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“Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe 

troca, experiência, interacções sociais, 

aprendizagens, um sem fim de relações. Ter 

acesso ao modo como cada pessoa se forma é 

ter em conta a singularidade da sua história e 

sobretudo o modo singular como age, reage e 

interage com os seus contextos. Um percurso 

de vida é assim um percurso de formação, no 

sentido em que é um processo de formação.” 

(MOITA, 1992) 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Este estudo investiga a constituição do ser professor com base no percurso de formação e 

trabalho. Desse modo, visa a analisar como as experiências vivenciadas como estudante na 

escola, na formação inicial, na prática pedagógica e nas atividades formativas, assim como as 

mudanças no âmbito pessoal e profissional que foram acontecendo durante essa trajetória, 

especialmente com relação às práticas docentes, contribuíram na constituição de si como 

professores. O estudo parte da compreensão de que a formação docente é um continuum, 

majorante, e que acontece em diferentes tempos e espaços, especialmente durante a atuação 

no contexto de trabalho. Foram consideradas três categorias de análise – reflexão, 

desenvolvimento profissional/mudanças e autonomia –, conceitos intrínsecos à perspectiva da 

formação contínua, baseando-se principalmente nos estudos de Nóvoa (1995), Imbernón 

(2010), Formosinho (2009), Pimenta (2002), Giroux (1997), Contreras (2002) e Freire (1996). 

A pesquisa, de abordagem qualitativa com narrativas sobre história de vida, foi realizada com 

cinco professoras da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Ceará que 

fizeram o Curso de Especialização em Metodologias do Ensino das Ciências Humanas e 

Sociais. A iniciativa envolveu coleta de dados primários mediante a realização de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com essas docentes no período de outubro de 2011 a fevereiro de 

2012 e analisadas juntamente com o memorial produzido por elas como trabalho de conclusão 

de curso. Com suporte nas falas e nas reflexões impressas no memorial, foi possível perceber 

que as vivências como alunas da educação básica norteiam parte da prática docente das 

professoras, buscando reproduzir o que foi considerado bom e evitar o que identificaram 

como ruim, seja no “educar/ensinar”, seja no “cuidar”. As docentes que tiveram experiências 

de ensino anteriores ao ingresso em um curso de formação inicial revelaram que estas 

contribuíram valiosamente para a escolha da profissão. Ressaltam a formação inicial como um 

dos mais importantes momentos do percurso formativo, pois entraram em contato com as 

teorias que fundamentam suas práticas. Defendem, todavia, a ideia de que a sala de aula é o 

principal espaço de formação do professor. Com relação às ações de formação, destacam as 

que envolvem o compartilhamento de saberes e experiências entre os pares e discutem 

questões inerentes ao cotidiano da escola e da sala de aula. As professoras que participaram 

desta pesquisa demonstraram conceber a formação como um processo. Para elas, as mudanças 

ocorrentes em suas práticas foram fruto de suas observações e percepções em momentos de 

reflexão, de suas experiências de vida e das aprendizagens obtidas. Com efeito, com origem 

em novas reflexões e ou novas experiências, podem acontecer outros processos de mudanças, 

em virtude da educação que se quer, do aluno que se pretende, da escola que se intenta e do 

patamar profissional que se tenciona alcançar.     

 

Palavras-chave: Formação contínua. Narrativas. Reflexão. Desenvolvimento profissional.   

 



ABSTRACT 

 

This study investigates the constitution of the teacher being based on the formation course and 

work. Thus, it aims to examine how the lived experiences as a student in school, in the initial 

formation, in the teaching practice and in the training activities, as well as the changes in the 

personal and in the professional ambit that were happening during this trajectory, especially 

with respect to the teaching practices, they contributed to the establishment of themselves as 

teachers. The study comes from the understanding that the teacher formation is a continuum, 

upper bound, and what happens in different times and places, especially during the 

performance in the workplace. Three categories of analysis were considered – reflection, 

professional development/changes and autonomy – intrinsic concepts to the perspective of the 

continuous formation, based primarily on the studies of Nóvoa (1995), Imbernon (2010), 

Formosinho (2009), Pepper (2002 ), Giroux (1997), Contreras (2002) and Freire (1996).The 

research, of qualitative approach with narratives about life history was conducted with five 

teachers of the basic education in the public school system of the State of Ceará who took a 

specialization course in Methods of Teaching Humanities and Social Sciences. The initiative 

involved the collection of primary data through semi-structured interviews which were 

conducted with these teachers from October 2011 to February 2012 and analyzed along with 

the memorial produced by them as completion of course work. With support in the speeches 

and reflections printed in the memorial, it was possible to perceive that their experiences as 

students of the basic education guide part of the teachers' teaching practice, trying to 

reproduce what was considered good and avoids the bad they identified as either in 

"educating/teach "is in" care ". The teachers who had teaching experiences prior to entering 

into a course of initial training revealed that they contributed to a valuable career choice. 

