faltou um pouquinho disso (Ana 

Paula). 

A valorização do conhecimento didático do conteúdo está relacionada à 

percepção de que não é responsabilidade da universidade o ensino dos conhecimentos 

das matérias, cabendo às futuras professoras adquiri-los durante o exercício da função 

docente, quando supostamente essas lacunas serão resolvidas. Assumir essas 

dificuldades e acreditar que elas poderão ser sanadas sem maiores problemas têm 

consequências para o exercício da profissão docente, uma vez que os professores 

precisam compreender os conteúdos a serem ensinados para efetivamente promoverem 

a aprendizagem dos alunos. Não os conhecer afeta, por outro lado, o modo como 

ensinam (por exemplo, pode-se modificar o estilo de ensino caso o professor se sinta 
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mais inseguro em relação a determinado assunto: aulas não dialogadas, pouco espaço 

para os estudantes manifestarem dúvidas e questionamentos, uso exclusivo do livro 

didático como fonte do conhecimento necessário, etc.); tem consequências no modo 

como selecionam conteúdos, recursos e materiais para ensinar, como estruturam suas 

aulas e conduzem o processo de ensino e aprendizagem. Em última instância, os 

professores também podem, conforme verifica Shulman (2005) em pesquisas, não ter 

condições para analisar criticamente a adequação e precisão de determinada fonte de 

conhecimento ou evitar ministrar aulas daquilo que não dominam muito bem. 

Assim, torna-se necessário que as futuras professoras entendam a centralidade 

desse conhecimento, ou os efeitos de sua falta, e que os cursos de formação propiciem a 

apropriação dos conceitos centrais e organizativos das diferentes matérias “(...) porque 

no puede esperarse que los nuevos profesores conozcan todo acerca de sus materias 

antes de que comiencen a enseñar, ellos también necesitan ser conocedores de su 

responsabilidad para adquirir nuevo conocimiento hasta el final de sus carreras” 

(SHULMAN, GROSSMAN, WILSON, 2005, p. 13). E essa habilidade para aprender 

mais ou adquirir novos conhecimentos requer o desenvolvimento da capacidade de 

refletir sobre e desde a experiência pessoal e profissional. A esse respeito, afirmam as 

alunas que: 

(...) Em relação ao conteúdo de qualquer área, eu sei que eu tenho que 

estudar e preparar a minha aula. Eu não vejo problema nisso... Eu vejo 

como natural. [...] É uma coisa que eu não sei se cabe à universidade, é uma 

coisa que eu já deveria ter, por isso eu não sei se a culpa é da universidade, 

mas da minha trajetória escolar, que eu deveria ter uma vasta competência 

nesses conteúdos básicos das disciplinas, mas eu não tenho (Vanessa). 

(...) Eu tenho um despreparo [em relação aos conhecimentos de Língua 

Portuguesa]. Acho que eu tenho que ir atrás, estudar. [...] Eu acho que tem 

que buscar ajuda na teoria mesmo e colocar na prática (Camila). 

Em estudo desenvolvido com alunas concluintes do curso Normal de nível 

médio, Nono (2001) também constata resultados semelhantes quanto às crenças das 

futuras professoras acerca dos conhecimentos dos conteúdos específicos que deverão 

ensinar: 

(...) Para a maioria, não existe, aparentemente, nenhum problema em 

desconhecer determinados assuntos [...]. O essencial, para elas, é que 

possuem consciência das lacunas nos conteúdos específicos e disposição para 

superá-los no exercício da docência. Acreditam que, diante das solicitações 

da prática, não encontrarão dificuldades em aprender os conteúdos para, 

então, ensiná-los aos alunos (NONO, 2001, p. 57). 
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Em contrapartida, Shulman, Grossman e Wilson (2005) afirmam que os bons 

professores não apenas dominam, mas também possuem compreensão aprimorada  

sobre o conteúdo (suas relações com outros conceitos externos ou internos à disciplina, 

sua estrutura sintática e substantiva e sempre pensando nos alunos a quem se dirigem), 

que torna possível um ensino bem sucedido. Assim, se considerarmos que parte 

significativa do conhecimento das matérias que as alunas possuem vem de suas 

experiências na educação básica, não investir, conforme aponta os autores, em formas 

de integrar esse componente do conhecimento base para a docência no currículo da 

formação inicial pode levar as futuras professoras a recorrer aos modelos de referências 

de professores da escolarização básica e do modo como ensinavam determinados 

conteúdos, conforme se pode observar pelo relato abaixo: 

(...) Então, assim, eu acho que o conhecimento de Português foi muito fraco e 

hoje eu tenho muito medo de alfabetizar uma criança porque eu acho que eu 

não sei! E, aí, em alguns momentos, o que eu penso? Eu vou ter que acabar 

retomando aquela minha [experiência escolar], o que as professoras falam 

que é muito errado, que é fazer do jeito que você foi alfabetizado, que não é 

o melhor jeito de alfabetizar a criança hoje. Por isso que a gente estuda 

tudo, as teorias, essas coisas, mas, assim, como falta teoria – a gente já não 

tem muita prática porque aqui, na faculdade, é muita pouca prática que a 

gente tem – então, aonde que você vai? Você vai fazer o que você acha que 

vai dar certo, que é o que você já tá acostumado, que é o que você aprendeu 

quando era criança, da forma que você aprendeu! (Ana Paula). 

A formação inicial precisa, portanto, para efetivamente promover mudanças 

qualitativas na prática docente profissional e nos processos de pensamentos dos 

professores, “(...) compartir la responsabilidad de la transmissión del conocimiento de la 

materia a los futuros profesores” (SHULMAN, GROSSMAN, WILSON, 2005, p. 3). 

Os candidatos à profissão docente trazem para os cursos de formação crenças e 

conhecimentos prévios, que influem significativamente em suas ações profissionais. 

Essas referências acerca do ensino, da aprendizagem, da escola, do aluno estão 

relacionadas ao modo como pensam este ensino, como aprendem com base em suas 

experiências anteriores e como agem e tomam decisões em suas salas de aula. 

As crenças, disposições e sentimentos dos futuros professores sobre os 

conteúdos influem no que escolhem e como escolhem ensiná-los: há assuntos preferidos 

e assuntos que não gostam de ensinar, do mesmo modo como “(...) possuem um 

autoconceito relativamente à sua capacidade para ensinar umas disciplinas e outras não” 

(MARCELO GARCÍA, 1999, p. 89). 
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(...) Então, aí eu acho que eu to mais ou menos preparada [em relação ao 

conhecimento do conteúdo de História]. O mais ou menos que eu digo é 

porque ele [o professor] trouxe algumas coisas e porque eu gosto de 

História, então daí dá pra equilibrar. [...] História e Geografia eu vou ter 

mais facilidade. Agora, Matemática, eu tenho um pouco de dificuldade... Mas 

os professores eles foram muito claros, aí eu vi que não era um bicho de sete 

cabeças, era uma dificuldade minha, mas que eu não podia passar pras 

crianças (Ana Paula). 

Um outro tipo de crença percebido, principalmente nos relatos de Vanessa ao 

avaliar seu preparo em cada área disciplinar, diz respeito à centralidade dada ao 

planejamento de aula. Esta aluna em diversos momentos de sua fala, conforme se pode 

observar pelos trechos abaixo transcritos, aponta acreditar que poderá lidar e superar as 

fragilidades no domínio de conteúdos específicos sempre que for preciso planejar suas 

futuras intervenções em sala:  

(...) Eu tenho que preparar bem a minha aula pra não falar qualquer 

bobeira. O que eu quero sempre prezar é nunca chegar a uma aula sem ter 

me preparado, porque eu só me sinto segura quando eu pego determinada 

coisa e estudo aquilo [...]. Então, é estudando, preparando as aulas. Não tem 

outra forma. Não vou chegar lá do nada. Vamos supor, eu tenho que já 

começar a estudar, pesquisar, mas não estudar daquele modo que a gente lê, 

pronto, tá bom. É uma coisa que eu tenho que fazer, tentar estudar e tentar 

colocar aquilo numa linguagem, mais... mais interessante...  Mas, se isso vai 

dar conta eu não sei... Aí, é só na hora, na prática, pra saber, não tenho 

como responder agora. Eu sei a gente tem que sempre ir atrás de várias 

fontes, seja pela internet, seja por meio de livros... Gente, o conhecimento tá 

ali, a gente tem que correr atrás. [...] Eu não vejo problema nisso, eu vejo 

como natural: eu tenho que preparar a minha aula. [...] Com a minha aula 

preparada em me sinto segura (Vanessa). 

[...] O que eu quis dizer se refere a qualquer área, de Ciências, Matemática, 

História. [...] Seria uma questão de estudar depois... Não, na verdade, não é 

estudar depois, é preparar a aula. E, a preparação da aula, o que é? É você 

estudar, buscar, ver... Logo mais na área de Ciências, Geografia, História, 

eu acho que tem que colocar muito atualidade, trabalhar muito com a 

atualidade. Então, eu acho que é preparar. Preparando uma aula eu não 

vejo o porquê de não se sentir segura (Vanessa). 

A crença de que o planejamento é tudo, de que resolverá todas as possíveis 

dificuldades no ensino dos conteúdos específicos não é compartilhada pelas duas outras 

alunas. A esse respeito, Ana Paula afirma que: 

(...) Você sabendo um pouco do específico de cada matéria, você sabendo 

como se faz um planejamento, aí você consegue dar uma boa aula. Pelo 

menos, dar aula. Porque isso não significa que você vai ter uma boa 

experiência em sala de aula, mas eu acho que já é um começo. Você se sente 

mais preparada tendo isso mais esquematizado (Ana Paula). 
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Quanto ao conhecimento didático geral, o Quadro 4, a seguir, dispõe dados 

relativos às percepções das alunas concernentes à organização e manejo de classe e ao 

controle de alunos. 

Quadro 4 – Preparo em relação ao conhecimento didático geral 
Conhec. 

didático 

geral 

Camila Vanessa Ana Paula 

Formas de 

gestão e 

org. da sala 

de aula 

Sente-se preparada 

“(...) Acho que a gente aprende 

muita coisa de organização e 

gestão da sala. A gente teve 

boas teorias e a gente pôde 

experienciar isso. Por exemplo, 

em didática mesmo, tem essa 

coisa do debate ou de um 

seminário numa aula”. 

Não consegue avaliar o 

preparo 

“(...) Acho que depende muito 

da sala, né? Porque, vamos 

supor, uma organização da sala 

que tenha quinze alunos e uma 

sala que tem mais de trinta é 

diferente. Eu nunca pensei 

ainda nesse sentido de como 

trabalhar a organização...”. 

Mais ou menos preparada 

“(...) Nunca, de fato, foi falado 

assim: a sala de aula ela tem 

que ser organizada dessa 

forma. Acho que tudo vai 

depender de como a escola 

exige que a sala seja, ou como 

eu vou me sentir à vontade ou 

perceber que os alunos se 

sentem melhor sentando em 

círculo, em colchonete, o que 

significa tá toda hora na 

carteira”. 

Manejo de 

classe 

Não se sente preparada 

“(...) Eu acho que esse é o meu 

maior receio mesmo, né? De tá 

ali na posição de professor... de 

como vou organizar a sala, 

como que vou conseguir 

organizar os alunos e conduzir 

a aula. Acho que, em termos de 

planejamento, a gente teve um 

bom aparato. Agora como 

colocar em prática isso, eu 

acho que tem uma diferença 

você planejar e você executar”. 

 

Mais ou menos preparada 

“(...) Uma coisa que eu acho 

legal é trabalhar com os alunos 

em grupos, mas de uma forma 

rotativa, sabe? com grupos 

diferentes, cada dia mudar um 

grupo... Porque cada criança 

tem um modo de aprender 

diferente, um aprendizado 

diferente... Então, por que não 

mesclar as pessoas?”. 

 

Não consegue avaliar seu 

preparo 

“(...) Isso é tão pessoal que eu 

não sei te dizer... por causa que 

é uma coisa quase que intuitiva 

esse negócio do professor 

manejar a sala. A gente sabe 

que o professor tem funções, 

que ele tem que se impor em 

algumas coisas, que tem 

momentos que tem que dirigir 

e em outros pode pedir a ajuda 

das crianças. Mas, sei lá como 

o prof. deve manejar a sala, é 

mais assim do meu estilo, 

coisas que vi tanto aqui na 

faculdade, como na minha 

experiência que eu vou levar 

pra sala de aula”. 

Controle 

dos alunos 

Sente-se preparada 

“(...) Eu sei lidar com isso. 

Óbvio, eu nunca tive uma sala 

de aula que eu tivesse que 

controlar, mas eu acho que 

com as experiências que eu 

tenho com crianças, as 

vivências que eu tenho, eu 

acho que eu tenho uma boa 

relação”. 

Sente-se preparada 

“(...) Eu acho assim: pro 

professor conseguir dar sua 

aula ele tem que dar uma aula 

interessante pros alunos. 

Quando uma aula é 

interessante todo mundo vai 

prestar atenção...”. 

Mais ou menos preparada 

“(...) Eu acho que não tem uma 

fórmula específica de como 

controlar os alunos. Eu sei o 

que eu não quero fazer: não 

quero ser aquela maluca 

gritando, colocando aluno pra 

sentar um atrás da nuca do 

outro. Não é porque ele tá 

sentado na carteira, e não no 

chão, que tá prestando atenção 

na aula. Mas eu não tenho 

noção, não sei o que vou fazer, 

sabe?”. 

Org. da 

rotina em 

sala de aula 

Sente-se preparada 

“(...) Eu acho que a 

organização da rotina tá no 

planejamento como um todo, 

tipo, agora é a hora disso e 

depois a hora daquilo. Então, 

eu me sinto preparada”. 

Mais ou menos preparada 

“(...) Eu acho que a rotina tem 

tudo a ver com o planejamento 

da aula, com os horários das 

aulas. Então, acho que tudo vai 

tá de acordo quando você tiver 

na escola programado o 

Mais ou menos preparada 

“(...) Eu acho que isso envolve 

também o planejamento. Eu 

tenho muitas dúvidas porque, 

tipo, se você vai dar aula na EI, 

você tem que planejar de um 

jeito. Agora, se você tiver no 
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horário, o conteúdo... você tem 

que ter seu programa pra você 

estabelecer as rotinas, né?”. 

EF, é de outra forma. Muitas 

vezes, as escolas já têm uma 

rotina de sala de aula: tal 

horário é pra comer, tal horário 

é pra fazer isso ou aquilo. 

Agora, como eu vou planejar 

cada horário desse, com qual 

atividade, o que dá em cada 

matéria, eu tenho muito medo 

e muitas dúvidas por causa que 

isso não ficou tão claro assim”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados das entrevistas. 

O conhecimento pedagógico, também denominado didático geral, refere-se ao 

conhecimento relativo ao ensino, à aprendizagem, aos alunos, bem como aos princípios 

gerais de ensino, gestão de classe, ensino em grupos pequenos, etc. (MARCELO 

GARCÍA, 1999). 

As situações de sala de aula enfrentadas pelos professores são únicas e exigem 

tomadas de decisões em um contexto de grande complexidade e singularidade 

(NÓVOA, 1992). As respostas imediatas são dadas a partir da mobilização de diferentes 

recursos intelectuais, com base em conhecimentos e crenças a respeito de práticas de 

ensino e de ações utilizadas pelo professor para criar condições adequadas ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

As alunas, sujeitos desta pesquisa, quando interrogadas a respeito do preparo que 

têm para manejar uma classe inicialmente demonstraram não conhecer previamente esse 

conceito. Em momento posterior aos esclarecimentos, Camila apontou sua insegurança 

e receio, afirmando que ainda está esclarecida quanto às melhores condições que deve 

propiciar para manejar grupos e alunos e o espaço da sala de aula. Vanessa, 

demonstrando também bastante insegurança, destacou que considera interessante 

organizar os alunos em grupos, mas outros aspectos do que ocorre em várias partes da 

sala de aula e dos quais o professor tem que estar ciente não são considerados. E Ana 

Paula apresenta uma percepção, de certa forma, mais de senso comum, pois afirma que 

manejar uma classe é algo intuitivo, aprendido por meio da observação sistemática de 

professores tanto da escolarização básica, quanto da formação inicial. Embora esses 

professores efetivamente não apenas ensinam conteúdos, mas também modelam práticas 

e estratégias de ensino para os futuros professores em suas salas, um bom manejo requer 

o aprendizado de habilidades, estratégias e tomadas de decisões, sem os quais a prática 

pedagógica não se configura como bem sucedida. 
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De acordo com Wragg (1998), um manejo efetivo em sala de aula não se 

restringe ao controle sobre o comportamento do aluno. Planejar as ações e atividades 

escolares, selecionar tópicos, julgar sobre o que as crianças devem ser capazes de 

decidir ou escolher por si mesmas, supervisionar o movimento em volta da classe, 

organizar atividades para serem realizadas individualmente, em pequenos grupos ou por 

toda a classe, reprimir maus comportamentos, elogiar um bom trabalho, conferir se os 

materiais didáticos necessários estão disponíveis, usar o tempo de forma adequada nas 

atividades, saber fazer um bom uso da voz e do olhar, dar instruções claras aos alunos e 

estabelecer regras para a relação interpessoal entre professor-aluno (e também entre os 

alunos); todos estes são aspectos do manejo de classe. Trata-se, por fim, do que “(...) os 

professores fazem para assegurar que as crianças se engajem na tarefa” (WRAGG, 

1998, p. 12). 

É importante destacar que o medo de não ser capaz de controlar uma classe (“Eu 

sei o que eu não quero fazer: não quero ser aquela maluca gritando, colocando aluno 

pra sentar um atrás da nuca do outro. [...] Mas eu não tenho noção, não sei o que vou 

fazer” – Ana Paula) e lidar com os procedimentos para trabalhar os conteúdos escolares 

(quando passar de um tópico a outro, que atividades e conteúdos selecionar) são 

dificuldades enfrentadas pelos professores quando iniciam na carreira docente 

(VEENMAN, 1988; GUARNIERI, 1996) e já são previstas pelas alunas quando relatam 

sobre suas impressões e expectativas acerca do início da atuação profissional: 

(...) Eu tenho muito medo, um pouco de receio porque eu não sei muito bem 

como que eu vou planejar cada horário, com qual atividade. Eu tenho muitas 

dúvidas em relação a como desenvolver esse planejamento em sala de aula e 

prever toda a ação. Igual uma amiga minha. Ela tava acostumada a 

trabalhar num Centro de Recreação. Agora, ela foi trabalhar na mesma 

escola, só que em outra unidade, já como professora de sala de aula. Ela 

falou que fez um planejamento. [...] A gente não sabe fazer um planejamento 

assim, sabe? Você tem ideia do que seja, do que tem que colocar, mas... e, aí, 

ela planejou uma aula de História com as crianças. Só que nessa sala nem 

todos são alfabetizados, só alguns e, aí, uma aula que era pra ser de 

quarenta minutos, ela ocupou duas aulas e ela não conseguiu terminar. E ela 

tá desesperada, entendeu? [...] Então, eu acho que é complicado porque do 

mesmo jeito que ela tá superatrapalhada, eu ficaria também, sabe? Porque a 

gente é nova, a gente não sabe como agir direito nessas situações, a gente 

não tem uma saída rápida, de emergência porque a gente é nova ainda (Ana 

Paula). 

A insegurança no desempenho da função, quando consideram o preparo que 

possuem nos conhecimentos do conteúdo específico e do didático geral, leva à crença de 

que atuar na Educação Infantil será mais fácil, uma vez que supostamente lidar com 
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crianças nessa faixa etária seria mais fácil e não demandaria um processo explícito e 

consciente de organização do ensino de conteúdos das áreas disciplinares. 

(...) Talvez, fazer um planejamento pra EI eu to mais sossegada, entendeu? 

Porque eu acho que as coisas fluem com mais naturalidade. Você sabe que 

tem que levar em consideração o desenvolvimento da criança. Talvez, não é 

tão cobrado por resultados tão fortes como no EF, onde além de, 

dependendo da escola, a escola cobrar, o pai cobra porque quer que a 

criança seja alfabetizada. E quando você tenta respeitar esse 

desenvolvimento, mas tem essa cobrança, eu acho que as coisas se chocam e 

você fica meio atrapalhada assim, sabe? (Ana Paula). 