Emphasize the initial formation as one of the most important moments of the training path, 

because they got into contact with the theories that underlie their practices. They defend, 

however, the idea that the classroom is the main area of the teacher formation. With respect to 

the training activities, it is highlighted those involving the sharing of knowledge and 

experiences among peers and discuss issues related to the daily life of the school and of the 

classroom. The teachers who participated in this research demonstrated conceiving the 

training as a process. For them, the changes occurring in their practices were the result of their 

observations and insights in moments of reflection, from their life experiences and from the 

learning obtained. Indeed, with origin in new reflexions and or new experiences, other 

processes of change can happen because the education that is wanted by the student, from the 

student who is intended, from the school that is intended and from the professional level who 

is intended to achieve. 

 

Keywords: Continuous training. Narratives. Reflection. Professional Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que 

sou um ser condicionado, mas, consciente do 

inacabamento, sei que posso ir mais além 

dele”.  

(FREIRE, 1996)  

 

A formação de professores é expressa, nos últimos anos, como um dos temas 

emergentes no panorama da educação brasileira. A produção acelerada de informações na 

denominada sociedade do conhecimento
1
, atrelada às exigências cada vez mais complexas 

feitas à escola, repercute diretamente na formação e profissão docente, situando-as no centro 

de amplos debates.  

Concomitante às demandas atribuídas em seus contextos de trabalho, os 

professores precisam, ante a democratização da escolarização, refletir sobre seu papel e 

ressignificá-lo na perspectiva de oferecer um ensino de qualidade com origem em práticas 

educativas que conduzam ao principal fim da instituição escolar: a aprendizagem dos alunos 

(GIORGI et al., 2010).  

A qualidade na educação mostra-se como um desafio a ser enfrentado, 

necessitando, entre outros aspectos, de investimento na qualificação dos professores. Portanto, 

com o intuito de implementar uma educação de qualidade, faz-se necessário oferecer aos 

docentes uma adequada formação, tanto inicial como contínua, além de planos de cargos e 

salários que promovam a valorização e o desenvolvimento profissional, tornando atrativa a 

carreira docente.  

Na perspectiva de Nóvoa (1995, p. 9), “não há ensino de qualidade, nem reforma 

educativa, nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”.  

Com efeito, a formação contínua se exibe como um tema importante e recorrente 

em pesquisas e estudos realizados no âmbito da formação de professores. Diversos autores 

(MIZUKAMI, 2002; IMBERNÓN, 2010; LIMA, 2001; FORMOSINHO, 2009) enfatizam sua 

relevância na perspectiva de desenvolvimento e valorização profissional e do incentivo ao 

                                                           
1
 Lima (2001) indica que na sociedade do conhecimento, em que a educação é considerada como propulsora do 

desenvolvimento e voltada fundamentalmente para sustentar as forças do mercado, “se exige um novo ensino e 

um novo profissional do magistério”. (P. 31).  
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estudo, ao trabalho colaborativo, à troca de experiências e à partilha de práticas pedagógicas 

que proporcionam mudanças educacionais efetivas. 

Este estudo concebe a formação como um continuun, no qual as experiências 

vivenciadas e as aprendizagens adquiridas ao longo da vida constituem o ser professor. Em 

seu percurso de formação e trabalho, o docente tem a oportunidade de aprender e crescer 

pessoal e profissionalmente com base na observação, vivência, (re) produção e transformação 

de práticas, do contato com a realidade dos seus alunos e suas famílias, dos estudos e 

atividades formativas de que participa, das situações e desafios que depara no dia a dia da sala 

de aula, da busca por solucionar as dificuldades surgentes, da convivência e interlocução com 

seus colegas de profissão, entre outras possibilidades de experiências que o conduz à reflexão 

e aperfeiçoa sua ação docente. 

Nesta perspectiva, vale reunir alguns momentos importantes do percurso de 

formação da pesquisadora que contribuíram para a constituição de si na qualidade de 

profissional da educação e desencadearam a realização deste estudo.  

A motivação para pesquisar sobre o tema “formação contínua de professores” 

surgiu de três experiências: como bolsista de Iniciação Científica da Fundação Cearense de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP); coordenadora técnico-

pedagógica do Projeto Hora do Jogo
2
, no Instituto da Infância (IFAN), e, finalmente, 

coordenadora pedagógica do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada para as 

Humanidades (HUMANAS/UFC
3
). 

Na condição de bolsista de Iniciação Científica teve a oportunidade de participar 

de três estudos sobre formação de professores, quais sejam: “Magister – Avaliação de um 

Programa de Formação de Professores”, “O Professor e a Pesquisa” e “Projeto Integrado de 

Pesquisa Política Educacional e Magistério: cenários históricos e contemporâneos na 

capitania do Siará Grande – PEMAC”. A experiência como bolsista foi significativa para sua 

formação porque possibilitou a primeira aproximação com a atividade de pesquisa.  

                                                           
2
 O Projeto Hora do Jogo era uma iniciativa de educação complementar, que utilizava a metodologia lúdica e a 

participação infantil e era desenvolvido com crianças da zona rural, na faixa etária de sete a doze anos, dos 

Municípios de Acarape, Itapajé, Itapiúna, Mulungu, Ocara e Redenção. 
3
 Vinculado ao Departamento de Sociologia e ao Instituto UFC Virtual da Universidade Federal do Ceará, o 

HUMANAS/UFC foi constituído como um dos centros de estudos e pesquisas da Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica (REDE) e tem como principal objetivo a elaboração de 

programas de formação continuada para professores da rede pública de ensino, compreendendo a necessidade de 

repensar teorias e métodos, em especial para o ensino das Ciências Humanas e Sociais nas escolas de educação 

básica. Sobre as concepções e atuação da REDE (SEB/MEC), ver: BRASIL, 2006. 
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A participação na pesquisa “Magister: Avaliação de um Programa de Formação de 

Professores”, em 2003, impulsionou o interesse pelo tema formação docente. A pesquisa 

apoiou, de modo mais específico, as atividades vinculadas à segunda etapa do processo de 

avaliação do Magister-UECE
4
, a qual previa a realização de um levantamento da visão dos 

usuários desse programa sobre sua proposta e funcionamento
5
. Esta experiência também 

influenciou a escolha do tema da monografia de graduação do curso de Pedagogia.  

“O Professor e a Pesquisa” tratava-se de uma investigação acerca da visão do 

docente da educação básica em relação à pesquisa (imagem e saberes constituídos), 

objetivando aprofundar a reflexão sobre o papel da pesquisa na formação de professores, 

assim como conhecer o pensamento docente sobre esta atividade na sua formação e prática 

pedagógica. Com amparo na ideia do projeto coletivo em sala de aula (MATOS; VIEIRA, 

2001) foram discutidos dados coletados por meio de pesquisa de campo, realizada junto a 45 

professores da rede pública de Fortaleza. Esta pesquisa aconteceu no ano de 2004. 

O “PEMAC”, concluído em 2005, teve como foco a política educacional e o 

magistério. Uma das vertentes da proposta era o mapeamento de informações em torno da 

história da educação no Ceará, realizado com arrimo na coleta de dados de fontes primárias e 

secundárias, junto a acervos públicos, e do resgate oral da memória de educadores cearenses. 

Neste caso, foram realizadas entrevistas com professores antigos de alguns municípios do 

Estado, que narraram um pouco do seu processo de formação e fatos marcantes da educação 

no município.  

Como coordenadora técnico-pedagógica do Projeto Hora do Jogo, iniciativa de 

educação não formal realizada com crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, foi 

possível acompanhar a atuação de professores da educação básica, que adaptavam as 

atividades de educação complementar realizadas no projeto para seus alunos em sala de aula. 

Para eles, a atuação no projeto representava um momento de formação, contribuindo para o 

exercício da prática pedagógica.  