(...) Eu acho que me sinto mais preparada de 0 a 5. Porque eu acho que é 

mais fácil... Acho que é uma zona em que eu me sinto mais confortável. São 

com as crianças que eu acabo me identificando, que me escutam melhor... Eu 

acho que os pequenos são mais tranquilos (Camila). 

Quanto aos conhecimentos do currículo, o Quadro 5, a seguir, apresenta dados 

do preparo das alunas em relação aos conteúdos das diferentes séries da escolaridade. 

Quadro 5 – Preparo em relação ao conhecimento do currículo 
Conhec. do 

currículo 
Camila Vanessa Ana Paula 

Conhecer 

diferentes 

conteúdos 

das séries da 

escolaridade 

Não se sente preparada 

“(...) É uma coisa que eu sei que 

eu tenho que ir atrás do currículo, 

eu tenho que estudar isso pra saber 
como preparar minhas aulas, como 

lidar com isso. Eu acho que a 

gente tem no curso uma visão 
geral, não uma uma visão mais 

específica do que é cada ano. 

Então eu não me sinto preparada”. 

Não se sente preparada 

“(...) Ah, é como eu disse! Tem 

que estudar, ué! Não tem outra 

coisa... você vai fazer o quê? O 
conteúdo não vai vir do nada. O 

professor tem que preparar suas 

aulas e saber daquilo que ele tá 
ensinando! Agora, é óbvio, eu não 

me sinto preparada”. 

 

Mais ou menos preparada 

“(...) A gente não tem tempo de 

ver tudo. Muitas vezes, você acaba 

vendo mais 1º e 2º ano... e 
dificilmente as pessoas falam de 

EJA. Os professores te dão coisas 

básicas que são importantes e que, 
talvez, a partir delas você 

consegue pensar em outras 

atividades e outros conteúdos da 
EI até o 5º ano. Mas os conteúdos 

mesmo... eu não domino todos os 

conhecimentos e agora não sei de 
cor e salteado o que dá, por 

exemplo, no primeiro bimestre de 

um ano...”. 

Saber o que 

selecionar 

em cada 

série 

Não se sente preparada 

“(...) Também preciso de mais 
estudo porque a gente tem essa 

visão global, né? E, aí, quando a 

gente vai pro específico, acho que 
precisa pegar esses parâmetros 

curriculares pra entender o que 

cada série precisa, o objetivo que 
quer alcançar, porque eu não tenho 

noção mesmo”. 

 

Sente-se preparada 

“(...) Ah, mas aí se eu quero 
saber... se eu tenho dúvidas do que 

vai em cada série, eu tenho que 

buscar, fazer uma pesquisa dos 
PCNs. Eu vendo os PCNs, ora, é 

fácil saber os conteúdos 

apropriados. Quanto a isso não 
tenho dúvida”. 

 

Não se sente preparada 

“(...) Isso é muito específico de 
cada escola. Muitas vezes, em 

escolas eles te dão um programa 

do que você tem que dar, que 
atividades usar. Aí depende da sua 

maturidade enquanto profissional 

ver o que é mais relevante, 
selecionar uma atividade que você 

acha que as crianças vão aprender 

melhor... O problema, então, é que 
talvez eu não saiba o que 

privilegiar ou não...”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados das entrevistas. 

Conhecer os diferentes conteúdos das séries da escolaridade e saber o que 

selecionar em cada uma dessas séries constituem aspectos do processo de formação 

sobre os quais as alunas acreditam ser necessário, posteriormente, estudar e buscar 
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aprofundar as referências dadas pela formação, uma vez que a duração do curso  apenas 

possibilitaria uma “visão geral” dos conteúdos e dos modos de ensiná-los. 

Medidas tais como consultar documentos oficiais, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI), bem como o programa curricular das escolas são destacadas como 

meios a ser utilizados posteriormente para adquirir o conhecimento do currículo 

necessário para atuar na docência. 

Quadro 6 – Preparo em relação ao conhecimento didático do conteúdo 
Conhec.didát. 

do conteúdo 
Camila Vanessa Ana Paula 

Saber como 

tornar o 

conteúdo 

compreensível 

para o aluno 

Sente-se preparada 

“(...) Acho que a gente aprende 

algumas técnicas de como ensinar 

ou de saber que não adianta a 
gente bater na mesma tecla, tem 

que ir por outros caminhos. Eu me 

sinto preparada. Por quê? Eu vou 
dizer pra você que, na profissão 

que to hoje, as pessoas com quem 

trabalho falam que eu ensino 
muito bem. Óbvio que é diferente 

você lidar com adulto e você lidar 

com criança, mas me sinto 
preparada”. 

Não se sente preparada 

“(...) Eu não sei. É tão difícil você 

responder essas perguntas quando 

você não tá atuando. Não sei... 
acho que é aquilo que eu te falei. 

Acho que preparar uma aula 

interessante, que desperte o 
interesse... acho que esse é o 

caminho. Ah, sei lá, não tenho 

nem ideia...pode lançar mão de 
jogos... não sei...”. 

 

Mais ou menos preparada 

“(...) Eu não sei se dá certo ou dá 

errado, mas eu tenho ideias: se 

você vai dar tal conhecimento, 
perguntar primeiro pras crianças o 

que elas sabem sobre aquilo, 

conversar com elas e, a partir das 
ideias delas, começar a introduzir 

o conteúdo e, aí, proporcionar 

atividades, sempre pedindo a 
ajuda das crianças, saber o que 

elas entenderam, o que não 

entenderam e, aos poucos, 
trazendo a informação”. 

Saber quais 

materiais 

didáticos 

utilizar p/ 

facilitar a 

aprendizagem 

Mais ou menos preparada 

“(...) Você tá ensinando adição... 

falando. A criança não tá 

entendendo. Então, você pode 
pegar um objeto e mostrar pra ela 

ou você fazer um desenho... 

talvez, por desenho ela entenda. 
Você precisa modificar a forma 

de você explicar. Eu penso que 

numa sala regular, com muita 
diversidade, com aluno de 

inclusão. A gente não tem esse 

aparato aqui, de saber qual o 
material é mais adequado pra quê 

criança, pra cada série”. 

Mais ou menos preparada 

“(...) O professor tem que partir 

de vários recursos, seja livros, 

enciclopédias, internet, sei lá... 
um monte de...por recurso 

didático você quer dizer livro, 

né?... então, eu acho que utilizar 
jogos, livros, enciclopédias... 

algumas pesquisas, 

reportagens...”. 

 

Mais ou menos preparada 

“(...) Também são ideias que eu 

tenho com base nas aulas aqui da 

faculdade, a gente tem algumas 
dicas, né? Trazer pesquisas, trazer 

materiais fora do apostilado, 

trazer jogos, trazer vários jornais, 
revistas e livros pras crianças 

pesquisarem, utilizar mídias, 

como a internet, comerciais de 
TV, dependendo do que for 

pesquisar. Acho que é isso, trazer 

materiais que poderão ajudar na 
aprendizagem das crianças”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados das entrevistas. 

Nos trechos das entrevistas, apresentados no Quadro 6, percebem-se algumas 

evidências do modo como as futuras professoras recorrem ao conhecimento didático do 

conteúdo para tornar um determinado conceito ou assunto compreensível ao aluno: 

(...) Você tá ensinando adição... falando. A criança não tá entendendo. 

Então, você pode pegar um objeto e mostrar pra ela ou você fazer um 

desenho... talvez, por desenho, ela entenda. Você precisa modificar a forma 

de você explicar... (Camila). 

(...) [O professor] pode lançar mão de jogos (Vanessa). 

(...) Eu vou sempre tentar privilegiar primeiro o que meus alunos já sabem, 

sempre a partir deles, perguntando o que eles acham, o que eles sabem sobre 

isso, proporcionar bastante... eu acho que é coisas práticas, sabe? 
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Atividades que envolvam as crianças, não só pergunta e resposta. [...] Vamos 

supor, a professora de Matemática ela trazia como que a gente faz continhas 

com o material dourado. (Ana Paula). 

Combinar o conhecimento da matéria com o conhecimento do modo de ensiná-la 

é reconhecido como um aspecto importante para garantir o aprendizado dos alunos. Os 

grifos nos relatos ilustram como as alunas evidenciam esses conhecimentos em seus 

processos de pensamento e destacam estratégias e procedimentos que podem auxiliar no 

processo de ensinar, tais como explicações, ilustrações e representações (gráficas e 

visuais) e uso de recursos didáticos, como jogos, material dourado, tangram, livros, 

jornais e revistas, além da música e do cinema. Estas estratégias possibilitariam, 

segundo seus relatos, um ensino mais significativo para os alunos, motivando-os para 

participar em sala de aula.  

Para além dessas estratégias, também expressam em meio a dúvidas e 

inseguranças, as seguintes possíveis alternativas para abordar os conteúdos específicos e 

obter êxito no processo de escolarização de seus futuros alunos: preparar uma “aula 

interessante” (“(...) que envolve curiosidades, trabalhar com atualidades, que as 

crianças discutam coisas que pra elas façam sentido, usar gibis, livros, usar coisas que 

as crianças têm contato, que elas gostem”), considerar o “aluno como centro do 

processo de aprendizagem”, sempre partindo de sua realidade ou do que já conhece e 

com respeito às suas diferenças, ensinar do “perto para o longe”, do “concreto para o 

abstrato”. 

Trata-se de uma preocupação em desenvolver um ensino que leve em 

consideração o aluno-criança em sua singularidade e suas reais necessidades de 

aprendizagem, correspondendo à denominada “sensibilidade” que deve ter o professor. 

No entanto, não são explicitados os motivos pelos quais tais estratégias podem facilitar 

a aprendizagem e as relações que podem ser estabelecidas, por exemplo, entre o 

material concreto e o aluno, modos de lidar com a diferença em sala de aula e de 

relacionar diferentes tipos de conhecimentos (do conteúdo, pedagógico, dos alunos, dos 

materiais, etc.). 

O Quadro 7, a seguir, reúne as informações referentes ao preparo que as alunas 

manifestam em relação ao conhecimento dos alunos com os quais trabalharão e suas 

características. 
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Quadro 7 – Preparo em relação ao conhecimento dos alunos e suas características 
Conhec. dos 

alunos 
Camila Vanessa Ana Paula 

Conhecer 

Psicologia da 

infância 

Não se sente preparada 

“(...) Eu acho que a gente tem um 
pouquinho de conhecimento só, 

eu acho que falta... Eu acho que 

essa é uma deficiência da minha 
turma, a Psicologia. A gente teve 

muito pouco. Então, eu sei um 

pouco de Piaget, um pouco de 
Vygotsky, mas muito pouco. 

Digamos que mais da vida deles 

do que da obra mesmo”. 

 

Não se sente preparada 

“(...) Eu preciso rever muita coisa 
que eu aprendi na faculdade porque, 

nessa altura, eu já esqueci muita 

coisa... por essas perguntas dá pra 
ver que seu professor tem que fazer 

um Ph.D., um doutorado, pós 

doutorado porque... to frustrada 
porque eu não to preparada... Mas 

sei que a Psicologia da Infância 

ajuda, contribui muito pra você 
pensar no desenvolvimento da 

criança, que cada uma tem seu 

tempo”. 

Não se sente preparada 

“(...) A gente tá meio mal nisso 
porque só agora ao final da 

faculdade a gente faz uma 

diferenciação entre Piaget e 
Vygotsky por causa dessas 

matérias teórico-práticas. Mas, 

pra mim, Psicologia da criança é 
muito confuso ainda. Na 

disciplina só tive uma noção do 

que era o Piaget e, mesmo assim, 
a gente era muito imaturo pra 

entender de fato”. 

Saber como 

aprendem 

Não se sente preparada 

“(...) Estudar como que uma 
criança se desenvolve, a gente 

estuda. Mas eu nunca tinha 

pensado, realmente, nisso, da 
minha preparação. Então, eu sei 

disso? Sei do que a gente leu, mas 

não me sinto preparada. Eu digo 
que eu tenho um pouco de 

conhecimento. Não vou falar que 

não conheço nada. Eu penso que 
cada aluno tem um tempo e é 

preciso saber respeitar esse tempo. 

É mais nesse sentido assim... mas 
acho que tem outras coisas aí que 

tão envolvidas e que não foram 

estudadas”. 
 

Mais ou menos preparada 

“(...) Eu tenho que saber respeitar o 
tempo da criança, o limite da 

criança. Só que, às vezes, esse 

respeito não coincide com o lugar 
onde você está trabalhando. Vamos 

supor, se você estiver numa 

instituição privada é uma pressão 
muito grande em cima das 

professoras. Então, às vezes, esse 

olhar que você tem que ter com a 
criança, esse respeito, às vezes, é 

massacrado pela pressão que a 

instituição cobra, sabe? então, é uma 
coisa meio complicada de lidar. Eu 

que tem que ter esse respeito, mas 

isso, às vezes, vai ser um embate 
dependendo de onde eu vou estar 

atuando, entendeu? É 

complicado...”. 

Não se sente preparada 

“(...) Então, eu acho que isso tá 
relacionado ao conhecimento da 

Psicologia também e que foi uma 

deficiência da nossa formação. 
Isso não é só um problema meu, 

é um problema na sala toda, 

entendeu? Você vê muita gente 
falando no nome do Piaget e, 

tipo, nem é isso que o autor disse, 

sabe? Então, é complicado essa 
parte pra mim”. 

Conhecer o 

contexto em 

que vivem. 

Hábitos e 

culturas 

Mais ou menos preparada 

“(...) Aí, entra a diversidade. 
Como, por exemplo, cultura afro. 

Uma coisa que a gente precisa 

estudar, mas, se você for ver a 
religião afrodescendente, todos 

nós, assim, que não somos 

afrodescendentes ou os próprios 
afrodescendentes têm medo da 

religião deles. É uma coisa que 

assusta. E como lidar com isso em 
sala de aula? Eu não me sinto 

despreparada em relação a 

trabalhar isso; acho que me sinto 
despreparada em como os pais ou 

a coordenadora, a diretora vai 

enxergar isso, como eles vão saber 
respeitar isso que eu to fazendo 

dentro de sala. É uma 

dificuldade”. 
 

Sente-se preparada 

“(...) Eu não vou dizer que eu estou 
amplamente preparada porque a 

gente lida com umas situações 

inesperadas, mas desde quando a 
gente começou o curso eu estive 

muito ligada com a escola pública, 

né? Tanto fazendo as PPPs, as 
Residências... Então, assim, o 

contato com a escola pública foi 

muito grande e estamos num bairro 
periférico, então, a gente vê coisas, 

situações que você nem acreditava 

que existia, coisas que muitas 
pessoas falam: ‘ah, que horror! Isso 

existe?’ Então, já estamos 

preparadas porque a gente viu muita 
coisa aqui, né?”. 

 

Sente-se preparada 

“(...) Cada lugar onde você for 
trabalhar é um contexto diferente. 

Se você for dar aula pras crianças 

aqui do Pimentas não vai ser a 
mesma coisa que você dar aula, 

vamos supor, no Morumbi. Elas 

partilham de coisas diferentes: a 
família, o bairro, tudo isso 

influencia. Então, eu me sinto 

preparada pra quando chegar pra 
dar aula buscar conhecer aquela 

região, ter uma noção de quem é 

a família da criança, né, quais são 
os hábitos. Hoje a gente sabe de 

modo generalizado, do que você 

vê na mídia, na sua família, como 
é a estrutura familiar, o que tá 

sendo exposto da criança”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados das entrevistas. 

Com base no exame dos dados do Quadro 7 é interessante observar que, a 

despeito da significativa frequência com que as futuras professoras mencionam a 

importância de respeitar o desenvolvimento da criança e suas diferenças em termos de 

aprendizagem, o conhecimento dos alunos e de suas características é um dos tipos de 
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conhecimento que mais encontram fragilidades em sua formação. Destacam apenas 

possuir noções relativas à Psicologia da Infância e ao modo como os alunos aprendem e 

aparentam utilizar e ter apreendido jargões teóricos desconectados das teorias ensinadas 

no curso de formação e do contexto em que foram construídos os conceitos
21

: 

(...) Eu penso que cada aluno tem um tempo e é preciso saber respeitar esse 

tempo (Camila).  

(...) Então, eu tenho esse olhar que tem que ter esse respeito, mas é 

complicado e eu não quero fazer mal pro aluno, sabe? Cobrar dele, às vezes, 

aquilo que ele... não é que ele é burro, não é isso. É porque não é o tempo 

dele (Vanessa). 

(...) Psicologia da criança é muito confuso ainda [...]. Eu sei que o 

desenvolvimento da criança é muito importante, o que você acha melhor, o 

que você acha mais adequado, mas eu acho que isso é uma lacuna da minha 

formação (Ana Paula). 

As alunas Vanessa e Ana Paula também ressaltam o papel importante das 

Residências Pedagógicas e das Práticas Pedagógicas Programadas na construção de 

conhecimentos relativos ao contexto em que vivem as crianças, seus hábitos e culturas 

por meio do contato sistemático com a realidade da escola pública. 

(...) Eu levei um choque quando comecei o estágio em uma escola elitizada
22

 

porque é uma realidade muito diferente da escola pública, você não tem 

noção. Enquanto as crianças falam de novela, falam de coisa de rua, do dia 

a dia, do funk, os filhos das escolas particulares – digo, de classe mais alta, 

né? – falam da Disney, de Paris. Eu levei um material pra escola porque um 

aluno ia fazer uma excursão pra Paris! Falam sobre cinema, sabe? Eles 

estão gravando um filme em um projeto da escola. Então, assim, é um 

contraste muito diferente, são realidades, culturas, costumes diferentes e eu 

fico feliz por ver essas duas realidades. Claro, há coisas que eu desconheço, 

sei disso, mas as coisas que eu presenciei até agora, se eu ver novamente, eu 

não vou me chocar (Vanessa). 

Para além do conhecimento adquirido com as RPs, atuar como estagiária em 

uma escola particular possibilitou a Vanessa ter contato com crianças que 

aparentemente compartilhavam culturas e hábitos distintos daqueles com os quais 

estava habituada a identificar nas crianças das escolas públicas onde realizou os 

estágios. Em seus relatos, fica evidente ainda que este contato com a realidade da 

educação pública revelou situações tendentes à frustração e ao desânimo: 

                                                           
21

 Julgamos necessário ressaltar que esta turma de Pedagogia, especificamente, teve apenas um semestre de 

Psicologia e Educação, pois quando estava previsto a segunda disciplina relativa a essa área, outra docente, 

responsável pela disciplina Psicanálise e Educação, ministrou as aulas e discutiu mais questões e textos sobre o 

campo psicanalítico. 
22

 Após duas semanas da realização da primeira parte da entrevista, Vanessa começou a trabalhar como estagiária em 

uma escola particular.  
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(...) Eu vi muita coisa triste na escola, assim, e na questão da profissão. 

Principalmente quando entrei na Residência, eu sofri um pouco de 

frustração, uma situação de impotência. Vejo crianças lá que tem família 

com um problema, não tem pai, não tem mãe, não tem dinheiro suficiente, é 

muita criança na casa. A escola vai fazer o que pra essa criança? A escola 

não vai fazer nada... (Vanessa). 

Estas percepções acerca da escola pública também estão relacionadas ao 

conhecimento do contexto educativo em que se exerce a profissão docente. A esse 

respeito, o quadro abaixo traz informações importantes. 

Quadro 8 – Preparo em relação ao conhecimento dos contextos educativos 
Conhec. dos 

contextos 
Camila Vanessa Ana Paula 

Funcionamento 

dos sist. de 

ensino 

Sente-se preparada 

“(...) Ah, sei lá, em termos de EI, 

Educação Básica, de progressão 

continuada, de avaliação e essas 
coisas assim, eu me julgo bem 

preparada. Mas também eu vou 

dizer no geral, no global, não 
vou dizer em específico, vamos 

supor, cada política pública, cada 
tipo de avaliação que o governo 

tem ou que escola particular tem, 

mas acho que, no geral, entendo 
um pouco.” 

Mais ou menos preparada 

“(...) Ah, eu tenho um 

conhecimento prévio, mas eu não 

tenho um conhecimento vasto. Eu 
tenho os conhecimentos que a 

gente viu aqui na faculdade, vamos 

supor, a evolução das leis, a LDB... 
essas coisas, assim, básicas... as 

leis, as novas políticas de 
inclusão...é isso”. 