                                                           
4
 Desde o momento em que passa a participar do convênio com a SEDUC, a UECE institui uma Comissão 

Interna de avaliação deste Programa, a fim de acompanhar a iniciativa, bem como apresentar elementos de 

diagnóstico e de orientação para as mudanças necessárias ao Programa. A proposta de avaliação desenvolvida 

por essa comissão de avaliação do Magister na UECE foi prevista para ocorrer em três etapas: o diagnóstico do 

perfil do professor-aluno; a avaliação dos usuários; e a avaliação do perfil de saída.  
5
 A coleta de dados envolveu procedimentos de cunho quantitativo (aplicação de questionários em amostra de 13 

turmas) e qualitativo (visitas, observações de sala de aula e entrevistas semiestruturadas realizadas com uma 

subamostra em quatro municípios cearenses – Aracoiaba, Jaguaribe, Limoeiro do Norte e Quixadá – tomados 

aleatoriamente). A organização e a sistematização das informações foram realizadas por meio do NUD*IST - 

Non-numerical Unstructered Data * Indexing, Search, Theorizing – programa para análise qualitativa que 

permite gerar relatórios a fim de facilitar a análise dos dados. A segunda etapa de avaliação do Programa 

Magister-UECE resultou em um banco de dados denominado “Magister: Avaliação de um Programa de 

Formação de Professores”. 
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A aproximação mais específica com o tema formação contínua ocorreu a partir da 

experiência na coordenação pedagógica do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Continuada para o Desenvolvimento das Humanidades – HUMANAS/UFC, entre os anos de 

2009 e 2010, quando foi possível participar da elaboração e desenvolvimento de projetos, 

cursos e ações de formação em serviço de professores da educação básica das redes 

municipais e estadual de ensino do Ceará. 

Exercendo a função há pouco mencionada, uma das atribuições era acompanhar 

todo o processo para a realização das ações de formação, desde a articulação com as redes de 

ensino até a conclusão dos cursos. Os professores mostravam-se bastante receptivos às 

temáticas abordadas, ao material didático e à metodologia utilizada nas formações. Como 

aspecto negativo, entretanto, geralmente era indicada a carga horária
6
 dos cursos, considerada 

restrita e insuficiente.  

A questão da continuidade das ações de formação era expressa pelos docentes 

como sugestão, que também representava uma expectativa quanto à possibilidade de agregar 

outras temáticas relacionadas ao assunto estudado no curso ou aprofundá-lo.  

Na atuação como formadora de professores em um dos cursos, também foi 

possível perceber que os docentes manifestavam pensamentos e atitudes diferentes quanto ao 

significado que aquele momento de formação representava em sua vida profissional. 

Enquanto alguns docentes participavam ativamente dos estudos temáticos e atividades 

propostas, relacionando-os à sua prática ou expressando interesse em proporcionar alguma 

intervenção na escola ou na sala de aula com apoio nas novas aprendizagens, a preocupação 

de outros se centrava exclusivamente no recebimento do certificado, mostrando-se 

indiferentes às reflexões que eram convidados a fazer. 

À vista do exposto, relativamente à aproximação com o tema e compreendendo 

que a formação de professores é um reflexo das políticas e reformas educacionais, optou-se 

por contextualizar brevemente os rumos das políticas de formação de professores com início 

na década de 1990. 

Os anos 1990 foram “palco” de intensas reformas que culminaram em diversas 

mudanças na educação e na política educacional, decorrentes também do período de 

redemocratização política no Brasil. A Constituição Federal de 1988 significou um importante 

marco para a educação brasileira; de acordo com Vieira e Albuquerque (2002, p. 42), “o 

capítulo da educação na Constituição de 1988 é o mais detalhado de todos os textos 

                                                           
6
 Os cursos oferecidos são semipresenciais e a carga horária, dependendo do curso, varia de 60h a 180h, sendo 

aproximadamente metade de encontros presenciais e a outra metade de atividades a distância. 
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constitucionais que, de uma forma ou de outra, trataram da educação no Brasil”. As autoras 

definem a década de 1990 como tempos de explicitação de rumos, marcada pela expansão dos 

cursos de formação de professores e pelo surgimento de vários instrumentos legais, entre os 

quais a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96 (LDBEN), o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), instituído pela EC 14/96 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96, e o Plano Nacional 

de Educação – PNE (Lei n.º 10.172/2001).  

Quanto à formação em serviço, Freitas (1999) ressalta que, nos textos oficiais das 

políticas governamentais da década de 1990, era enfatizada a ideia de formação continuada 

como capacitação pedagógica realizada em instituições específicas, desconsiderando as 

práticas escolares e pedagógicas como parte do processo formativo, assim como 

responsabilizando individualmente o professor pela continuidade da sua formação e seu 

desenvolvimento profissional, contrapondo-se a uma ideia de formação continuada como 

direito do professor e dever do Estado e da instituição educacional. 

Outras medidas instituídas ao final dos anos 1990 e início dos anos 2000 também 

apontaram direcionamentos para a formação em serviço. A Resolução nº 03/97, do Conselho 

Nacional de Educação, estabeleceu, no artigo 5º, que os sistemas de ensino “envidarão 

esforços para implementar programas de desenvolvimento profissional dos docentes em 

exercício, incluída a formação em nível superior em instituições credenciadas, bem como, em 

programas de aperfeiçoamento em serviço”. (BRASIL, 1997).  