Mais ou menos preparada 

“(...) Eu tenho ideias, mas não sei 

de fato e muito claro como 

funciona. A gente sabe que entra 
entrar na escola você tem que 

fazer concurso público. A gente 

tem noção de que tem uma 
Secretaria de Educação, uma 

Diretoria de Educação que a 
escola que você tá dando aula ela 

faz parte, né? Porque a função de 

cada órgão, de fato, a gente acha 
que sabe, mas não é tão 

específico, nem sempre é aquilo 

na realidade”. 

Funcionamento 

das escolas: 

comunidade 

esc. e suas 

culturas 

aprendizagem 

Não se sente preparada 

 “(...) Como você vê... eu não me 

sinto preparada pra nada (risos). 
Mas não são coisas 

desconhecidas pra mim. São 

coisas que eu conheço, mas eu 
não posso falar com segurança 

mesmo como isso funciona. Eu 
tenho conhecimento do que é, de 

como funciona, como que é 

importante, por exemplo, a gente 
trazer a comunidade pra dentro 

da escola, do que é comunidade 

escolar, de que todos precisam tá 
envolvidos num só projeto. Mas, 

especificar muito, muito, muito, 

eu não vou saber, não”. 

 

Mais ou menos preparada 

“(...) Então, eu não sei direito como 

funciona, por exemplo, um 
Conselho de Classe, mas em 

relação à escola-família deu pra 

perceber, assim, com as nossas 
Residências, que não há muito esse 

vínculo de escola-família; não há. 
Eu vejo mais na escola particular 

do que na pública. Na escola 

particular as reuniões são à noite 
pros pais realmente comparecer, na 

escola pública, não. Se o aluno 

estuda de manhã, é de manhã. 
Então, o pai que trabalha não pode 

ir... Então, a escola particular 

atende mais aos horários dos pais 
do que a pública. Isso aí eu pude 

ver, assim. Mas em relação ao 

funcionamento da escola, eu não 
sei... acho que só vou saber quando 

tiver atuando, né?”. 

Sente-se bem preparada 

“(...) Na nossa formação sempre 

deram essa ideia do 
funcionamento das escolas. A 

gente fez as RP, então a gente 

sabe, principalmente, como 
funciona uma escola pública, das 

dificuldades de você entrar nessa 
escola, de você fazer estágio. A 

função da diretora, da 

coordenadora, até das pessoas que 
fazem a faxina. A gente tem noção 

da comunidade escolar, que tem 

escolas que fazem a aproximação, 
mas tem outras que não fazem; as 

questões importantes desse 

contato, dessa troca entre 
comunidade e escola. Então, eu 

acho que to bem preparada”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados das entrevistas. 

Quando interrogadas a respeito do funcionamento dos sistemas de ensino, as 

futuras professoras destacam aspectos presentes nos atuais debates político-educacionais 

no país, tais como as demandas de inclusão dos alunos nas escolas, as mudanças 

implementadas nas redes de ensino, como a progressão continuada, a organização do 

Ensino Fundamental por ciclos e as avaliações institucionais, do professor e de 
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rendimento dos alunos, articuladas a outras mudanças de caráter nacional, como os 

Parâmetros Curriculares e a necessidade das escolas se adequarem às exigências da 

LDB. Em seus relatos, há referências também às limitações do contexto educativo, por 

exemplo, a pressão a que estão submetidos os professores para alcançar resultados, a 

falta de interação entre escola e comunidade escolar em decorrência do modo se 

organizam as unidades escolares e o sistema de ensino, inserção de alunos portadores de 

necessidades especiais nas salas de aulas regulares e o despreparo dos professores para 

atendê-los, descaso governamental e da sociedade com a profissão docente, baixa 

remuneração e excesso de alunos nas classes. Relatam as alunas que: 

(...) Eu entrei no curso com uma cabeça, mas hoje eu já mudei muito, assim. 

Então, hoje eu vejo que a prática docente ela precisa ser tão mais 

valorizada! Eu sei que o professor tem que ver o aspecto social, psicológico 

da criança, considerar tudo isso, mas você não pode colocar tudo nele. Se 

acontece alguma coisa na escola, a culpa é dele. Tipo, é muita carga sobre o 

professor, entendeu? Então, é tanta coisa que a gente vai vendo que... eu não 

sei... ao invés de você se engajar, você fica mais... desanimada, infelizmente. 

Porque eu entrei desde o primeiro ano [do curso] sabendo que o professor 

não ganha bem. Só que passou, é além do salário, entendeu? Você tá na sala 

de aula e as pessoas não te respeitam, não digo nem os alunos, mas as 

próprias pessoas que trabalham com você, as pessoas da sua área, sabe? 

Assim, a gente vê porque fez Residência e percebe que não tem coletivo na 

escola, não existe mesmo discussão pra falar sobre o que que é aprender e 

ensinar pro professor. Então, no começo eu não tava pensando no salário 

porque eu sabia que era pouco, mas a questão mudou, sabe? Hoje, eu ao 

invés de tá engajada – ah, eu vou mudar! – não sei, parece que eu to de mãos 

atadas, sabe? [...] E das Residências que eu participei, eu conversava 

bastante com as professoras, porque as nossas Residências aqui elas é muita 

ativa, não só aquilo de observação, né? Eu conversava muito. E se eu for 

falar pra você... todos os professores falavam assim pra mim: “por que que 

você não pensa direito? Você tem certeza que quer ser professor? Dá tempo, 

muda, não faz isso... ah, se eu pudesse voltar atrás, não que eu me 

arrependa, mas você tem oportunidade, você tá estudando, faz outra coisa!”. 

O que eu mais escutava era isso (Vanessa). 

(...) Pra mim, agora é muito complexo pensar na profissão docente, sabe? 

Por causa que antes a minha visão era reducionista. Mas hoje em dia, ser 

professor vai além de você ter que saber a matéria muito bem, você tem que 

levar em consideração vários fatores que eles não são da ordem da escola. 

[...] Porque muitas vezes a escola dá conta de coisas que a sociedade não dá 

e você é obrigado. Hoje em dia eu vejo que, às vezes, o aluno vai aparecer 

com um problema e ele vai jogar pra você e você vai ter que administrar, vai 

ter que resolver aquilo, né? Então, assim, ser professor hoje é tá num jogo 

onde cada dia é uma situação diferente e em cada vez que você chegar você 

vai ter que lidar com aquilo de uma forma. Muitas vezes, vai ter que 

desenvolver, sei lá, três funções lá dentro da sala, entendeu? (Ana Paula). 

(...) A gente teve muito debate sobre como que tá a educação hoje em dia. 

Então, assim as expectativas do que é o campo da educação foram 

cumpridas. Expectativas do que eu posso desenvolver e aonde eu posso atuar 

foram atendidas. Agora, muitas vezes, eu acho que os professores não têm 

noção de qual aluno que a gente vai trabalhar. De que escola eles estão 

falando, daquela escola de boy que paga mil e poucos reais por mês ou da 

escola pública? Porque essa realidade não vai acontecer lá, entendeu? Por 
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mais que a gente tenha boa vontade, ela não acontece porque na escola 

pública não tem como acontecer, as coisas que acontecem lá inviabilizam 

(Ana Paula). 

As futuras professoras aparentemente acreditam que o contexto e as limitações 

impostas por ele dificilmente podem ser contornados e afetam significativamente o 

trabalho do professor em sala de aula, restringindo suas ações. Precárias condições de 

trabalho na escola, sobretudo, pública, e desvalorização social da profissão docente são 

os aspectos contextuais mais destacados e mais diretamente relacionados ao fazer 

pedagógico em sala de aula. Por outro lado, aspectos mais gerais, como as mudanças 

sociais e transformações nos sistemas de ensino, com a implementação de reformas 

educacionais orientadas segundo os princípios de racionalização dos investimentos, 

controle rigoroso do Estado sobre o currículo, a avaliação e a formação de professores, 

aniquilamento da esfera pública e dos direitos sociais, não são discutidos, nem as 

possíveis implicações e impactos dessas reformas no contexto de sala de aula. Segundo 

Marcelo e Vaillant (2009), 

(...) La humanidade há entrado en una nueva era que afecta a la producción, 

la energia, las comunicaciones, el comercio, el transporte, el trabajo, la 

formación y la família. Nuestra forma de vivir, de comunicarnos, de trabajar, 

y de aprender está en pleno processo de cambio. En primer lugar, el 

conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. [...] Esto representa una 

verdadera mutación del contexto en que tradicionalmente ha operado la 

escuela. Ni la uniformidade del currículum, ni su pretensión abarcativa tienen 

ya mucho sentido. ¿Qué se deberá enseñar en el futuro? ¿Podrá el curriculum 

escolar adaptarse a esta formidable mutación y luego mantenerse al día? [...] 

Lo que está sucedendo es que la información socialmente más significativa 

está circulando por diversos canales, y el que no domina su uso queda 

marginado. ¿Cómo enseñará a selecionar y discriminar informaciones en 

médio de la verdadera marea que se está formando a su alrededor? Las 

respuestas obviamente no son sólo pedagógicas, sino también sociales, 

políticas y culturales (MARCELO, VAILLANT, 2009, p. 15). 

Situar a profissão no quadro dessas modificações atuais, que afetam a identidade 

e o trabalho docente, parecem não ser consideradas ou não estão presentes nos relatos 

das futuras professoras, embora mencionem em determinados momentos de sua fala o 

aumento das exigências postas aos profesores atualmente, a diminuição da 

responsabilidade de outros atores sociais na esfera educativa e algumas alterações no 

funcionamento dos sistemas de ensino, postas pelas reformas educacionais, como a 

implementação da progressão continuada dos alunos. Essas transformações, tanto no 

contexto macro e político-administrativo, como no de sala de aula (MARCELO, 

VAILLANT, 2009), precisam ser discutidas nos cursos de formação, pois têm 
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modificado significativamente o papel do professor e suas responsabilidades e o papel 

da escola que deixa de ser o único meio mediante o qual as crianças e adolescentes têm 

acesso ao conhecimento. É preciso preparar os futuros professores para enfrentar esses 

novos desafios e efetivamente conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Se há 

uma crise de transmissão cultural na escola, uma vez que se torna cada vez mais difícil 

estabelecer que conteúdos se deve ensinar, que valores, habilidades e competências 

transmitir em face da valorização do efêmero e de um presente sempre atrelado às 

necessidades impostas pelo mercado, torna-se imprescindível discutir que cultura 

comum pode ser transmitida e compartilhada na escola e os processos pelos quais os 

professores podem aprender a ensinar e desenvolver a disposição para continuar a 

adquirir novos conhecimentos e ampliar seu repertório de competências e 

conhecimentos profissionais (DUSSEL, 2009; MARCELO, VAILLANT, 2009). 

3.3 Procedimentos de organização e manejo do trabalho pedagógico em sala de 

aula 

As condições e o preparo que as futuras professoras manifestam para o ingresso 

na profissão docente também puderam ser investigados a partir da análise e dos 

comentários feitos por elas acerca de três cenas representativas de situações escolares, 

abordando aspectos e procedimentos de organização e manejo do trabalho pedagógico 

em sala de aula. Estas cenas, seguidas dos quadros-síntese reunindo as observações e 

análises das três futuras professoras (Quadros 9, 10 e 11), constituíram um corpo de 

dados, que será apresentado a seguir. 
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Cena 01 

 
 

 

 

 

 

Quadro 09 – Organização do trabalho individual em classe 
Camila Vanessa Ana Paula 

O que se observa na cena 

“(...) Me parece que a professora tá 

corrigindo uma prova e, enquanto isso, a 
sala tá uma zona, uma perfeita zona. Um 

tá chorando, um tá gritando, outro tá 

fazendo aviãozinho, o outro tá lendo 
gibi, o outro tá dormindo. Cada um no 

seu mundo”. 

 

“(...) Tem um aluno preocupado porque a 

professora tá olhando a prova, uns alunos 
meio concentrados... meio não, né? Tem 

um aqui que tá olhando pro nada, outros 

estão brincando. Ah, uma sala... bem 
descontraída, né? Não tá... num ambiente 

escolar propriamente dito, né? Aquela 

coisa disciplinada, né?”. 

“(...) Essa cena me remete a um momento 

comum da sala de aula em que as crianças 
elas não estão envolvidas com o tema do 

trabalho. Dá a noção de que a professora tá 

corrigindo prova e as crianças estão 
fazendo qualquer outra coisa e a 

professora não tá prestando muita atenção. 

Não que ela não tenha que tá corrigindo 
prova, nesse momento. Eu acho super 

legal isso, é plausível a professora deixar 

as crianças trabalharem individualmente, 
sozinhas e também é importante ter 

momentos de trabalhar em grupo. Agora, 

nesse modo que tá aqui, eu acho que 
ninguém tá conseguindo fazer nada”. 

Fonte: Franco, M.L.P.B. 1979. O desempenho de papéis em sala de aula. São Paulo: Cortez & Moraes. 
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O que a professora poderia fazer 

“(...) Essa correção ela deveria fazer fora 

da classe e, nesse momento, tá ali junto 

com a turma ou corrigindo a prova, sei 

lá... vamos dizer, corrigir a prova em 
conjunto: “olha, eu peguei uma prova 

aqui que tá escrito isso, isso, isso. Por 

que que isso tá certo? Por que que isso 
tá errado? Ou o que que pode ser 

melhorado?”. Eu vejo nesse sentido: ou 

ela corrigiria a prova fora dali – que, na 
minha opinião, seria o mais correto – e 

depois poderia trazer isso pra sala, as 
questões pra discussão mesmo... o que 

ela achar muito absurdo ou o que ela 

também achar bom, pra discutir, pra 
fazer eles refletirem. “Olha, tem isso. 

Isso é certo? Não é certo?” e conversar... 

ou, então, tá junto da turma ali”. 

“(...) Ela poderia tá fazendo alguma coisa 

interessante na aula durante esse 

momento, né? Sei lá, chamar a atenção 

dos alunos... ah, ela tá sentada vendo o 
pessoal bagunçar... tipo, isso aqui não é 

aula. Não que aula pra mim ela deveria tá 

falando nos ouvidos dele; não. Mas, 
assim, tinha que tá envolvido com 

alguma coisa, entendeu? Uma 

brincadeira, uma atividade... Não cada 
um envolvido... de seu jeito... Não é um 

envolvimento, assim, adequado... Ela não 
poderia ficar sentada aqui, ficar prestando 

atenção na prova, enquanto a sala tá um 

auê. Eu já ia tá com dor de cabeça... eu 
não ia ter paciência pra uma cena dessa”. 

“(...) Eu acho que, antes disso, a 

professora ela tinha que ter explicado o 

trabalho de uma forma que envolvesse as 

crianças, sabe? pras elas sentirem a 
importância de tá fazendo esse trabalho. 

Então, nesse momento, eu acho que a 

professora ela podia tá passando de 
carteira em carteira, tirando dúvidas, 

vendo em que ponto as crianças tão. Ela 

não precisava estar intervindo muito, mas 
tá vendo, tá percebendo como tá andando 

a sala, se ela precisa voltar na lousa e 
explicar alguma coisa que ainda tá em 

dúvida, não ficou claro pras crianças... 

esse tipo de coisa”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados d a análise da cena pelas alunas. 

Pelos dados disponíveis no Quadro 9 percebe-se que as futuras professoras 

descrevem a situação de ensino ressaltando uma desorganização no trabalho 

desenvolvido em sala de aula. Os alunos não estão envolvidos na atividade proposta 

pela professora, supostamente porque não atende às suas necessidades ou não se 

configura como uma atividade interessante, capaz de mobilizar a atenção das crianças. 

Por um lado, critica-se a atitude da professora por ocupar o tempo de aula corrigindo 

avaliações. Por outro, entende-se que esta situação não é de todo prejudicial, uma vez 

que as crianças também devem aprender e ter momentos para desenvolverem trabalhos 

individuais, desde que algumas condições e orientações sejam estabelecidas. 

Quando solicitadas a se posicionarem sobre possíveis ações da professora as 

quais pudessem proporcionar condições favoráveis ao trabalho individual em sala de 

aula, Camila sugeriu que a correção da prova deveria ser uma tarefa a ser cumprida pela 

professora em outro ambiente que não o da sala de aula e, naquele momento, o mais 

apropriado seria acompanhar efetivamente o trabalho em classe: “tá ali junto com a 

turma”. Considerando, ainda, que a correção deveria ter sido feita em momento anterior 

à aula, a professora poderia retomar as questões da avaliação com o objetivo de discutir 

as respostas dadas pelos alunos e ressaltar possíveis incompreensões e dúvidas 

observadas. 

Vanessa, por sua vez, destacou que a cena representa uma sala não propriamente 

disciplinada, mas “descontraída”, sem controle dos alunos por parte da professora, 

envolvida com a correção da prova. Sugere, então, a proposição de atividades para a 

classe e acredita que se a professora tivesse efetivamente planejado suas aulas – não 

qualquer aula, senão uma aula interessante – provavelmente esse problema não 
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ocorreria. Não soube, entretanto, explicitar o que seria, exatamente, uma aula 

interessante e em que medida isso poderia contornar os problemas de “disciplina” ou a 

aparente confusão presente na sala. 

Ana Paula foi a que mais explicitamente ressaltou a necessidade da professora, 

primeiramente, esclarecer o que era para os alunos fazerem e como deveria ser feito um 

trabalho individual. Em seguida, destaca que a professora deveria estar dando 

atendimento aos alunos sempre que solicitada, resolvendo dúvidas e verificando se era 

necessário retomar explicações ou instruções novamente. 

De fato, como aponta Franco (1979), para propiciar aos alunos condições 

favoráveis a fim de que cada criança vivencie o trabalho individual, é importante 

explicar claramente aos alunos quais tarefas espera-se que eles façam e como devem se 

comportar e se conduzir durante o momento de sua realização. Além disso, uma atitude 

atenta e interessada da professora para supervisionar, acompanhar e estimular o trabalho 

é essencial para garantir um ambiente propício para a aprendizagem.  

De acordo com Wragg (1998), se o professor também não desenvolver suas 

habilidades para manejar a classe, todos os seus esforços de organização do trabalho em 

sala podem ser neutralizados: 

(...) Não adianta saber o assunto, ser capaz de planejar atividades 

interessantes, apropriadas ao tópico, saber quais tipos de questões formular, 

ou ser capaz de dar uma explanação clara, se não for capaz de obter silêncio 

para que lhe ouçam nem de organizar um grupo de crianças (WRAGG, 1998, 

p. 09). 

 

Assim, um professor precisa mobilizar diferentes conhecimentos, habilidades e 

competências para tomar decisões em sala de aula e garantir que efetivamente seu 

ensino seja sem sucedido. 

A segunda cena, apresentada a seguir, e os dados referentes às análises das 03 

alunas concluintes reunidos no Quadro 10 permitem avançar essas reflexões. 
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Cena 02 

 

 Fonte: Franco, M.L.P.B. 1979. O desempenho de papéis em sala de aula. São Paulo: Cortez & Moraes. 
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Quadro 10 – Organização do trabalho de discussão em classe 

Camila Vanessa Ana Paula 

O que se observa na cena  

“(...) Aqui eu vejo que a professora tentou 

fazer uma aula diferente, os alunos não tão 
enfileirados, estão numa roda aqui, mas 

ela não tem o controle da sala. Continua a 

bagunça do mesmo jeito, ela tá aqui 
pensando, acho, em como colocar ordem 

nessa zona. Cada um tá pensando uma 

coisa, um quer falar por cima do outro...” 

“(...) Ah, eu vejo como uma aula 

desinteressante, né? Porque um tá 
querendo prestar atenção, tá reclamando 

que não tá entendendo, enquanto a 

professora, sei lá, deve tá... Então, a sala 
está desinteressada, ela não tá envolvida, 

né, no ambiente”. 

 

“(...) Essa cena parece um debate, 

porém um debate onde as crianças elas 
podem falar todas ao mesmo tempo. 

Algumas querem falar ao mesmo 

tempo, outras não estão nem aí pro 
tema do trabalho e algumas tão 

pensando em outras coisas, 

conversando, mas poucas sobre o 
trabalho. E a professora tá quieta, ela 

não tá intervindo”. 

O que a professora poderia fazer  

“(...)Aí, eu acho que o que entra é que não 

adianta você só ter teoria, né? Aí, entra a 

prática. Como lidar com crianças tão 
diferentes, como chamar, fazer eles 

prestarem atenção no que você quer falar? 

Adianta só você colocar eles em roda? 

Não adianta. Pra essa professora, não 

adiantou. Não adiantava mudar a 

disposição da sala, a organização do 
espaço, sendo que ela não consegue ter o 

controle da sala. Agora, o que eu faria 

numa situação dessa? (risos) não consigo 
imaginar... nada pra mudar isso, assim! 

Consigo criticar a cena, mas... que solução 

dar?...é, eu não sei, acho que, pra mim, é 
uma questão, assim: ela não tem 

autoridade dentro da sala. Então, aqui, o 

que que ela vai fazer? Vai gritar? Eles não 
vão prestar atenção. Ela vai continuar 

calada? Eles vão continuar com a mesma 

zona. Acho que tinha que ser uma 
atividade conversada antes. ‘Olha, a gente 

vai fazer uma atividade assim, assim, 

assim. Vocês vão falar? Pra falar tem que 
levantar a mão...’ acho que é nesse 

sentido. Faltou da professora antes uma 

organização. Agora aqui, nisso, ela vai ter 

que passar na frente de cada um e falar pra 

eles ficarem quieto porque ela não tem 

muita alternativa. Gritar não vai adiantar, 
pedir para ficar quieto não vai adiantar. 

Ela causou um tumulto que não tem 

solução. 

“(...) Eu acho que, vamos supor, se ela 

fosse uma professora que tivesse um 

planejamento certo, preparasse suas aulas, 
soubesse o que fazer naquele dia, não 

estaria num momento desse. Claro que 

uma aula preparada é uma aula que seja 

interessante também. Uma aula bem 

preparada, interessante, planejada, eu não 

vejo o porquê de tá numa situação dessa”. 

“(...) Podia ser qualquer disciplina, 

entendeu? Mas ela preparar uma aula 

interessante, que desperte a curiosidade, o 
interesse. Se fosse uma coisa interessante, 

sabe, as crianças não taria aqui, sei lá, 

desse jeito. Ah, não sei...”. 

“(...) Eu acho que antes do professor 

dar um debate, ele tem que explicar pra 

criança o que é um debate, fazer a 
criança se conscientizar, preparar esses 

alunos antes de chegar nessa cena, 

entendeu? Trazer modelos de debates, 

pode até ser vídeos de como que 

acontece: primeiro um fala, o outro 

escuta, você cria antes argumentos 
antes de falar, não é todo mundo junto, 

né? A professora ela podia ser a 

mediadora desse debate. Então, eu acho 
que faltou uma preparação prévia das 

crianças porque a gente não pode exigir 

que elas façam uma coisa que elas não 
sabem, que elas não têm conhecimento, 

né? Agora, nesse momento, ela não 

pode fazer mais nada. Ela podia, tipo, 
acabar a aula – porque isso aí é reflexão 

da prática dela – então, ela podia ver até 

onde eles iam aqui e, aí, depois, na casa 
dela, ela podia refletir sobre essa cena e 

pode perceber que eles não têm noção 

do que é um debate. Então, ela pode 
voltar pra aquela etapa de preparar e 

mostrar pras crianças como a gente se 

comporta num debate. Ou vamos supor: 

‘agora vou dividir vocês em grupo: 

cada um vai ser o grupo 1, o grupo 2. 

Vocês vão criar argumentos; o tema é 
esse. Vocês conhecem o tema que eu to 

propondo? Quem vai ser contra, tal...’. 

Esse tipo de coisa, sabe?”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da análise da cena pelas alunas. 

Os dados do Quadro 10 permitem perceber que nesta cena 2, as futuras 

professoras constatam também problemas relativos à capacidade da professora 

representada organizar e manejar o trabalho em sala e o grupo de alunos. Para Vanessa, 

há a permanência de uma aula desinteressante, ocasionando uma aparente falta de 

ordem na classe. Manifesta a crença de que se há “(...) uma aula bem preparada, 

interessante, planejada, eu não vejo o porquê de tá numa situação dessa”. De todo 

modo, não há indicativos de que, de fato, a professora não tenha planejado sua aula, 

apenas não consegue ter um manejo hábil da sala de aula. 
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Camila, por outro lado, destaca um aspecto diferente ao comparar essa cena com 

a anterior: a tentativa da professora de modificar a organização do espaço de forma a 

facilitar a comunicação durante o trabalho de discussão com toda a classe. Esta 

estratégia, no entanto, em sua opinião, não foi suficiente. Teria sido necessário, além de 

assumir uma postura de autoridade em sala, habilidade que a professora não teria, 

segundo o juízo que faz da situação, o estabelecimento de regras que pudessem 

organizar a discussão a ser realizada: “(...) Acho que tinha que ser uma atividade 

conversada antes. ‘Olha, a gente vai fazer uma atividade assim, assim, assim... Pra 

falar tem que levantar a mão’”. 

Este relato, portanto, expressa conhecimentos didáticos importantes 

evidenciados pela aluna ao analisar a cena. Primeiro, diante da confusão generalizada da 

classe, apresenta dúvidas e receios quanto ao que poderia fazer para obter dos alunos 

comportamentos desejáveis para um bom andamento da aula. Assim, além da 

organização do espaço que possibilita melhor comunicação entre os alunos e a 

professora, destaca que é preciso inicialmente ser explicado o que será discutido, qual 

será a atividade a ser realizada e, por conseguinte, o que os alunos deverão fazer. Em 

seguida, é necessário esclarecer como deverão se conduzir ou como se deve proceder 

em sala durante uma discussão. Sem combinar as regras e comunicar o que pode ser 

feito nesse trabalho em classe, não há “muita alternativa” para contornar a situação, em 

sua opinião: “(...) Agora aqui, nisso, ela vai ter que passar na frente de cada um e falar 

pra eles ficarem quieto porque... gritar não vai adiantar, pedir para ficar quieto não 

vai adiantar. Ela causou um tumulto que não tem solução”. 

Camila apontou que a atitude da professora, nesse caso, seria intervir e conversar 

individualmente com cada criança para atrair a atenção e o silêncio delas. Não se trata 

de uma intervenção mais adequada, mas por outro lado tampouco Ana Paula consegue 

sugerir formas para contornar o problema. Esta aluna, do mesmo modo que Camila, 

percebe que a professora não especificou previamente e de forma clara o que seria 

discutido e como deveria ser feito, não verificou possíveis dúvidas, podendo, para saná-

las, até mesmo trazer exemplos e retomar as explicações. No entanto, acredita que em 

razão da agitação das crianças, a ação mais prudente a ser tomada seria interromper o 

trabalho e postergá-lo para outra ocasião. Nesse ínterim, a professora poderia rever sua 

prática, refletir e procurar perceber quais aspectos necessita modificar. 
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Evidentemente, refletir sobre a ação é essencial na aprendizagem permanente da 

profissão docente, entretanto considerando-se que os professores defrontam-se 

cotidianamente com situações complexas, imprevistas e com problemas práticos que 

forçosamente exigem tomadas de decisões, também é fundamental os movimentos de 

reflexão-na-ação e sobre-a-reflexão-na-ação, conforme destaca Schön (1992). A esse 

respeito, Pérez Gómez afirma que: 

(...) Com todas as suas dificuldades e limitações, a reflexão-na-ação é um 

processo de extraordinária riqueza na formação do profissional prático. Pode-

se considerar-se o primeiro espaço de confrontação empírica com a realidade 

problemática, a partir de um conjunto de esquemas teóricos e de convicções 

implícitas do profissional. Quando o profissional se revela flexível e aberto 

ao cenário completo de interacções na prática, a reflexão-na-ação é o melhor 

instrumento de aprendizagem. No contato com a situação prática, não só se 

adquirem e constroem novas teorias, esquemas e conceitos, como se aprende 

o próprio processo dialéctico da aprendizagem (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 

104). 

Nesse sentido, comunicar o que pode ser feito para contornar a situação de 

confusão em classe é uma atitude necessária por parte da professora. Retomar o que 

ficou combinado para um momento de trabalho de discussão, saber conduzi-lo, 

estimulando a participação dos alunos, a apresentação de suas ideias e argumentos, 

incentivando outros para que emitam opiniões sobre tais ideias, recapitular conceitos e o 

que já foi discutido e registrar conclusões ou aspectos fundamentais são algumas 

posturas que podem, de acordo com Franco (1979), auxiliar o professor durante os 

momentos de trabalho coletivo em classe. 

Em seguida, a Cena 3 e as análises contidas das alunas sintetizadas no Quadro 

11 permitem avançar um pouco mais nessas reflexões. 

Cena 03 

 
Fonte: Franco, M.L.P.B. 1979. O desempenho de papéis em sala de aula. São Paulo: Cortez & Moraes. 
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Quadro 11 – Organização do espaço e do trabalho de discussão em classe  

Camila Vanessa Ana Paula 
O que se observa na cena  

“(...) Nesta cena daqui parece que as 

crianças estão prestando atenção no 

colega. Esta daqui, ao meu ver, olhando, 
parece uma sala ideal. Ideal entre aspas 

porque eles estão todos enfileirados e eles 

têm que... olha lá, pra conversarem a 
professora consegue ter o controle da sala, 

mas a disposição... eles tão tendo que, eu 

digo em termos posturais mesmo, se 
contorcer pra conseguir olhar, pra ver a 

amiguinha falar. Então, assim, parece – a 

princípio, parece – uma turma legal, a 
professora consegue ter o controle da sala, 

porém a organização aí... eu diria que, 

talvez, achei que foi uma falha dela em 
termos de organização da sala”. 

 

“(...) Ah, eu observo que, na verdade, ela 

(professora) não... sei lá, ela pergunta, né: 

qual é a sua opinião sobre o assunto? E 
ela (aluna): ah, eu acho que... tipo, ela não 

tem certeza do que ela vai falar ou não. 

[Se] ela não tem certeza do que vai falar, 
então eu acho que... ela ficou em dúvida; 

que, na verdade, não foi uma coisa muito 

clara, não foi passado o conhecimento 
muito claro pras crianças, assim. (...) Se eu 

falar pra você que eu acho inadequado 

esse jeito de classificar a aula em fileiras 
vai ser incoerente porque, tipo assim, não 

existe um lugar que... pode até existir, mas 

são poucos, até na universidade a gente tá 
sentado em carteiras assim, né? Mas eu 

não acho legal esse ambiente”. 

“(...) Esta cena me deixa meio em 

dúvida... os alunos tão sentadinhos, 

assim, enfileiradinhos, mas eles 
parecem estar quietos. Só que eu não 

sei se estão quietos com medo da 

professora fazer alguma pergunta pra 
eles e eles não saberem responder, né? 

Porque tem uns que estão até suando, 

assim, com medo por causa dessa 
tensão. Ela pede pra uma criança falar 

e, aí, todo mundo olha pra saber o que 

ela tem pra falar, entendeu? É uma 
situação muito comum, pelo menos na 

época que eu estudava, sabe? a sala 

toda enfileirada, quieta e o professor sai 
apontando, perguntando e as pessoas 

aflitas com medo delas serem as 

próximas a serem apontadas. Então eu 

acho que é uma questão de receio da 

sala”. 

O que a professora poderia fazer   

“(...) A professora poderia colocar em 

roda, talvez. Acho que colocar em roda 
seria uma boa porque todos poderiam se 

ver, já que ela tá conversando. Eles 

poderiam tá em roda”. 
 

“(...) Eu não acho legal a disposição da 

sala, acho que não envolve todo mundo, as 
pessoas ficam dispersas. Não sei, não 

envolve” [Não sugere o que a professora 

poderia fazer]. 

“(...) A professora ela podia perguntar 

pra todas as crianças o que elas 
achavam do assunto, suas opiniões, mas 

não especificamente, deixar que as 

crianças sintam-se à vontade de opinar 
sobre o assunto, entendeu?”. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da análise da cena pelas alunas. 

Ao observarem essa terceira cena, as alunas posicionam-se de diferentes 

maneiras. Camila destaca que inicialmente parece tratar-se de uma “sala ideal”, uma 

vez que não identifica o “tumulto” e a “bagunça” representados nas cenas anteriores. As 

crianças aparentam estar prestando atenção ao que está sendo desenvolvido em sala; não 

estão “dispersas”. Entretanto, a organização física da sala não propicia uma melhor 

interação entre as crianças e entre as crianças e a professora. 

Vanessa, entretanto, não atribui à organização do espaço a inadequação da cena. 

Em sua opinião, a dificuldade da professora é relativa à sua competência para combinar 

o conhecimento do conteúdo específico com o conhecimento do modo de ensiná-lo e 

torná-lo compreensível para o aluno. Parte do pressuposto de que a fala da criança – 

“(...) eu acho que...” – encerraria o sentido de dúvida e insegurança, em decorrência do 

pouco domínio que a professora teria acerca do assunto tratado. Além disso, apesar de 

afirmar que o arranjo das carteiras não facilite o trabalho em classe, Vanessa, de certa 

forma, naturaliza essa disposição do espaço físico quando considera o quanto tem se 

perpetuado nas práticas escolares. E as muitas horas de aprendizagem por observação 

das rotinas escolares na condição de estudante possibilitaram que esta futura professora 

incorporasse certas premissas, crenças, atitudes e valores bastante difíceis de mudar. 
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Não é improvável que continue a organizar sua classe, quando estiver futuramente 

exercendo a docência, do mesmo modo como, por diversas vezes, viu seus antigos 

professores assim o fazendo. Por vezes, nem de maneira consciente e intencionada, mas 

por força dessa aprendizagem, que impregna suas estruturas cognitivas e emocionais, 

determinadas práticas escolares continuam se perpetuando, são consolidadas e passam a 

estar presente em diferentes espaços sociais, superando contradições causadas pela 

razão, pelas experiências de formação profissional e pelo tempo. 

Também se faz notar a influência das experiências escolares na análise que Ana 

Paula realiza da cena representada. Sua escolarização esteve marcada por referências de 

professores que, segundo denomina, foram bastante rígidos e autoritários. Esses 

modelos de professores servem como filtro por meio do qual interpreta essa situação de 

ensino. Em sua opinião, o desconforto das crianças retratado não se deve às dificuldades 

para estabelecerem uma comunicação, ouvindo e tendo contato visual com os colegas, 

mas ao medo de exposição, de se manifestarem, expressarem dúvidas e opiniões nas 

aulas: “(...) É uma situação muito comum, pelo menos na época que eu estudava, sabe? 

[...] As crianças estão tradicionalmente sentadas nas carteiras e estão suando com 

medo de serem as próximas a serem apontadas”. Por outro lado, quando se manifesta a 

respeito dos professores cujas aulas gostava, justamente o que destaca é o fato de que 

sempre estiveram acessíveis para sanar dificuldades e eram bastante comunicativos, 

estimulando a participação dos alunos em classe. 

As possíveis intervenções sugeridas pelas alunas para viabilizarem modificações 

favoráveis na situação representada são: para Camila, providenciar outra organização 

das carteiras, por exemplo, em círculos ou semicírculos, que facilite a interação em sala; 

para Vanessa, a professora precisa explicar de forma mais clara o conteúdo de forma a 

torná-lo compreensível; e, por fim, para Ana Paula, o trabalho de discussão poderia ser 

conduzido pela professora de modo a estimular uma participação mais espontânea: “(...) 

perguntar pra todos, não especificamente, deixar que as crianças sintam-se à vontade 

de opinar sobre o assunto, entendeu? Que seja uma coisa mais tranquila, mais natural, 

nada muito forçado”. 
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3.4 Conhecimentos e crenças explicitados por futuras professoras a partir da 

resolução de situação de ensino 

Para além das cenas representativas do cotidiano escolar, também as futuras 

professoras analisaram uma situação de ensino
23

 construída com base em literatura 

específica e em instrumentos de pesquisa já testados
24

. Camila e Vanessa responderam 

essa atividade em dupla e Ana Paula individualmente.  

A situação de ensino analisada foi a denominada Um episódio na vida do 

Joãozinho da Maré, desenvolvida por Caniato (1989, 1992) em uma experiência de 

formação com professoras da rede pública do Rio de Janeiro, em 1978. Apesar de o 

personagem Joãozinho ser fictício, os elementos que compõem o episódio são verídicos 

e advém dos relatos e pronunciamentos das professoras a respeito do modo pelo qual 

ensinavam os conteúdos da área de Ciências. 

Considerando esse contexto, antes da aplicação da situação de ensino às futuras 

professoras, comentamos, brevemente, sobre as fontes consultadas para a elaboração 

desse instrumento de pesquisa, sobre o autor e o projeto de formação que deu origem às 

discussões presentes em alguns de seus livros publicados. Em seguida, explicamos 

como seria desenvolvida a atividade que teve duração de trinta minutos para Ana Paula 

e uma hora para Camila e Vanessa.  

Após a leitura do texto, as alunas foram solicitadas a analisarem as aulas 

ministradas pela professora de Joãozinho e a apresentarem por escrito suas 

considerações. A reflexão sobre a ação docente levou a um processo de identificação e 

análise dos problemas práticos, tomada de decisão e definição de ação. Constituiu-se 

como uma oportunidade para pensarem como professoras e tomarem consciência de 

suas próprias dificuldades, revisando e lançando mãos dos conhecimentos, crenças e 

experiências prévias que possuíam, examinando-os diante da complexidade da situação 

de sala de aula. Os relatos a seguir ilustram essas questões: 

(...) É uma aula tipicamente tradicional. Ela [a professora] é a pessoa que 

sabe, né, que detém o conhecimento e ela não espera e nem gosta dessa troca 

de experiências com os alunos. O que ela falou tá certo, por mais que o que 

ela fala, às vezes... Nem ela sabe o que tá falando, mas ela não aceita. (...) 

Não tem interação. É uma aula que não tem significado. Se for pra ler os 

manuais, igual ela falou: “o livro fala isso”, eu pego o livro didático, fico em 

                                                           
23

 A situação de ensino encontra-se disponível no Apêndice 3. 
24

 Conforme já salientado anteriormente, este caso de ensino também foi utilizado no trabalho de Nono 

(2001). 
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casa e leio. Não precisa ir pra escola pra escutar uma pessoa a reproduzir 

aquilo que tá no livro (Vanessa). 

(...) Quando ela tá em dúvida, eu acho que ela poderia parar, pensar e dizer, 

acho que ser verdadeira, sabe? Por que que a gente não pesquisa, não 

estuda isso? Vamos pesquisar isso...? E nisso os alunos vão atrás e ela 

procura também se informar melhor. Mas acho que, antes dela ministrar a 

aula sobre o conteúdo, ela deveria ter estudado. (...) Eu acho que também 

falta nela... Porque, assim, a profissão docente... não é só você terminar a 

faculdade e pronto. Você tem que tá estudando sempre. Eu achei que falta 

isso nela (Vanessa). 

(...) E o problema é aquela visão de que o professor sempre tem que saber de 

tudo, ele não pode errar. E a professora se sentiu insegura nisso. O professor 

tem horas que tenta falar, mas se não tá certo do que dizer, ele deixa quieto, 

mas não mostra que ele não sabe, porque, se ele mostrar, a criança vai 

mostrar pro pai. Não pode... Como assim a professora não sabe? É 

complicado... (Vanessa). 

 (...) A aula dela é uma aula que não tem questionamento, né? É aquela aula 

que ela tá ali falando, falando, falando e eles (alunos) escutando. Não tem 

diálogo, né?... Nem ela sabe o que tá falando. (...) Eu acho que – na minha 

interpretação, né – falta conteúdo pra ela.... Dá pra ver que ela não tem 

conhecimento do que ela tá ensinando ali. Porque isso gera um conflito, ela 

se sente irritada porque ela não tem conhecimento, ela não sabe rebater... 

Ela percebeu que o que o menino falou é verdade, tem fundamento, só que 

ela não sabe explicar pra ele o porquê (Camila). 

(...) E, assim, outra coisa é que ela não tá querendo construir conhecimento 

nenhum, né? Ela já tem um conhecimento ali – que ela acha que é o correto 

– porque a partir do momento que ela não abre espaço pra esse diálogo e ela 

podia não saber, mas ela podia chegar e elaborar, por exemplo: “oh, vamos 

pesquisar? Mas por que vocês acham que é isso? Tem alguém que pensa 

diferente do Joãozinho?” E questionando e fazendo... construir o 

conhecimento mesmo (Camila). 