A mudança de governo no ano de 2003 não foi acompanhada por uma efetiva 

mudança na política educacional, de acordo com Freitas (2003), uma vez que se deu 

sequência às políticas anteriores marcadas pela subordinação do Brasil às agências 

internacionais de financiamento.  

A formação em serviço passa a experimentar papel de destaque na política 

educacional. Nesta perspectiva, o Ministério da Educação (MEC) instituiu também a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica (REDE
7
). Conforme o 

documento que a apresenta, esta política teve como objetivo institucionalizar o atendimento 

da demanda de formação continuada, articulando-a à pesquisa e à produção acadêmica nas 

universidades, com a finalidade de contribuir com a qualidade do ensino e com a melhoria do 

                                                           
7
A REDE foi instituída pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) por meio do Edital 01/2003/MEC, 

criando, junto às instituições públicas e comunitárias de ensino superior, 19 centros de estudos e pesquisas 

distribuídos de acordo com áreas prioritárias de formação, a saber: Alfabetização e Linguagem; Educação 

Matemática e Científica; Ensino de Ciências Humanas e Sociais; Artes e Educação Física; Gestão e Avaliação da 

Educação. 
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aprendizado dos alunos por meio da articulação entre os órgãos gestores, os sistemas de 

ensino e as instituições de formação, sobretudo as universidades públicas e comunitárias, com 

o diferencial pautado na articulação institucional entre os sistemas de ensino básico e as 

universidades, traduzindo tal espírito na expressão coloquial “levar a universidade ao chão da 

escola”. (BRASIL, 2006).  

Embora a REDE tenha possibilitado aos professores das redes públicas de ensino 

um maior oferecimento de atividades formativas provenientes de universidades, consistindo 

em outras oportunidades que não as formações oferecidas por empresas de consultorias, 

editoras, entre outras instituições, a ideia de formação continuada ainda permanece na 

perspectiva da formação em serviço, caracterizada por atividades contingentes, como cursos 

de curta ou longa duração ou momentos outros de formação (seminários, palestras etc.).   

A proposição de políticas para a formação de professores deveria possibilitar a 

formação contínua, articulada à formação inicial e à profissionalização, assim como implicar 

a atuação de instituições formativas, articulada às políticas, a fim de melhor qualificar a 

profissão e o exercício da docência. Além disso, na definição dessas políticas, devem ser 

levadas em consideração condições de trabalho adequadas para o exercício da profissão, com 

salários dignos e plano de carreira, compreendendo que a profissionalização do educador 

supõe a valorização profissional.  

O breve levantamento bibliográfico das pesquisas na área da formação de 

professores, centradas na formação contínua, possibilitou conhecer o é sendo estudado sobre o 

tema nos últimos anos, identificando inclusive algumas temáticas defendidas neste trabalho, 

como a importância da reflexão para o desenvolvimento pessoal e profissional do professor, a 

valorização da prática e a escola como locus de formação.  

Como Andrade (2007) evoca, nos anos 1990 predominaram pesquisas com foco 

na formação inicial de professores. Fazendo uma comparação entre os anos 1990 e 2000, a 

autora mostra que houve aumento considerável de estudos sobre formação continuada de 

professores, que versaram principalmente sobre: (i) a análise de programas de formação 

continuada e como estes repercutem na prática dos professores das diversas áreas do 

conhecimento; (ii) a análise de como a instituição de ensino superior (IES) ou a coordenação 

de curso pode contribuir para a formação continuada do professor; (iii) os saberes necessários 

para o exercício da docência, estabelecidos em programas de formação continuada; (iv) as 

práticas de formação continuada desenvolvidas e (v) as diretrizes de órgãos oficiais para a 

formação de professores, por exemplo.  
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Já as pesquisas nos anos 2000 investigaram prioritariamente questões relacionadas 

à identidade/profissionalização docente, mostrando interesse em legitimar a voz dos 

professores, conhecendo-os e investigando o seu pensamento, quais suas concepções, 

representações, saberes e crenças (ANDRADE, 2007).  