(...) O que ela precisaria explicar é que a gente tá num planeta que ele tá 

girando e que a gente não tá sentindo. Então, é esse movimento de 

aproximação e afastamento da Terra é muito lento, dura um ano inteiro. 

Então, tá girando. E, quando tá perto do Sol, o outro lado, como é uma bola, 

tá sem sol. Então, por isso que de um lado faz frio e de outro faz calor... 

(Camila). 

(...) O que eu acho que falta é a explicação. Porque ela pegou um livro aqui, 

ela tá reproduzindo o livro e ela nem tá sabendo do que ela tá falando. A 

Terra, ela teria que explicar, que se a gente se aproximasse, o Sol ficasse 

muito gigante, a gente vai derreter. (Camila). 

(...) Olha, eu acho que quando o aluno pergunta e o professor não sabe a 

resposta, o professor pode fazer perguntas em cima da pergunta dele, criar 

entre as outras crianças a reflexão. E, mesmo assim, se não chegar a uma 

resposta, o professor ele não precisa saber de tudo... Por causa que eu 

mesma não teria respostas prontas pra dar pra ele, assim... [Eu iria] 

anotando para pesquisar meio que por fora, né porque... Eu acho que o 

professor ele não precisa saber de tudo. Ele pode depois pesquisar e voltar 

com esse tema de novo na outra aula, né? (Ana Paula). 

(...) O conhecimento é visto como absoluto, fechado, a criança não pode 

questionar. A professora ministrou uma aula baseada num conhecimento que 

deve ser único, né, e inquestionável. [...] Eu acho que o Joãozinho teve razão 

porque ele questionou a dúvida que ele tinha, ele tava querendo aprender 

mais e ele começou a provar com coisas reais o que tava querendo dizer, 

com coisas do dia a dia dele e tentou diminuir suas dúvidas. Diferente dela 

que tava supondo uma coisa pelo livro (Ana Paula). 
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(...) Primeiramente, ela deveria entrar em sala de aula preparada. Ela não tá 

preparada... Ao preparar uma aula você já vai pensando, entendeu, nas 

dúvidas que podem surgir... você tem que antecipar... se ela tivesse levado 

em consideração aquilo que o Joãozinho tava dando como exemplo... [Seria] 

mais prático pras crianças compreenderem um assunto tão complexo com o 

exemplo prático que o Joãozinho deu. Por exemplo, o que ele falou do avião, 

sabe? (Vanessa). 

Da análise que fazem da situação emergem diversas temáticas acerca dos 

processos de aprender e ensinar, como a concepção de conhecimento, de ensino, do 

papel do professor e do aluno da professora de Joãozinho, a falta de domínio de 

conteúdos específicos da área de Ciências, a desconsideração das características, 

referências prévias e conhecimentos dos alunos nas aulas, a importância e necessidade 

de planejamento, as dificuldades para lidar com as questões e dúvidas dos alunos em 

sala de aula e a falta de relação entre o conteúdo, as estratégias de ensino para torná-lo 

compreensível para o aluno e os materiais utilizados para facilitar a aprendizagem. 

Apesar de não afirmarem explicitamente, nesses trechos, suas dificuldades em 

relação ao domínio de conteúdos (exceto pelo relato de Ana Paula), quando interrogadas 

sobre o descompasso entre as informações trazidas pela professora e as questões postas 

por Joãozinho, além de possíveis intervenções para responder às dúvidas do aluno, as 

futuras professoras apontam que a atitude mais correta seria estimular a participação de 

todos os alunos, pedir suas opiniões a respeito das ideias apresentadas por seus colegas, 

sempre “partindo das suposições das crianças”. As questões que não pudessem ser 

respondidas inicialmente deveriam ser objeto de pesquisas tanto dos alunos, como da 

professora. 

(...) Eu acho que o professor não precisa saber de tudo. Porque eu acho que 

um tema, um determinado assunto, não precisa começar numa aula e ser 

fechado naquela mesma aula, né? Então, eu acho isso porque, muitas vezes, 

eu vou ter que pesquisar depois da aula, por causa que eu não sei tudo... [...] 

Ah, e pesquisar em livros, na internet, saber da confiabilidade do site, sabe? 

Pesquisar em todo lugar (Ana Paula). 

(...) Você vê que o Joãozinho ele teve razão e ela não. Por quê? Porque ela 

não soube ter esse... sei lá, esse discernimento de aceitar o questionamento 

dele. Então, se você for ver, ele tinha razão em estar questionando e ela não 

teve a razão de aceitar o questionamento. [...] E deu pra perceber que as 

aulas dela nunca teve um aluno que questionou, né, esse modo tradicional. 

Sempre ensinou o conteúdo – falou, falou, falou – todo mundo copiou, 

decorou, acabou por aí. Se tá certo, se tá errado, nunca teve um 

questionador lá. Então ela se irritou porque, vamos dizer, porque ele estava 

questionando ela que é a autoridade dentro de sala. E o aluno tem o direito 

de questionar! Era a experiência que ele tinha e que trazia pra escola. E a 

professora não precisa saber tudo, mas deve saber conduzir as inquietações 

das crianças para esclarecer suas dúvidas, por meio de pesquisas, discussões 

em sala. [...] Poderia ser assim: “Gente, quem tem uma opinião diferente da 
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do Joãozinho? Vamos pensar? Por que isso? Por que aquilo?” Eu acho que 

tentar ali, naquele momento, abrir uma conversa e, quem sabe, dessa 

conversa a gente produz alguma coisa. Se não foi respondido, ninguém sabe 

nada, vamos trazer, vamos procurar, vamos ver em livros, né?  Sei lá, acho 

que seria a atitude mais correta (Camila). 

(...) Se o aluno faz uma questão que eu não saiba responder, eu acho que eu 

ia induzir a sala: “gente, vamos tentar responder? Vamos tentar chegar a 

um consenso? Ah, vamos pesquisar”. Eu ia pesquisar. Eu não ia falar uma 

coisa errada na sala de aula, jamais. Eu não teria essa coragem de falar 

alguma coisa errada na sala de aula, eu ficaria com peso na consciência. Eu 

acho que teria a humildade, eu ia ficar quieta, na minha, ia tentar pesquisar, 

ir atrás da informação. [...] Eu acho que poderia ser assim: “Olha, 

Joãozinho, você me deixou com dúvidas nisso. Que tal a gente pesquisar? 

Vamos ver como que é?” Atiçar a curiosidade. (Vanessa). 

Ao analisarem as práticas da professora envolvidas na situação de ensino, as 

alunas apontam a incoerência do comportamento de não aceitar ou ignorar as dúvidas 

do aluno. Entendem que o professor, mesmo inseguro diante de questões as quais não 

sabe responder, deve estimular a participação e o questionamento em sala, considerar os 

conhecimentos e experiências prévias dos estudantes e reconhecer quando não tem 

domínio de determinado conteúdo, assumindo a disposição de constante estudo e 

aprendizagem dos conhecimentos envolvidos no exercício da profissão docente. 

(...) Eu acho que professores que tão há muito tempo na escola acho que têm 

que, sabe, não estagnar, precisa fazer um curso de formação, sabe? Gente, 

não pode parar. A educação não para. Eu não me vejo como uma professora 

que vou me formar e não pegar em nada mais pra estudar! (Vanessa). [...] 

Eu acho que, antes dela ministrar a aula sobre o conteúdo, ela deveria ter 

estudado. Não é por que ela é professora há quinze anos que ela vai repetir a 

mesma coisa. E ela tem que procurar também, pesquisar, vê se mudou 

alguma coisa. Gente, há quinze anos ela é professora! Não mudou alguma 

coisa, não surgiu alguma coisa científica? Ela precisa mudar, entendeu, esse 

modo de ensinar, não continuar com esse modo de ensinar quinze anos, todo 

ano fazer a mesma coisa, sabe?[...] Mas, assim, eu acho que é aquela coisa: 

você vai aprendendo ao longo do trabalho (Vanessa). 

(...) A gente acha que vai sair da faculdade e vai parar de estudar, mas não. 

Eu acho que o professor estuda a vida toda. Você tem que ter dedicação e 

vontade de estudar, ir atrás de outras atividades, não só ficar naquele 

quadradinho, sempre dando a matéria daquele jeito (Ana Paula). 

 

Os relatos das alunas apontam para a ideia de que para exercer a profissão 

docente exige-se uma postura de estudo e aprendizagem ao longo de toda a trajetória 

profissional. Para aprender a ensinar não basta concluir o curso de formação inicial, é 

preciso buscar um aperfeiçoamento num processo contínuo de vivência de diferentes 

situações de ensino em sala de aula, em cursos de formação continuada e em momentos 

de estudo individualizado: “(...) Tem que estudar! Não tem outra coisa pra fazer, o 
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conteúdo não vai vir do nada. O professor pra preparar as suas aulas ele tem que saber 

aquilo que ele tá ensinando!” (Vanessa). 

Se, por um lado, as alunas parecem considerar fundamental essa disposição para 

continuar estudando e adquirindo novos conhecimentos, por outro lado, parece justificar 

a ideia de que não precisam se preocupar com o fato de que não dominam os conteúdos 

específicos que devem ser trabalhados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Um 

professor, conforme ressaltam, não precisa dominar e ter conhecimento de todos esses 

conteúdos, contanto que estude e prepare posteriormente suas aulas. Nesse sentido, 

reafirma-se a crença de que o planejamento é tudo e critica-se a professora de Joãozinho 

por, supostamente, não ter preparado suas aulas e ter se baseado exclusivamente no 

livro didático. Desconsidera-se que as dificuldades dessa professora para explicar 

devidamente o conteúdo e responder às questões colocadas por Joãozinho não se 

devem, especificamente, à falta de um planejamento, senão ao preparo de aulas 

baseadas em informações equivocadas que são repetidas como verdades e na exclusão 

de aspectos relevantes para a compreensão da matéria. “(...) Aparentemente, a 

fragilidade no domínio de conteúdos específicos determina que outros componentes do 

conhecimento profissional também se tornem frágeis” (NONO, 2011, p. 63) e impacta 

nas decisões tomadas durante o processo interativo em sala de aula para responder às 

dificuldades imediatas e imprevistas e aos problemas práticos que aparecem. 

A ênfase dada ao comportamento considerado inadequado da professora, 

observado em suas atitudes de não responder às questões dos alunos em relação aos 

conteúdos estudados, pautar-se apenas nas informações trazidas pelo livro didático, 

apresentando-as para a classe sem organizar discussões e não assumindo que não 

domina o conteúdo, orienta as futuras professoras a tomarem decisões a respeito de 

como dariam suas aulas e responderiam às perguntas do aluno. Diante do problema 

posto pela situação de ensino elaboram respostas tentando modificar de alguma forma o 

cenário descrito. Assim, sugerem que, inicialmente, a professora deveria levantar os 

conhecimentos prévios e suposições construídas pelos alunos sobre o assunto estudado e 

discuti-las à medida que expõe suas explicações. Persistindo algumas dúvidas, a 

professora poderia propor que todos pesquisassem e trouxessem materiais os quais 

seriam distribuídos e discutidos entre os grupos. Os resultados seriam socializados, 

dispostos em um quadro na lousa e debatidos para que a classe compreenda e se 

aproprie do assunto. 
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(...) Aí a professora, sei lá, poderia fazer um quadro na lousa com as 

diferentes respostas e, aí, em grupo ela pergunta pras crianças quais das 

respostas elas acham que é mais verdadeira... Porque ela pode colocar 

alguma pegadinha, sei lá... [...] A professora ela pode dar pras crianças... 

vários materiais e alguns com a mesma ideia – de como se faz calor e... 

verão e inverno – e outro com uma teoria, tipo, nada a ver, que ela mesmo 

pode criar, sabe, assim? Aí, leva as crianças à reflexão, sabe? Ou pra algum 

grupo ela cria uma teoria muito absurda pra eles entenderem que aquela 

explicação não é viável, entendeu? Aí, vamos supor, na lousa ela coloca e as 

crianças vão falar assim: não, mas a gente acha que isso não pode 

acontecer. Olha, tem dois grupos que falam que é dessa forma, então a gente 

acha que é assim... (Ana Paula). 

Trata-se de proposições de atividades gerais, as quais podem ser utilizadas no 

ensino de qualquer conteúdo, por conseguinte não levam em conta as especificidades do 

assunto a ser ensinado e as estratégias mais adequadas para sua compreensão. Já Camila 

e Vanessa vão um pouco mais além e propõem explicar o conteúdo de uma forma 

“simplificada, não com tantos termos técnicos”, levando para a sala um globo terrestre e 

uma lanterna ou lâmpada que simulassem os raios solares incidindo sobre a Terra. 

(...) Quando o Joãozinho fala: é inverno na Terra inteira?... que ela fala que 

tá rodando o sol, que é inverno na Terra inteira por causa da distância que 

tá. E, aí, quando ele põe um questionamento – não, mas por que lá (Estados 

Unidos) faz frio e aqui faz calor, se você disse que é verão na Terra inteira? 

Por que isso? Por que lá é frio e aqui é quente? [...] Então o que ela 

precisaria explicar é que a gente tá num planeta que ele tá girando e que a 

gente não tá sentindo. Então, é esse movimento de aproximação e 

afastamento da Terra é muito lento, dura um ano inteiro. Então tá girando. 

E, quando tá perto do Sol, o outro lado, como é uma bola, tá sem sol. Então, 

por isso que de um lado faz frio e de outro faz calor (Camila). 

(...) Por exemplo, se ela pegasse duas bolas e, vamos supor, e colocasse uma 

do lado da outra, mesmo perto ou longe e explicar pra eles: “Olha, aqui tá o 

Sol. Será que ele vai conseguir aquecer a Terra inteira, pegar tudo?” Acho 

que nesse sentido... Eu explicaria dessa forma (Camila). 

(...) É uma coisa simples, mas até que prática. A professora poderia deixar a 

sala, assim, aí levar uma bolinha, uma vela e faz uma experiência, né, pra 

demonstrar pra eles, né, questionar: “Olha, vocês acham que o Sol, que só a 

Terra se tiver perto ou longe, vai aquecer tudo? Tá indo Sol pra toda a 

bola?” (Vanessa). 

[...] Midiã: Se é uma questão de distância, então por que a gente não vê um 

Sol maior quando a Terra se aproxima e um Sol menor quando a Terra tá 

mais distante? Um dos argumentos que o Joãozinho coloca é esse: se fosse 

uma questão de estar perto ou longe do Sol, quando a Terra estivesse perto 

do Sol – e, aí, teria o verão – ele deveria parecer maior... 

(...) Nossa senhora! Aqui entre a gente, a gente entrou numa parte de 

Ciências que não me sinto muito segura... Mas eu acho que o problema é ela 

(professora) afirmar... Ela afirma várias coisas que ele pergunta pra tentar 

despachar, pra tentar fazer com que ele fique quieto. É o Joãozinho que fala 

isso e ela só afirma (Camila). 

(...) Ah, mas eu acho que não é que tá se aproximando e se distanciando. 

Aqui tá o Sol e Terra tá girando em torno dele numa órbita. Não é que tá se 

aproximando e saindo (faz gestos que representam um movimento retilíneo 
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da Terra em relação ao Sol). É uma órbita. Não tá fazendo assim 

(movimento retilíneo), tá fazendo assim (representa um movimento circular) 

(Vanessa). 

(...) O que eu acho que falta é a explicação... A Terra, ela teria que explicar, 

que se a gente se aproximasse, o Sol ficasse muito gigante, a gente vai 

derreter! A gente vai morrer de calor. Então, assim, nesse sentido... porque, 

é isso que eu falo, a concepção dele de perto e longe, de grande e pequeno é 

uma coisa muito diferente do que é o movimento da Terra em relação ao 

Sol... Talvez, então, não é a distância da Terra em relação ao Sol que 

provoca o verão e o inverso em partes diferentes da Terra, é a... como é 

mesmo? Rotação, translação? 

(...) Vanessa: É a translação, não é?  

Camila: Que é o movimento da Terra ao redor do Sol. 

Vanessa: E a rotação é o movimento do dia e da noite, não é? 

Camila: Então, estaria relacionado ao movimento de translação e de 

rotação. Aí, eu acho que a professora ela teria que entrar no movimento de 

rotação e translação, mas como eu disse... 

Vanessa: Assim, eu acho que trabalhar esse conteúdo é uma coisa mais 

visual porque falar assim... 

Camila: O que ela poderia fazer era trazer um globo terrestre e, talvez, por 

exemplo, sei lá, trazer uma lâmpada daquelas que você acende e girando 

mostrar o eixo da Terra inclinado para o Sol... E não só ficar falando de 

eixo, rotação e translação, essas coisas assim. Mas sim de uma forma que, 

sei lá, pegar uma lâmpada e pegar o globo e ver: “Olha, aqui, onde que 

ilumina?” Porque eu acho que é uma forma mais concreta... porque só 

explicar o que é o movimento de rotação não resolveria mesmo. Então, sei 

lá, pensando nesse sentido que material a gente levaria? Levaria um globo, 

que é a Terra, e uma lanterna, uma lâmpada, alguma coisa que disparasse a 

luz, né, pra explicar esse movimento. E não pelos termos técnicos, né, 

porque... eu falo isso porque até hoje eu não aprendi essas coisas porque só 

ficou no termo técnico, né? De concreto, eu não tive nada, então é difícil da 

gente compreender os fenômenos, principalmente, pras crianças que só 

conseguem entender o que é concreto, só o que ela consegue dá sentido. 

Então levaria um globo terrestre e uma lanterna para mostrar de forma 

concreta os movimentos da Terra em relação ao Sol (Camila). 

Os relatos e diálogos destacados acima permitem verificar como as futuras 

professoras retomam e reconsideram seus quadros de referências e conhecimentos que 

possuem a respeito do assunto discutido. Essa reconsideração gera, em alguns 

momentos, sentimentos de dúvidas, incertezas e confusões, quando ao refletirem sobre a 

situação de ensino se deparam com algumas de suas certezas cristalizadas acerca do 

conteúdo e do processo de ensino e aprendizagem. Em determinados momentos, 

apresentam a crença de que, em sua órbita ao redor do Sol, a Terra se aproxima e se 

afasta do Sol. Quando está mais próxima dele, seria verão, quando se afasta, seria 

inverno. Por outro lado, também constatam que simultaneamente há verão, por 

exemplo, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro e inverno nos Estados Unidos (ou numa 

cidade localizada no mesmo meridiano, longitude e fuso horário), por intermédio da 

observação de fatos do cotidiano, mas aparentemente ignoram ou desconsideram a 

localização desses países, o fato de que quando é verão num hemisfério é inverno no 
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outro e o que causa as estações do ano, pois sugerem que “(...) quando tá perto do Sol, o 

outro lado, como é uma bola, tá sem sol. Então, por isso que de um lado faz frio e de 

outro faz calor” (Camila). 

Embora a Terra tenha sua órbita elíptica e o Sol esteja num dos focos, 

ocorrendo, portanto, épocas do ano em que está mais próxima ou afastada dele, a 

variação dessa distância não provoca significativas mudanças de clima, uma vez que, 

conforme destaca Caniato (1993, p. 85), “(...) a Terra percorre uma elipse de pequena 

excentricidade, isto é, quase uma circunferência”. O que causaria as estações do ano 

seria o fato de que ao mesmo tempo em que a Terra faz sua trajetória ao redor do Sol, 

ela gira sobre si mesma e ao redor de um eixo imaginário, inclinado em relação ao plano 

da sua órbita ao redor do Sol. É em razão dessa inclinação do eixo terrestre ao longo de 

sua translação, que os diferentes hemisférios têm diferente insolação nos variados 

pontos da órbita, ou seja, em determinados momentos o polo norte está mais inclinado 

para o Sol, marcando o início do inverno no Hemisfério Sul, e, aproximadamente seis 

meses depois, há um momento em que o polo Sul está inclinado para o Sol, 

correspondendo ao início do verão no Hemisfério Sul. 

O pouco domínio desse conteúdo, entretanto, evidenciou lacunas no 

desenvolvimento profissional dessas futuras professoras, gerando consequências para o 

modo como definiram suas ações e pensaram em atividades e aulas baseadas em 

informações incompletas, equivocadas e na desconsideração de aspectos dessa matéria 

relevantes para a apropriação do conteúdo por seus futuros alunos. 

O planejamento de aulas não irá garantir, portanto, uma aprendizagem efetiva 

dos conhecimentos que devem ser trabalhados por essas futuras professoras. É uma 

parte fundamental para a condução bem sucedida do processo de ensino e 

aprendizagem, mas não, por si só, suficiente. Embora a aquisição desse conhecimento 

do conteúdo específico não seja responsabilidade exclusiva do curso de formação inicial 

e a aprendizagem da docência comece antes mesmo do ingresso no ensino superior e se 

perpetue ao longo da trajetória profissional, há que se interrogar como essas lacunas, 

mesmo não determinando a priori um desempenho mal sucedido da profissão docente, 

poderão ser superadas por essas futuras professoras. Conforme ressalta Nono (2001, 

2011), a crença de que sempre com boa vontade e estudo será possível compensar o que 

não pôde ser suprido pela formação inicial, pode resultar na diminuição da importância 

do preparo ocorrido nesta etapa de desenvolvimento profissional. Em contrapartida, 

defendemos que o curso de formação precisa ser reorganizado – do mesmo modo que 
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também é preciso transformações em todo o sistema escolar – para que efetivamente se 

configure “(...) mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de conhecimentos”, sem 

os quais não é possível exercer a docência, mas também como um “(...) um momento-

chave da socialização e da configuração profissional” (NÓVOA, 1992, p.18). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como principal objetivo compreender a força do processo de 

formação inicial por meio das condições que futuras professoras apresentam para o 

ingresso na profissão docente. O curso de Pedagogia da UNIFESP, frequentado pelos 

sujeitos desta pesquisa, em sua proposta pedagógica manifesta a pretensão de investir 

numa formação diferenciada de professores, pautada na articulação entre a teoria e a 

prática e no preparo para a docência, tendo como objeto de estudo e investigação a 

escola pública. Diante dessa proposta preocupada com a formação do professor buscou-

se conhecer quem são os alunos concluintes desse curso de Pedagogia, as razões que 

manifestam para a escolha da profissão docente, suas percepções acerca da formação 

recebida e do preparo que possuem para exercer o magistério, bem como para lidar com 

as dificuldades que antecipam para esse momento de iniciação profissional. O conjunto 

de informações coletadas por meio da aplicação de um questionário, previamente 

construído e testado, a uma turma de alunas concluintes do Curso de Pedagogia 

possibilitou verificar as principais características familiares, sociais e de escolaridade 

desses sujeitos. Em sua maioria, são alunas oriundas de escolas públicas regulares de 

ensino, que conciliam a condição de estudante com a de trabalhador, auxiliando na 

composição da renda familiar, cujo principal provedor é o pai e/ou a mãe. Moram em 

casas próprias, usufruindo de bens de conforto material que incluem eletrodomésticos 

variados, computador, acesso à internet e carro, mas pouco frequentam eventos 

culturais, tais como teatro, museus e exposições de arte, ou mantêm práticas de leitura 

de jornais e revistas. 

Dos(as) cinquenta alunos(as) (quarenta e cinco mulheres e cinco homens) que 

responderam o questionário, vinte e seis afirmaram possuir professores na família, em 

sua maioria, primas, tias e/ou os pais, mas apenas nove destacaram que a família foi um 

fator de influência para a escolha do magistério. De todo modo, para uma parcela 

significativa, o contato com professores na família pode indicar uma apropriação e 

aprendizagem informal e não reflexiva de aspectos da função docente, configurando 

crenças, expectativas e percepções a respeito da educação, da escola, dos papéis do 

aluno e do professor, difíceis de alterarem, posto que são em grande parte inconscientes 

e ratificadas pelas experiências escolares e de vida, servindo como um filtro para 

interpretarem e adquirirem novas informações ao longo de seus percursos pessoais e de 

formação profissional. 
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A escolha do curso de Pedagogia mostrou-se relacionada a condicionantes 

sociais que modelaram os desejos e aspirações dos sujeitos em face da realidade. Ainda 

que destaquem o gosto e o interesse pela área educacional, pela profissão docente e 

pelas crianças e expressem o desejo de transformação social, tais argumentos parecem 

constituir-se como racionalizações elaboradas para conformar e dar consistência às 

opções percebidas como possíveis em decorrência das condições sociais objetivas em 

que vivem. Evidencia-se isso, por exemplo, sobretudo nas trajetórias pessoais de Ana 

Paula e Vanessa, as duas alunas entrevistadas. Circunstâncias específicas, como 

condição financeira desfavorável, reprovação no vestibular em outros cursos 

socialmente mais valorizados e menor concorrência e nota de corte para ingresso no 

curso de Pedagogia, foram essenciais para conformar essa decisão de carreira, mais do 

que o suposto interesse pela profissão docente. 

Por outro lado, esse interesse de trabalhar com as crianças, gostar de lidar com 

elas e a oportunidade de ser útil aos outros são aspectos que não estão intrinsecamente 

relacionados ao núcleo da função docente, portanto, poderiam ser encontrados e 

atendidos por outras profissões que não, especificamente, a de professor, motivo pelo 

qual tais fatores não se configuram como justificativas orientadas e esclarecidas para 

uma decisão de carreira. Ou seja, o que está explícito e presente nesse grupo como razão 

para a escolha da profissão docente é esse discurso de identificação com as crianças e a 

valorização de qualidades pessoais consideradas necessárias ao professor e socialmente 

atribuídas à mulher, tais como delicadeza, carinho e paciência. 

Pode-se dizer, com base nesses dados e de acordo com Bruschini e Amado 

(1988), que essas futuras professoras, nos processos de socialização antecipatória e de 

construção de suas profissionalidades docentes durante o curso, incorporaram maneiras 

de se perceber como professoras, de conceber a profissão docente e de definir o que é o 

bom professor, em parte coincidentes com as expectativas externas da sociedade que, 

tradicionalmente, sob a influência de correntes de pensamentos, tem considerado a 

mulher, por sua natureza biológica, temperamento e caráter e como extensão de suas 

funções maternas, capaz de ensinar e socializar as crianças. É assim que o magistério 

passa a ser concebido como uma profissão feminina por excelência e, por conseguinte, 

ainda persiste nas manifestações das futuras professoras sobre a função docente a 

preponderância de aspectos afetivos ou de características de conduta no relacionamento 

interpessoal. De fato, as referências e descrições das alunas concluintes acerca dos 

professores cujas aulas gostavam apontam que eram, sobretudo, compreensivos, 
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comunicativos, pacientes, tranquilos, abertos a questionamentos, eram amigos, 

humanos e dóceis... ainda que também mencionem que eram exigentes, conheciam as 

características dos alunos, tinham domínio dos conteúdos e do modo de ensiná-los. 

É interessante, entretanto, destacar que o curso de formação inicial propiciou 

mudanças nos processos de pensamentos dessas alunas no que diz respeito à profissão 

docente e ao ser professor. Apesar de ser evidente o discurso do amor e carinho para 

com as crianças em seus depoimentos, em nenhum momento expressaram a ideia de que 

o magistério é vocação. Acrescentam ainda que, quando ingressaram no curso de 

Pedagogia possuíam uma imagem bastante ingênua da profissão docente, restrita à ideia 

de que o professor transmite conhecimentos, portanto, tem que saber o conteúdo, passar 

lições na lousa e aplicar atividades e questionários aos alunos. Assim, por exemplo, 

Camila esperava que o curso de formação seria direcionado para o conhecimento da 

criança, para estudá-la e compreendê-la, motivo pelo qual não pensava inicialmente que 

teria disciplinas nas áreas de História, Sociologia e Filosofia, dentre outras. Ana Paula e 

Vanessa, por outro lado, acreditavam que iam aprender o como fazer – “como você fala, 

como você aplica atividade, como ensinar, o que se pode privilegiar ou não” (Ana 

Paula).  

Essas expectativas relativas à formação foram, de acordo com suas percepções, 

parcialmente atendidas. De fato, houve disciplinas na grade curricular, que discutiram o 

que vem a ser a infância, a criança, como ela se desenvolve, etc. Também nas chamadas 

disciplinas de fundamentos teóricos e práticos foram abordados aspectos do processo de 

ensinar as diferentes matérias escolares. No entanto, aponta Ana Paula que: “(...) quase 

que no último ano você aprende o ‘como fazer’, mesmo assim, não tem esse negócio de 

respostas, às vezes, a gente acaba saindo com mais dúvidas do que respostas... então, a 

gente sai bem despreparado para a prática”. Esperavam um curso calcado na prática e 

ainda que reconheçam a importância das disciplinas de PPP e das RPs no atendimento a 

essas demandas formativas, reforçam que o tempo destinado a tais discussões práticas 

não foi suficiente para propiciar maior segurança no desempenho da função docente. 

No momento final da graduação, as alunas destacam que ser professor não é 

apenas transmitir um conhecimento do qual se tem domínio, mas é ser capaz de garantir 

a aprendizagem considerando um macro e micro contexto que limita o trabalho 

pedagógico em sala de aula. Dessa forma, se o receio inicial de Vanessa em dar aula 

estava relacionado ao fato de que pensava não ter uma bagagem apropriada de 

conhecimento dos conteúdos específicos, ao término da formação sua preocupação é 
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outra, uma vez que acredita que a disposição para estudar será capaz de superar essa 

lacuna verificada. Preocupa-se agora com a necessidade de, durante a condução do 

processo de ensino e aprendizagem, o professor dar sentido e tornar significativo o 

conhecimento para o aluno, tendo a responsabilidade de fornecer o que denomina de 

educação emancipatória.  

A imagem da profissão docente, antes vista de forma mais “apaziguada e 

ingênua”, alterou-se em face da percepção das dificuldades presentes no trabalho do 

professor, tais como sobrecarga de funções e responsabilidades, com a consequente 

atribuição de culpa pelo fracasso escolar e pelo mau desempenho dos alunos em testes 

padronizados, desfavoráveis condições de trabalho e desvalorização da profissão 

docente.  No contexto de sala de aula, percebem que, para além do domínio do conteúdo 

que o professor precisa ter, há outros fatores que influenciam para que uma aula seja 

bem sucedida: é preciso considerar os alunos, suas características, dificuldades e 

conhecimentos prévios, e o contexto no qual a escola está inserida. O professor, sob 

essa perspectiva, é visto como uma pessoa que cotidianamente lida com situações 

imprevistas, incertas e complexas, resolve e reflete sobre os problemas práticos que 

aparecem em sala de aula: “(...) hoje, ser professor é levar em conta vários fatores que 

não são da ordem da escola... [...] é tá num jogo onde cada dia é uma situação 

diferente e em cada vez que você chegar vai ter que lidar com aquilo de uma forma” 

(Ana Paula). 

Pode-se dizer que o conhecimento adquirido pelo curso de formação acerca da 

realidade educativa escolar, das responsabilidades e complexidade do trabalho docente e 

das condições em que se realiza o ensino, além de possibilitar a desconstrução de 

imagens acerca da profissão docente, do ser professor e do ser aluno, produziu nas 

futuras professoras o que se poderia chamar de um sentimento antecipado de choque de 

realidade (VEENMAN, 1988), a partir da constatação da distância entre um modelo 

ideal da profissão docente e um modelo real, duramente vivenciado nos momentos de 

contato com a prática durante o curso e substancialmente distante daquilo que 

esperavam. São indicativos desse choque de realidade as queixas, as frustrações, o 

medo, a insegurança e os sentimentos de desânimo que acompanham o discurso das 

alunas e, no que diz respeito à Vanessa, a incerteza quanto às possibilidades de 

continuar no magistério: “(...) hoje eu vejo que isso não é muito bem o que eu quero, o 

que eu sonho. Assim, eu gosto da escola, de entrar, entrevistar professor, ver e 

observar, eu gosto do ambiente, mas, assim, como observadora, como pesquisadora”. E 
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acrescenta: “(...) na questão da profissão, eu pude ver que não era aquela coisa 

bonitinha que eu achava antes. E, aí, se você me pergunta: o curso ajudou ou não ao 

trazer toda essa realidade? Eu não sei, é muito complicado, é uma sensação de 

impotência”. 

Esses sentimentos de frustração e receio também estão presentes quando as 

futuras professoras se manifestam a respeito das dificuldades que antecipam ao se 

projetarem na carreira docente. De imediato, todas ressaltam o medo que sentem diante 

da tarefa de alfabetizar seus alunos. Não se sentem preparadas e têm a crença de que 

trabalhar com alunos da Educação Infantil ou com alunos que, ao menos parcialmente, 

já se apropriaram da lógica e do funcionamento do sistema alfabético de escrita, poderá 

ser mais fácil – “(...) pra você completar, achar coisas pra tampar as dificuldades dos 

alunos é mais fácil” (Ana Paula). Embora por seus relatos as alunas aparentemente 

assim o pensem, trata-se, na verdade, de um equívoco, pois a questão não está restrita à 

aprendizagem do melhor ou mais eficaz método de alfabetização – já que qualquer 

professor precisará deter conhecimentos sólidos e profundos sobre esse tema, sem os 

quais não poderá antecipar e trabalhar com as dificuldades que os alunos possam 

apresentar durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Para além da preocupação com a alfabetização, as futuras professoras relatam 

que têm muito medo de não conseguir desempenhar bem a função docente, conduzir o 

processo de ensino e aprendizagem e lidar com o aluno real em sala de aula. Tendo em 

vista que tais dificuldades se referem exatamente ao núcleo da profissão docente, ou 

seja, a atividade de ensinar, o que essas alunas concluintes consideram é que não estão 

totalmente preparadas para ingressar e exercer a docência. Exibem condições para esse 

ingresso que, conforme destacado na hipótese desta pesquisa, oscilam – há 

determinadas áreas do conhecimento, da organização e gestão da sala de aula em que se 

sentem mais seguras, têm mais domínio, e conseguem se expressar com mais 

desenvoltura do que outras. Nesse sentido, também se percebe as especificidades dos 

percursos pessoais e de formação de cada aluna, as divergências e consonâncias 

constatadas quando se manifestaram em relação ao preparo que possuem no que tange 

aos diferentes tipos de conhecimentos considerados necessários à atuação profissional, 

gerando informações importantes acerca de como cada pessoa, numa mesma realidade e 

contexto de formação inicial, organiza concepções específicas.  

As fragilidades da formação inicial verificadas, concernentes ao pouco domínio 

dos conteúdos específicos das diversas séries da escolaridade, ao despreparo para lidar 
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com a diversidade em sala de aula e para alfabetizar, não são consideradas como 

definitivas pelas futuras professoras, que concebem a aprendizagem profissional da 

docência como um processo contínuo. De todo modo, essa etapa, como as demais (da 

pré-formação à iniciação profissional e à formação continuada), é dotada de 

especificidades e possui um papel fundamental na constituição da profissionalidade 

docente. Sendo assim, seu caráter introdutório não deve implicar na diminuição de sua 

importância para a qualidade do trabalho e desempenho da função docente pelo 

professor e na valorização suprema da experiência da prática e das ações posteriores de 

aperfeiçoamento profissional. Se a formação inicial não possibilitar a aquisição de 

conhecimentos universitários básicos, de habilidades, atitudes e valores, que 

possibilitem uma reelaboração contínua e uma constante apropriação de novos 

conhecimentos, o processo de desenvolvimento profissional docente fica prejudicado, 

motivo pelo qual aprendizagens fundamentais, como, por exemplo, a apropriação de 

conteúdos e princípios básicos das matérias que compõem o currículo escolar, devem 

ocorrer no curso de formação do professorado. 

 Parte da hipótese inicial do presente estudo era de que o processo de formação 

inicial possibilitou a alteração de informações prévias sobre a docência. Conforme dito 

anteriormente, as imagens iniciais que tinham sobre a profissão e o ser professor foram 

alteradas. Também houve mudanças nos processos de pensamentos em relação a 

algumas áreas do conhecimento específico, como, por exemplo, passaram a conceber as 

disciplinas História e Artes de forma distinta daquela com a qual iniciaram o curso de 

formação inicial. Por outro lado, não se pode confirmar que houve desconstruções 

profundas nas crenças, atitudes e referências prévias dessas futuras professoras, pois isto 

implicaria um acompanhamento e observação sistemática e longitudinal de suas 

trajetórias de formação, até mesmo porque é difícil estabelecer e diferenciar as 

referências que se devem à influência do processo de escolarização básica e suas 

interações com diferentes contextos e as que se originam no próprio processo de 

formação inicial. De todo modo, é importante destacar que as lacunas detectadas por 

essas alunas em seu preparo inicial para ingressar no magistério pode tanto levá-las a 

dar continuidade e se implicar num projeto de desenvolvimento profissional a longo 

prazo, integrando diferentes tipos de oportunidades e experiências que promovam um 

crescimento em seus processos de aprender a ensinar, quanto a resgatar modelos de 

docência construídos com base em suas experiências escolares e acadêmicas para 
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resolver os problemas e dificuldades com as quais vão se defrontar.  De acordo com 

Ana Paula, por exemplo: 

(...) Quando se forma professor, a gente acaba sendo um profissional, assim, 

meio que pegando um pouquinho de cada coisa: ah, um professor agiu dessa 

forma, eu achei legal; outro professor agiu de outra forma, eu achei legal. 

Aqui, na faculdade, eles deram um exemplo de como o professor pode tratar 

o aluno, de como o professor tem que ser perguntador, o professor não pode 

dar a resposta pronta, tem que construir o conhecimento junto com o aluno. 

Então, no momento eu sou quase um Frankenstein, assim, do que eu acho 

que deve ser um bom professor, de como o professor tem que agir na sala de 

aula, mas não que essa fórmula seja pronta e acabada porque, durante a sua 

experiência profissional, você vai modificando uma coisa ou outra, você vê o 

que dá certo e o que não dá, né? Eu acho que é isso... 

Os formadores de professores veem-se, portanto, diante da responsabilidade de 

transmitir conhecimentos básicos universitários, competências e habilidades cognitivas 

e de conduta (MARCELO GARCÍA, 1999), porque a formação inicial é a primeira 

etapa de acesso ao desenvolvimento profissional contínuo e ocupa um papel importante 

na socialização e configuração da profissionalidade docente e na aquisição de uma 

atitude reflexiva acerca do ensino. Sem essas aprendizagens, conforme destaca a 

referida futura professora, não é possível questionar, tornar explícitas e antever 

consequências para as ações docentes, uma vez que, como diz a mesma aluna: 

(...) Até então eu poderia muito naturalmente reproduzir o que eu tinha 

aprendido antes que tava bom! Porque eu tinha aprendido assim na escola, 

porque eu não questionava, eu achava que tava bom. Aí, agora eu penso que 

eu preciso retomar não pra reproduzir, mas pra pensar naquilo, pra 

contradizer, não pra reproduzir... (Ana Paula). 

Com base nessas considerações julgamos que, a despeito do fato de que o curso 

de formação inicial não pôde dar conta de suprir todas as deficiências acumuladas pelas 

histórias escolares e de vida das futuras professoras, devendo para isso haver 

transformações em todo o sistema escolar de ensino, de fato teve influência e impacto 

em seus processos de profissionalização docente. Foi possível a apropriação de uma 

visão mais realista e crítica a respeito da profissão docente, a aquisição, em diferentes 

graus, de conhecimentos advindos das disciplinas, da observação das práticas dos 

professores formadores e das experiências de residência pedagógica, embora também 

tenham se evidenciado, como em Nono (2001), aprendizagens equivocadas, tais como a 

repetição de jargões teóricos, a crença de que o planejamento é tudo e de que o 

desconhecimento de conteúdos específicos que devem ser ministrados nos anos iniciais 
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do Ensino Fundamental pode ser facilmente superado se houver vontade e disposição 

para estudar. 

Tais resultados são importantes, pois podem orientar mudanças nos programas 

de formação do professorado para que efetivamente se propiciem melhores condições 

de ingresso e permanência dos professores na docência e, consequentemente, melhorias 

na qualidade do ensino na escola básica. 
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APÊNDICE 1 

Questionário aplicado aos concluintes do curso de Pedagogia
25

 

I. Apresentação 

Caro formando, as questões elaboradas e apresentadas a seguir fazem parte de minha 

pesquisa de mestrado realizada na PUC-SP sobre alunos concluintes do curso de 

Pedagogia, seus conhecimentos e expectativas em relação à profissão docente. Este 

questionário objetiva traçar um perfil e obter informações sobre os graduandos, 

auxiliando na compreensão desse importante momento do desenvolvimento profissional 

docente. Por isso, sua colaboração é fundamental. Em hipótese alguma os dados serão 

utilizados para outros fins e a identificação dos participantes será mantida em total 

sigilo. Desde já agradeço pela sua cooperação, essencial para o desenvolvimento da 

pesquisa, e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.  

Midiã Olinto de Oliveira 

Mestranda do Programa de Pós-graduação Educação: História, Política, Sociedade – PUC/SP 

 

Atenção: Caso queira complementar alguma resposta deste questionário, escreva suas 

observações no verso das páginas, identificando o(s) número(s) da(s) questão(ões). 

 

*** 

II. Identificação pessoal e caracterização de situação familiar 

 

01. Idade: ___________________ 

02. Sexo: (  ) Feminino      (  ) Masculino 

03. Estado civil: 

(  ) Solteiro (a) (  ) Separado (a) 

(  ) Casado (a) (  ) Divorciado (a) 

(  ) Mora com companheiro (  ) Viúvo 

(  ) Outro. Especifique: __________________________________________________ 

04. Número de filhos: _________________________ 

05. Estado e cidade em que nasceu: _______________________________________ 

                                                           
25 Para elaboração de algumas das questões dos itens I a III, com as devidas adaptações para os objetivos específicos 

deste trabalho, foram consultados os instrumentos de pesquisa de:  

SAMBUGARI, M. R. do N. 2010. Socialização de futuros professores em situações de estágio curricular. 166f. Tese 
(Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

GONÇALVES, L. dos S. 2010. O curso de Pedagogia e o processo de construção da identidade do pedagogo. 126f. 
Dissertação (Mestrado. em Educação). Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

GOUVEIA, A. J. 1970. Professoras de amanhã. Um estudo de escolha ocupacional. São Paulo: Pioneira. 
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06. Cidade onde mora: ____________________________________________________ 

 

07. Você tem irmãos e/ou irmãs? 

(  ) Sim. Quantos? ____________________________ 

(  ) Não 

08. Quantas pessoas vivem em sua casa, contando com você? _____________________ 

 

09. Você mora com (por favor, marque todas as opções que correspondam à sua 

realidade): 

(  ) o pai (  ) a mãe 

(  ) irmãos e/ou irmãs (  ) com o parceiro (a) 

(  ) com os filhos próprios ou de seu parceiro (a) (  ) com amigos 

(  ) outros parentes. Especifique: _________________ (  ) sozinho 

______________________________________________________________________ 

 

 

10. Quem é o principal provedor de sua família? ______________________________ 

E qual é a ocupação desse principal provedor? (tipo de trabalho que desempenha)? 

____________________________________________________________________ 

 

11. Qual é o grau de escolaridade do principal provedor de sua família? 

(  ) Nunca estudou e não sabe ler e escrever 

(  ) Nunca estudou, mas sabe ler e escrever 

(  ) 1ª a 4ª série incompleta 

(  ) 1ª a 4ª série completa 

(  ) 5ª a 8ª série incompleta 

(  ) 5ª a 8ª série completa 

(  ) 2º grau incompleto 

(  ) 2º grau completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Pós-graduação – Especialização 

(  ) Pós-graduação – Mestrado 

(  ) Pós-graduação – Doutorado 

 

12. Qual é a renda mensal de sua família? 

(  ) até 500 reais (  ) de 2501 a 3000 reais (  ) de 5001 a 5500 reais 

(  ) de 501 a 1000 reais (  ) de 3001 a 3500 reais (  ) de 5501 a 6000 reais 

(  ) de 1001 a 1500 reais (  ) de 3501 a 4000 reais (  ) de 6001 a 6500 reais 

(  ) de 1501 a 2000 reais (  ) de 4001 a 4500 reais (  ) de 6501 a 7000 reais 

(  ) de 2001 a 2500 reais (  ) de 4501 a 5000 reais (  ) acima de 7000 reais 

13. Você exerce ou já exerceu alguma atividade remunerada? 

(  ) Sim. Qual? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Durante quanto tempo?_________________________________________________ 

(  ) Não. Apenas estudo 

 

14. Marque com X as opções que correspondem à realidade de sua moradia atualmente: 

a) (   ) Casa          (  ) Apartamento 

b) (  ) Própria       (  ) Alugada       (  ) Cedida por familiares 

c) Em sua moradia tem aparelho de DVD ou vídeo cassete?  (  ) Sim          (  ) Não 

d) Máquina de lavar roupa ou tanquinho?  (  ) Sim          (  ) Não 

e) Geladeira com ou sem freezer?  (  ) Sim          (  ) Não 

f) Banheiro:  (  ) Tem 01     (  ) Tem 02     (  ) Tem mais de 02 

g) Quartos:    (  ) Tem 01      (  ) Tem 02      (  ) Tem mais de 02 

h) TV a cores:  (  ) Nenhum     (  ) Tem 01     (  ) Tem 02     (  ) Tem mais de 02 

i) TV a cabo ou por assinatura?  (  ) Sim        (  ) Não 

j) Assinatura de jornais? (  ) Sim        (  ) Não 

k) Assinatura de revistas? (  ) Sim        (  ) Não 

l) Microcomputador:  (  ) Nenhum     (  ) Tem 01     (  ) Tem 02     (  ) Tem mais de 02 

m) Em sua residência você acessa a internet?  (  ) Sim          (  ) Não 

n) Tem rua asfaltada?  (  ) Sim          (  ) Não 

o) Tem serviço de eletricidade?  (  ) Sim          (  ) Não 

p) Tem serviço de correio? (  ) Sim          (  ) Não 

q) Tem água corrente na torneira? (  ) Sim          (  ) Não 

r) Possui rede de esgoto? (  ) Sim          (  ) Não 

s) Tem carro?  (  ) Nenhum     (  ) Tem 01     (  ) Tem 02     (  ) Tem mais de 02 
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III. Práticas culturais 

 

15. Em seu tempo livre, com qual das atividades citadas você ocupa mais tempo? 

Assinale até duas opções: 

(  ) Televisão (  ) Teatro (  ) Artesanato 

(  ) Esporte (  ) Dança (  ) Computador 

(  ) Música (  ) Cinema (  ) Outra. Especifique: ________________ 

______________________________________________________________________ 

 

16. Assinale com um X a frequência com que você realiza as atividades:  

a) Vai a museus:  

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

b) Vai a teatros:  

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

c) Vai ao cinema:  

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

d) Vai a shows de música estrangeira (rock, jazz, etc): 

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

e) Vai a shows de música brasileira ou popular: 

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

f) Visita exposições em centros culturais ou atividades culturais oferecidas na cidade: 

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

g) Aluga fitas de vídeo ou DVD: 

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

h) Vai a danceterias, bailes, bares com música ao vivo: 

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 
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i) Vai a estádios esportivos: 

(  ) frequentemente / sempre (  ) poucas vezes/ de vez em quando 

(  ) já foi uma vez (  ) nunca 

 

17. Escreva o nome do programa de televisão que você mais assiste: _______________ 

______________________________________________________________________ 

 

18. Escreva o nome programa de rádio que você mais ouve: ______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

19. Assinale abaixo até duas opções para o gênero de leitura que você mais lê: 

(  ) Literatura de ficção (  ) Autoajuda 

(  ) Biografia (  ) Romance 

(  ) Livros religiosos (  ) Pedagogia e Educação 

(  ) Livros científicos (  ) Outro. Especifique:_______________ 

Escreva o nome do livro e do autor que você está lendo ou leu no último 

mês___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

20. Marque com X somente as atividades que você tem condições econômicas para 

comprar com frequência: 

(  ) Livros (  ) Jornais (  ) Revistas 

(  ) CDs (  ) DVDs ( ) Fotocópia de materiais 

 

21. Você pertence a grêmios ou movimentos estudantis? 

(  ) Não                                  (  ) Sim 

 

22. Você frequenta alguma outra associação, como instituição religiosa, comunidade de 

bairro, associação de sindicato, etc? 

(  ) Não                                  (  ) Sim. Qual(is)? _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

III. Escolarização e formação profissional 

 

23. Em que tipo de escola você cursou o Ensino Fundamental? 

(  ) Todo em escola pública (  ) Maior parte em escola pública 

(  ) Todo em escola particular (  ) Maior parte em escola particular 

 

24. Em que tipo de escola você cursou o Ensino Médio? 

(  ) Todo em escola pública (  ) Maior parte em escola pública 

(  ) Todo em escola particular (  ) Maior parte em escola particular 
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25. Em que tipo de sistema você estudou a maior parte do tempo de sua escolarização 

no Ensino Fundamental e no Ensino Médio? 

a) Ensino Fundamental:  (  ) Sistema regular de ensino      (  ) Sistema supletivo ou EJA 

b) Ensino Médio:  (  ) Sistema regular de ensino (  ) Sistema supletivo ou EJA 

26. Em que período você estudou a maior parte do tempo de sua escolarização no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio? 

(  ) Matutino (  ) Vespertino (  ) Noturno 

 

27. Das disciplinas cursadas durante o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 

assinale apenas duas, sendo (1) a disciplina que você mais gostava e (2) aquela que 

você não gostava: 

(  ) Língua Portuguesa  (  ) Química 

(  ) Matemática (  ) Física 

(  ) História (  ) Artes 

(  ) Geografia (  ) Educação Física 

(  ) Ciências (  ) Língua Estrangeira 

(  ) Biologia (  ) Ensino Religioso 

 

28. Das disciplinas cursadas durante o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 

assinale apenas duas, sendo (1) a disciplina que você mais tinha dificuldade e (2) 

aquela que você mais tinha facilidade: 

(  ) Língua Portuguesa  (  ) Química 

(  ) Matemática (  ) Física 

(  ) História (  ) Artes 

(  ) Geografia (  ) Educação Física 

(  ) Ciências (  ) Língua Estrangeira 

(  ) Biologia (  ) Ensino Religioso 

 

29. Você ficou retido em alguma série do Ensino Fundamental e Ensino Médio? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Em qual(is)?___________________________________________________ 

 

30. Você cursou o Magistério no Ensino Médio? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Ano de início: _____________________  Ano de conclusão: ______________ 

Instituição:____________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________ 

 

31. Você cursou o CEFAM no Ensino Médio? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Ano de início: _____________________  Ano de conclusão: ______________ 

Instituição:____________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________ 
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32. Você já teve algum tipo de experiência no magistério? (por exemplo, substituições 

de professores, instrutor ou catequista em igrejas, aulas particulares, etc.) 

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Por quanto tempo? ____________________________________________________ 

 

33. Que idade você tinha, aproximadamente, quando surgiu pela primeira vez a ideia de 

fazer o curso de Pedagogia? 

(  ) Menos de 7 anos (  ) De 15 a 17 anos (  ) De 21 a 24 anos 

(  ) De 7 a 10 anos (  ) De 18 a 20 anos (  ) 25 anos ou mais 

(  ) De 11 a 14 anos   

 

34. A Pedagogia é o seu primeiro curso no ensino superior? 

(  ) Não. Especifique o curso já realizado: ___________________________________ 

(  ) Sim 

 

35.  O curso de Pedagogia é o que de fato você desejava no âmbito profissional? 

(  ) Não. Justifique: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(  ) Sim 

36. Que motivos se apresentaram em favor da escolha pelo curso de Pedagogia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

37. Você gostaria de ter feito outro curso? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual?_________________________________________________________ 

Por que não fez? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

38.  Na sua família há alguém que é professor? 

(  ) Não           (  ) Sim. Quantos?____________________________________________ 

Qual o grau de parentesco? ________________________________________________ 

 

39. Alguém influenciou em sua opção pelo curso de Pedagogia? 

(  ) Não         (  ) Sim. Quem? ______________________________________________ 

 

40. Você enfrentou dificuldades no início ou durante o curso de Pedagogia? 

(  ) Não       (  ) Sim. Especifique algumas dessas dificuldades: ____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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41. Em que situação ou profissão você gostaria de estar sete anos depois de sua 

formatura no curso de Pedagogia?___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

42. Diferentes condições podem ser consideradas quando se procura escolher uma 

profissão.  Assinale abaixo com um X o grau de importância que cada uma das 

seguintes condições teria se fosse escolher uma profissão ideal para você. 

 

Condições a serem consideradas 
Grau de importância 

Grande Regular Pequena 

Boa remuneração monetária    

Possibilidades de novas experiências    

Prestígio, consideração, posição social    

Certa garantia de um futuro estável, seguro    

Oportunidade de usar minhas aptidões e capacidades pessoais    

Oportunidade de ser útil aos outros    

Oportunidade de dirigir ou exercer liderança    

Oportunidade de lidar com as pessoas mais do que com as 

coisas 

   

 

 

43. Indique, em ordem de importância, apenas três qualidades que lhe parecem mais 

necessárias a um professor, assinalando 1, 2 e 3 nas opções correspondentes: 

(  ) Curiosidade intelectual (  ) Paciência 

(  ) Conhecimento de técnicas e recursos 

pedagógicos 

(  ) Interesse pela criança 

(  ) Conhecimentos de psicologia infantil (  ) Sentido de justiça 

(  ) Interesse por questões educacionais (  ) Pontualidade. Assiduidade 

(  ) Carinho no trato com as crianças (  ) Capacidade para manejar a classe 

(  ) Controle sobre o comportamento das 

crianças 

(  ) Amabilidade no trato com os pais 

(  ) Boas atitudes e valores dentro e fora da 

escola 

(  ) Outra. Especifique e numere: 

________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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44. Escreva o nome de três de seus colegas mais próximos que fazem o curso de 

Pedagogia junto com você e o que eles estão pretendendo fazer depois da formatura. 

 

NOME 

 

PLANOS 

1. ___________________________ ______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

2. ___________________________ ______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

3. ___________________________ ______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

45. Das disciplinas cursadas durante o curso de Pedagogia, assinale apenas duas, 

sendo (1) a disciplina que você mais gostou e (2) aquela que você não gostou: 

 

(  ) Perspectivas sociológicas sobre a Educação (  ) Est. Sociológico da Escola 

(  ) Leitura e Interpretações de Textos Clássicos (  ) Filosofia Geral 

(  ) Filosofia e Educação no Mundo Moderno (  ) Fil. e Educ. na Grécia Antiga 

(  ) Políticas e Organização da Educação Básica (  ) Polít. Púb. da Educ. Brasileira 

(  ) Introdução ao campo da Educação (  ) Cultura corporal na escola 

(  ) Fund. teórico-práticos do ensino da História (  ) História social da escola 

(  ) Fund. teóricos e práticos do ensino de Geografia (  ) História social da infância 

(  ) Fund. teórico-práticos do ensino da Arte (  ) Línguas: Francês I/II 

(  ) Fund. teórico-práticos do ensino da L. Portuguesa (  ) Línguas: Inglês I/II 

(  ) Educação bilíngue: Libras / Língua Portuguesa (  ) Alfabetização e Letramento 

(  ) Residência Pedagógica Educação Infantil (  ) Residência Pedagógica – EJA 

(  ) Residência Pedagógica Ensino Fundamental (  ) RP. – Gestão educacional 

(  ) Gestão e governo dos sistemas e unidades escolares (  ) Prát. Pedag. Programadas I-IV 

(  ) Metodologia da Pesquisa no campo da Educação (  ) Lab. de pesq. educacional 

(  ) Planejamento e avaliação educacional (  ) Monografia 

(  ) Fund. Políticos e Pedagógicos da Educ. Infantil I e II (  ) Didática e Formação docente 

(  ) Fund. teóricos e prát. do ensino da Matemática I e II (  ) Psicanálise e Educação 

(  ) Fund. teóricos e prát. do ens. das Ciências Naturais I e II (  ) Psicologia e Educação I  

(  ) Teorias do Currículo (  ) Psicologia e Educação II 
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46. Assinale com um X a opção correspondente à frase que você usaria se tivesse que 

dar sua impressão a respeito do preparo que tem para iniciar na profissão docente: 

(  ) Acho que estou muito bem preparado  (  ) Acho que me preparo é insuficiente 

(  ) Acho que estou bem preparado  (  ) Acho que tenho pouquíssimo preparo 

(  ) Acho que estou mais ou menos preparado  

 

47. Do ponto de vista da preparação para o exercício da profissão docente, o que você 

acha do curso de Pedagogia? Assinale abaixo a opção que corresponde à sua opinião: 

(  ) Não precisa de nenhuma modificação (  ) Devia sofrer grandes modificações 

(  ) Devia sofrer pequenas alterações (  ) Devia ser inteiramente modificado 

 

48. Se você não está inteiramente satisfeito, que modificações sugere? _____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

49. Das disciplinas cursadas durante o curso de Pedagogia, assinale apenas duas, 

sendo (1) a disciplina que você mais teve mais dificuldade e (2) aquela que você teve 

mais facilidade: 

 

(  ) Perspectivas sociológicas sobre a Educação (  ) Est. Sociológico da Escola 

(  ) Leitura e Interpretações de Textos Clássicos (  ) Filosofia Geral 

(  ) Filosofia e Educação no Mundo Moderno (  ) Fil. e Educ. na Grécia Antiga 

(  ) Políticas e Organização da Educação Básica (  ) Polít. Púb. da Educ. Brasileira 

(  ) Introdução ao campo da Educação (  ) Cultura corporal na escola 

(  ) Fund. teórico-práticos do ensino da História (  ) História social da escola 

(  ) Fund. teóricos e práticos do ensino de Geografia (  ) História social da infância 

(  ) Fund. teórico-práticos do ensino da Arte (  ) Línguas: Francês I/II 

(  ) Fund. teórico-práticos do ensino da L. Portuguesa (  ) Línguas: Inglês I/II 

(  ) Educação bilíngue: Libras / Língua Portuguesa (  ) Alfabetização e Letramento 

(  ) Residência Pedagógica Educação Infantil (  ) Residência Pedagógica – EJA 

(  ) Residência Pedagógica Ensino Fundamental (  ) RP. – Gestão educacional 

(  ) Gestão e governo dos sistemas e unidades escolares (  ) Prát. Pedag. Programadas I-IV 

(  ) Metodologia da Pesquisa no campo da Educação (  ) Lab. de pesq. educacional 

(  ) Planejamento e avaliação educacional (  ) Monografia 

(  ) Fund. Políticos e Pedagógicos da Educ. Infantil I e II (  ) Didática e Formação docente 

(  ) Fund. teóricos e prát. do ensino da Matemática I e II (  ) Psicanálise e Educação 

(  ) Fund. teóricos e prát. do ens. das Ciências Naturais I e II (  ) Psicologia e Educação I  

(  ) Teorias do Currículo (  ) Psicologia e Educação II 
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50. Você foi bolsista de iniciação científica durante o curso universitário? 

(  ) Não            (  ) Sim. Durante quanto tempo? ________________________________ 

(  ) Iniciação científica voluntária (sem bolsa). Durante quanto tempo? ______________ 

 

51. Você foi bolsista de monitoria durante o curso universitário? 

(  ) Não        (  ) Sim. Durante quanto tempo? __________________________________ 

(  ) Monitoria voluntária (sem bolsa). Durante quanto tempo? _____________________ 

 

52. Você foi bolsista de extensão durante o curso universitário? 

(  ) Não          (  ) Sim. Durante quanto tempo? _________________________________ 

(  ) Participação em projeto de extensão como voluntária (sem bolsa). Durante quanto 

tempo? ________________________________________________________________ 

 

53. Que planos você tinha quando entrou no curso de Pedagogia e que planos tem 

agora? Assinale a opção abaixo que representa a sua realidade: 

(  ) Não pretendia dedicar-me à profissão docente quando entrei no curso de Pedagogia e 
não pretendo agora 

(  ) Não pretendia dedicar-me à profissão docente quando entrei no curso de Pedagogia, mas 
pretendo agora 

(  ) Pretendia dedicar-me à profissão docente quando entrei no curso de Pedagogia, mas não 
pretendo agora 

(  ) Pretendia dedicar-me à profissão docente quando entrei no curso de Pedagogia e ainda 
pretendo agora 

(  ) Não tinha planos definidos quando entrei no curso de Pedagogia e não tenho planos 
definidos agora 

(  ) Não tinha planos definidos quando entrei no curso de Pedagogia, mas agora sei que 
quero dedicar-me à profissão docente 

(  ) Não tinha planos definidos quando entrei no curso de Pedagogia, mas agora sei que 
quero dedicar-me a outra profissão – que não a profissão docente 

 

54. Se houve alguma alteração em seus planos, a que você atribui a mudança? ________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

55. Indique o semestre em que irá concluir o curso de Pedagogia: 

(  ) Neste 2º semestre de 2012 (  ) 2º semestre de 2013 

(  ) 1º semestre de 2013 Outro. Especificar previsão:____________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 
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Gostaria muito de contar com sua colaboração nas próximas etapas e continuações deste 

estudo. Se você aceitar e desejar participar deste processo, por favor, preencha os dados 

abaixo. Quando você for contatado futuramente, os objetivos e procedimentos da 

pesquisa serão explicitados e você poderá optar ou não pela participação na mesma.  

 

Nome: ______________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Telefone para contato: (   ) _______________________________________________ 

 

 

Mais uma vez, muito obrigada pela colaboração e atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

APÊNDICE 2 

 

Roteiro para entrevistas com alunas concluintes do curso de Pedagogia26 

 

Introdução 

 

Olá! 

Como você já sabe, com as questões respondidas no questionário que entreguei 

em sua turma de Pedagogia foi possível traçar um perfil geral dos alunos concluintes 

deste curso.  

Nesta segunda fase pretendo conhecer mais sobre os conhecimentos e 

expectativas que vocês, futuras professoras, têm sobre a profissão docente. Por isso, sua 

colaboração e suas opiniões são fundamentais para mim.  

Quero que saiba que em hipótese alguma os dados serão utilizados para outros 

fins e que em momento algum serão identificados os participantes e a instituição. Ou 

seja, será mantido total sigilo.  

Neste momento gostaria de pedir sua permissão para gravar a entrevista, pois irei 

conversar com outras alunas e, se não fizer isso, irei esquecer as suas respostas.  

Desde já agradeço pela sua cooperação, essencial para o desenvolvimento da 

pesquisa, e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

De acordo. 

Data: 

___________________________________________ 

Assinatura do/a entrevistado/a 

 

Horário de início: 

 

 

I. Infância e escolarização básica 

 

1. Comente um pouco sobre a sua infância e sua família. 

 

2. Você conviveu com professores na sua infância? Havia professores na sua 

família? 

 

3. Fale um pouco de suas experiências no ensino fundamental e médio. Que 

lembranças você tem das escolas que frequentou? Você gostava da escola e de 

estudar quando era criança? E quando adolescente – no fundamental II e no 

                                                           
26

Para elaboração de algumas das questões dos itens I a III, com as devidas adaptações para os objetivos específicos 

deste trabalho, foram consultados os instrumentos de pesquisa de:  

SAMBUGARI, M. R. do N. 2010. Socialização de futuros professores em situações de estágio curricular. 
Doutorado. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

GONÇALVES, L. dos S. 2010. O curso de Pedagogia e o processo de construção da identidade do pedagogo. 
Mestrado. Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

GOUVEIA, A. J. 1970. Professoras de amanhã. Um estudo de escolha ocupacional. São Paulo: Pioneira. 
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ensino médio? Comente um pouco sobre a sua escolarização, as dificuldades que 

enfrentou e as coisas que mais gostava de fazer durante o período escolar.  

 

4. Fale um pouco dos professores que você teve ao longo de sua escolaridade. 

Você gostava deles? Lembra-se em especial de algum deles? Há alguma 

professora de sua escolarização básica que você considera um modelo para a sua 

futura prática profissional? Quem? Por quê? O que ela fazia que você considera 

bom? 

 

5. O que se dizia sobre as escolas em que você estudou o ensino fundamental e 

médio? E sobre os professores? Por que diziam isso?  

 

6. Você se lembra de ter lido livros na sua infância e quando adolescente? Você 

gostava de ler ou só lia por exigência da escola? Alguém lia para você quando 

era criança?  

 

7. Você se lembra de como aprendeu a ler e a escrever? Você tinha ajuda em casa 

ou somente na escola para fazer as atividades?  

 

8. E atualmente, você costuma ler? Gosta ou não gosta? Que tipo de leitura 

prefere? Como foi sua experiência com a leitura no curso de Pedagogia? 

 

II. Escolha da profissão e expectativas iniciais 
 

9. Quando foi que você decidiu fazer faculdade e ser professora? Como foi que 

essa decisão aconteceu? Sua família apoiava sua decisão? Alguém ou algum 

acontecimento influenciou sua decisão? Quais fatores você considera que foram 

importantes para a escolha dessa profissão? 

 

10. Por que sua escolha recaiu no curso de Pedagogia e não em outro curso de 

formação de professores – como Letras, História, Geografia, Matemática, 

Biologia, Física, Educação Artística..., dentre outros? Por que você optou por 

cursar a Pedagogia? 

 

11. O que esperava do curso de Pedagogia quando entrou na Universidade? O que 

esperava aprender e estudar? 

 

12. Ao entrar no curso de Pedagogia, qual era a visão inicial que você trazia sobre 

ser professora? Qual era a imagem que você tinha, na época, dessa profissão? 

 

 

III.  Mudanças em relação às expectativas iniciais 
 

13. E agora, ao final do curso, e considerando todos os momentos de interação com 

colegas, professores, disciplinas, leituras, discussões, estágios e experiências de 

residência pedagógica:  

 Alguma coisa mudou nessa imagem? O que mudou? Como você vê hoje sua 

profissão – ser professora? Quais aspectos você acha que permaneceram e 

quais alteraram da visão que tinha anteriormente? 
 



185 

14. Quais mudanças você consegue perceber em si mesma desde que iniciou o 

curso? A que você atribui a mudança? 

 

 

III. Sobre o Curso de Pedagogia e conhecimentos sobre a profissão 
 

15.  Ao longo do curso, nas disciplinas e atividades pelas quais você passou, em 

algum momento houve oportunidade de discutir essas imagens iniciais da 

profissão? Vocês tiveram algum tipo de reflexão sobre elas? 

 

16. Quais conhecimentos você considera hoje que seriam importantes para uma boa 

atuação profissional como professora? 

 

17. De todos esses conhecimentos que você percebe como importantes:  

- Quais você acha que conseguiu adquirir com segurança, no curso, ao longo da 

sua formação?  

- Em quais você acha que sua formação falhou? Quais você percebe que ainda 

são frágeis no seu preparo como professora? 

 

18. Quais as disciplinas do curso que foram mais significativas para você? Quais 

que você considera que mais lhe prepararam para o exercício da profissão? Por 

quê? O que você aprendeu com elas? 

 

19.  No questionário você assinalou que a disciplina de _____________________ 

foi aquela que mais gostou. Por quê? Do que especificamente você gostava 

nessa disciplina? O que você aprendeu com ela? 

 

20.  No questionário você também assinalou que a disciplina de ________________ 

foi aquela que menos gostou. Por quê? Do que especificamente você não 

gostava? Quais modificações você poderia sugerir para esta disciplina? 

 

21.  Ao responder o questionário, você apontou que a disciplina de 

_________________. Em que essa disciplina era mais fácil que as outras? O que 

você aprendeu com ela? 

 

22.  Ao responder o questionário, você apontou que a disciplina de 

_____________foi aquela que mais dificuldade teve. Por quê? Quais 

dificuldades você enfrentou? Quais modificações você sugeriria para esta 

disciplina? 

 

23.  Fale um pouco sobre sua experiência nas residências pedagógicas.  

 

24.  De um modo geral, como foi seu desempenho acadêmico durante o curso? Você 

teve boas notas ao longo da graduação? Ficou para exame final ou em 

“dependência” alguma vez? 

 

25.  Em sua opinião, qual foi a aprendizagem mais importante que obteve com este 

curso? E qual a principal lacuna em sua graduação? Como você pensa que pode 

lidar com esta lacuna? 
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26.  Para você o que é um bom professor? Quais as habilidades que você considera 

necessárias para exercer bem a profissão e ser um bom professor? 

 

27.  De onde você acha que vem essa visão? Do que você aprendeu no curso de 

Pedagogia ou você já pensava assim antes? 

 

 

IV.  Projeções para o início do exercício da docência 
 

28. Neste momento final do Curso de Pedagogia, quais são as suas expectativas e 

impressões sobre o início de sua atuação na carreira docente? 

 

29.  O que mais a preocupa quando você pensa em seu início na profissão docente? 

 

30. Você se considera preparada para iniciar seu trabalho em sala de aula com as 

crianças em sala de aula – de 0 a 5 anos na educação infantil e de 6 a 10 anos no 

ensino fundamental I? 

 

31. Em quais dessas faixas de idade se sente mais preparada? Por quê? 

 

32. Em quais se sente mais despreparada? Por quê?  

 

 

V. Inserção profissional 
 

33. Você acha que será fácil ingressar no mercado de trabalho? Você já está se 

preparando para procurar emprego? Que tipo de emprego? Em escolas ou em 

outras áreas? 

 

34. Você sabe como fazer para procurar emprego no ensino? Acha que será difícil 

ou fácil? Você tem dúvidas sobre isso? Quais? 

 

35. Há alguém a quem você possa recorrer ou contar com o apoio se necessitar de 

ajuda em seu início na profissão? Quem? Como poderia ajudá-la? 

 

36. Como você pensa que será essa sua transição de estudante para professor? Que 

tipo de dificuldade você acha que terá que enfrentar para desempenhar bem a 

profissão docente?  

Por exemplo, como você acha que será seu preparo e desempenho em relação a: 

 

a) Conhecimento do conteúdo: 

- Língua Portuguesa, Leitura, Escrita: 

- Matemática: 

- Ciências:  

- Historia: 

-Geografia: 

- Artes:  

- Educação Física: 
 



187 

b) Conhecimento didático geral: 
- formas de gestão e organização da sala de aula: 

- manejo de classe: 

- controle dos alunos: 

- organização da rotina em sala de aula: 
 

c) Conhecimento do currículo: 

- conhecer os diferentes conteúdos das diversas séries de escolaridade:  

- saber o que selecionar em cada série:  
 

d) Conhecimento didático do conteúdo: 
- saber como tornar o conteúdo compreensível para o aluno: 

- saber quais materiais didáticos utilizar para facilitar a aprendizagem: 

 

e) Conhecimento dos alunos e de suas características: 
- conhecer psicologia da infância: 

- saber como aprendem: 

- conhecer o contexto em que vivem, seus hábitos e culturas: 

 

f) Conhecimento dos contextos educativos:  

- funcionamento dos sistemas de ensino: 

- funcionamento das escolas: da comunidade escolar e de suas culturas: 

 

37. Há algo que você gostaria de comentar sobre tudo o que conversarmos? Quer 

acrescentar mais alguma coisa? 

 

38. Tenho ainda três cenas sobre as quais gostaria que você comentasse/avaliasse. 

 

Inserir cena 1. 

Comentários: 

 

Inserir cena 2. 

Comentários: 

 

Inserir cena 3. 

Comentários: 

 

 

 

 

Obrigada por sua participação! 
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APÊNDICE 3 

Situação de ensino para análise 

 

Conteúdos específicos da área de Ciências: caso de Joãozinho da Maré 

FONTE: CANIATO, R. 1992. Com ciência na educação – ideário e prática de uma 

alternativa brasileira para o ensino da ciência. 3ª ed. Campinas, SP: Papirus. 

 

 

UM EPISÓDIO NA VIDA DO JOÃOZINHO DA MARÉ 

 

O Joãozinho de nossa história é um moleque muito pobre que mora numa favela 

sobre palafitas espetadas em um vasto mangue. Nosso Joãozinho só vai à escola quando 

sabe que vai ser distribuída merenda, uma das poucas razões que ele sente para ir à 

escola. Do fundo da miséria em que vive, Joãozinho pode ver bem próximo algumas das 

grandes conquistas de nossa civilização em vias de desenvolvimento (para alguns). 

Dali de sua favela ele pode ver de perto uma das grandes universidades onde se cultiva a 

inteligência e se conquista o conhecimento. Naturalmente esse conhecimento e a ciência 

ali cultivada nada têm a ver com o Joãozinho e outros tantos milhões de Joãozinhos pelo 

Brasil afora. Além de perambular por toda a cidade, Joãozinho de sua favela pode ver o 

aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Isso certamente é o que mais fascina os olhos 

de Joãozinho. Aqueles grandes pássaros de metal sobem imponentes com um ruído de 

rachar os céus. Joãozinho, com seu olhar curioso, acompanha aqueles pássaros de metal 

até que, diminuindo de tamanho, eles desapareçam no céu. 

Talvez por frequentar pouco a escola, por gostar de observar os aviões e o 

mundo que o rodeia, Joãozinho seja um sobrevivente de nosso sistema educacional. 

Joãozinho ainda não perdeu aquela curiosidade de todas as crianças; aquela vontade de 

saber os “como” e os “porquês”, especialmente em relação às coisas da natureza, a 

curiosidade e o gosto de saber que em geral vão se extinguindo com a frequência à 

escola. Não há curiosidade que aguente aquela “decoreba” sobre corpo humano, por 

exemplo. 

Sabendo por seus colegas que nesse dia haveria merenda, Joãozinho resolve ir à 

aula. Nesse dia sua professora iria dar uma aula de Ciências, coisa de que o menino 

ainda gostava. A professora havia dito que nesse dia iria falar sobre coisas como o Sol, 

a Terra e seus movimentos, verão, inverno, etc. A professora começa por explicar que: 

- o VERÃO é o tempo do calor. 

- o INVERNO é o tempo do frio. 

- a PRIMAVERA é o tempo das flores. 

- o OUTONO é o tempo em que as folhas ficam amarelas e caem. 

Em sua favela da Maré, no Rio de Janeiro, Joãozinho conhece tempo de calor e 

tempo de mais calor ainda; um verdadeiro sufoco, às vezes. As flores da primavera e as 

folhas amarelas que caem ficam por conta de acreditar. Num clima tropical e quente 

como o do Rio de Janeiro, Joãozinho não viu nenhum tempo de flores. As flores por 
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aqui existem, ou não, quase independentemente da época do ano, em enterros e 

casamentos, que passam pela Avenida Brasil, próxima à sua favela. 

Joãozinho, observador e curioso, resolve perguntar por que acontecem ou devem 

acontecer tais coisas. A professora se dispõe a dar a explicação. 

- Eu já disse a vocês, numa aula anterior, que a Terra é uma grande bola solta no 

espaço e que essa bola está rodando sobre si mesma. É sua rotação que provoca os 

dias e as noites. Acontece que, enquanto a Terra está girando, ela também está 

fazendo uma grande volta ao redor do Sol. Essa volta se faz em um ano. O caminho 

é uma órbita alongada chamada elipse. Além dessa curva ser assim achatada ou 

alongada, o Sol não está no centro. Isso quer dizer que em seu movimento a Terra 

às vezes passa perto, às vezes passa longe do Sol. Quando passa mais perto do Sol 

é mais quente: é VERÃO. Quando passa mais longe do Sol recebe menos calor: é 

INVERNO. 

Os olhos do Joãozinho brilhavam de curiosidade diante de um assunto novo e 

tão interessante. 

- Fessora, a senhora não disse antes que a Terra é uma bola e que tá girando 

enquanto faz a volta em volta do Sol? 

- Sim, eu disse, responde a professora com segurança. 

- Mas, se a Terra é uma bola e está girando todo dia perto do Sol, não deve ser 

verão em toda a Terra? 

- É, Joãozinho, é isso mesmo. 

- Então é mesmo verão em todo lugar e inverno em todo lugar, ao mesmo tempo, 

Fessora? 

- Acho que é, Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. 

A essa altura a professora já não se sentia tão segura do que havia dito. A 

insistência, natural para o Joãozinho, já começara a provocar uma certa insegurança na 

professora. 

- Mas, Fessora, insiste o garoto, enquanto a gente está ensaiando a escola de samba, 

na época do Natal, a gente sente o maior calor, não é mesmo? 

- É mesmo, Joãozinho. 

- Então nesse tempo é verão aqui, Fessora. 

- É, Joãozinho. 

- E o Papai Noel no meio da neve com roupa de frio e botas. A gente vê nas vitrinas 

até as árvores de Natal com algodão. Não é para imitar neve (a 40º C no Rio), 

Fessora? 

- É, Joãozinho, na terra do Papai Noel faz frio. 

- Então na terra do Papai Noel, no Natal, faz frio, Fessora? 

- Faz, Joãozinho. 

- Mas então tem frio e calor ao mesmo tempo? Quer dizer que existe verão e 

inverno ao mesmo tempo? 

- É, Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. Você já está atrapalhando a aula e eu 

tenho um programa a cumprir. 
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Mas Joãozinho ainda não havia sido ‘domado’ pela escola. Ele ainda não havia 

perdido o hábito e a iniciativa de fazer perguntas, e querer entender as coisas. Por isso, 

apesar do jeito visivelmente contrariado da professora, ele insiste. 

- Fessora, como é que pode ser verão e inverno ao mesmo tempo em lugares 

diferentes, se a Terra, que é uma bola, deve estar perto ou longe do Sol? Uma das 

duas coisas não tá errada? 

- Como você se atreve, Joãozinho, a dizer que a professora está errada? Quem 

andou pondo essas ideias na sua cabeça? 

- Ninguém não, Fessora. Eu só tava pensando. Se tem verão e inverno ao mesmo 

tempo, então isso não pode acontecer porque a Terra tá perto ou tá longe do Sol. 

Não é mesmo, Fessora? 

A professora, já irritada com a insistência atrevida do menino, assume uma 

postura de autoridade científica e pontifica: 

- Está nos livros que a Terra descreve uma curva que se chama elipse ao redor do 

Sol, que este ocupa um dos focos e, portanto, ela se aproxima e se afasta do Sol. 

Logo, deve ser por isso que existe verão e inverno. 

Sem se dar conta da irritação da professora, nosso Joãozinho lembra-se da sua 

experiência diária e acrescenta: 

- Fessora, a melhor coisa que a gente tem aqui na favela é poder ver avião o dia 

inteiro. 

- E daí, Joãozinho? O que isso tem a ver com o verão e o inverno? 

- Sabe, Fessora, eu achei que tem. A gente sabe que um avião tá chegando perto 

quando ele vai ficando maior. Quando ele vai ficando pequeno é porque ele tá 

ficando mais longe. 

- E o que isso tem a ver com a órbita da Terra, Joãozinho? 

- É que eu achei que se a Terra chegasse mais perto do Sol, a gente devia ver ele 

maior. Quando a Terra tivesse mais longe do Sol, ele devia aparecê menor. Não é, 

Fessora? 

- E daí, menino? 

- A gente vê o Sol sempre do mesmo tamanho. Isso não quer dizer que ele tá sempre 

na mesma distância? Então verão e inverno não pode sê por causa da distância. 

- Como você se atreve a contradizer sua professora? Quem anda pondo essas 

‘minhocas’ na sua cabeça? Faz 15 anos que eu sou professora. É a primeira vez que 

alguém quer mostrar que a professora está errada. 

A essa altura, já a classe se havia tumultuado. Um grupo de outros garotos já 

havia percebido a lógica arrasadora do que o Joãozinho dissera. Alguns continuaram 

indiferentes. A maioria achou mais prudente ficar do lado da ‘autoridade’. Outros 

aproveitaram a confusão para aumentá-la. A professora havia perdido o controle da 

classe e já não conseguia reprimir a bagunça nem com ameaças de castigo e de 

dar‘zero’ para os mais rebeldes. 

Em meio àquela confusão tocou o sinal para o fim da aula, ‘salvando’ a 

professora de um caos maior. Não houve aparentemente nenhuma definição de 

vencedores e vencidos nesse confronto... 
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ATIVIDADE 

 

Você leu um texto referente a um episódio na vida de um aluno, chamado pelo autor de 

Joãozinho da Maré. Em relação a esse episódio, responda: 

 

 

1. Analise as aulas que a professora de Joãozinho ministrou. 

 

2. Quem teve razão? Joãozinho? A professora? 

 

3. Se você fosse a professora de Joãozinho, como você daria as aulas? 

 

4. Como você responderia às perguntas do menino? 

 

5. Que atividades você desenvolveria em sala de aula para explicar o conteúdo? 

 

 