Com relação às mudanças que foram ocorrendo no panorama da formação de 

professores, Brzezinski e Garrido (2000) ressaltam que a ideia da formação em serviço 

realizada em treinamentos vai sendo ultrapassada, mediante o surgimento de estudos e 

pesquisas que criticam os encontros e cursos de curta duração produzidos a distância, que não 

valorizam os saberes formulados pelos professores, e que muitas vezes não relacionam 

aspectos teóricos com problemas concretos vividos pelos docentes no cotidiano escolar. Dessa 

forma, as propostas defendem a ideia de que a formação docente seja um desenvolvimento 

contínuo do professor. 

A formação contínua pode ser compreendida com amparo em ideias bastante 

diferenciadas. Alguns autores a compreendem como cursos, seminários e demais atividades 

de que os professores participam com foco na progressão na carreira docente, quanto à 

titulação; outros concebem que ela precisa estar alicerçada principalmente no locus de 

trabalho do professor: a escola.  

Para melhor compreender essas perspectivas, recorreu-se aos estudos de Dubar 

(1997), que classifica quatro modelos de formação relacionados às escolhas, preferências e até 

mesmo às resistências dos professores em participar de ações formativas: (i) a formação 

“realizada fora do trabalho”, em que os professores veem na formação a possibilidade de 

encontrar “receitas prontas” que solucionem suas dificuldades e problemas enfrentados no 

cotidiano; (ii) a formação “para a aquisição de diplomas”, mediante cursos, palestras ou 

atividade outra do gênero, com uma abordagem generalista, cujo principal objetivo é a 

obtenção de títulos, independentemente de que os saberes adquiridos possam ser incorporados 

à prática docente; (iii) a formação “que busca a especialidade”, considerada como um 

aperfeiçoamento pessoal, que valoriza os saberes relativos à sua atuação profissional que 

permitirão a melhoria de suas práticas, assim como a progressão na carreira docente; (iv) a 

formação “centrada na instituição”, que percebe a formação como um desenvolvimento 

pessoal, profissional e institucional.  

De acordo com Dubar (1997), este último modelo, de formação contínua, é mais 

aceito, na medida em que, com centro na escola, os saberes práticos, teóricos e especializados 

são compartilhados entre os professores, pois estão relacionados às atividades pedagógicas, 

aos interesses da instituição e à satisfação pessoal e profissional de cada sujeito. De tal modo, 
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é intensamente indicado como alternativa “para a superação da tradição sintetizada na 

expressão “lugar de aprender distanciado do lugar de fazer”, a qual pauta-se na transmissão de 

conteúdos, nem sempre direcionado a uma realidade e a nem um contexto escolar específico”. 

(GAMA; TERRAZAN, 2007, p. 3). 

Oliveira-Formosinho (2009) também chama atenção para o uso, em muitos textos 

educacionais, de expressões que são diferentes como se tivessem a mesma definição, entre 

estas, formação contínua, desenvolvimento profissional, educação permanente e formação em 

serviço. Para ela, esta utilização indevida confunde os significados que tais dicções 

representam na literatura sobre formação de professores.   

Marin (1995) faz uma retomada do significado de terminologias diversas 

relacionadas à educação continuada presentes no discurso dos professores e em documentos e 

textos educacionais. Em seu artigo, faz a diferenciação entre as expressões reciclagem, 

treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, educação permanente, formação continuada e 

educação continuada. Destas, para ela, a locução “educação continuada” corresponde à mais 

ampla e valorizada, pois considera o locus do trabalho docente como parte do processo e se dá 

“de maneira contínua, sem lapsos, sem interrupções, (sendo) uma verdadeira prática social de 

educação mobilizadora de todas as possibilidades e de todos os saberes dos profissionais”. 

(MARIN, 1995, p. 18).      

Aproximando-se desta perspectiva de formação contínua, o conceito de Imbernón 

(2010) é tomado neste estudo como referência principal, enfatizando que essa deve estar 

voltada para a reflexão, favorecendo a revisão, por parte dos professores, de seus pressupostos 

ideológicos e comportamentais que estão na base de sua prática. Esse autor ressalta ainda que 

a formação continuada está relacionada à formação coletiva, que, com suporte no trabalho 

colaborativo, busca romper com a cultura individualista, uma vez que pressupõe atitude 

permanente de diálogo, debate, consenso, metodologia de trabalho e clima afetivo. Para ele,  

 

A formação continuada deveria apoiar, criar e potencializar uma reflexão real dos 

sujeitos sobre sua prática docente nas instituições educacionais e em outras 

instituições, de modo que lhes permitisse examinar  suas teorias implícitas, seus 

esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., estabelecendo de forma firme um 

processo constante de autoavaliação do que se faz e por que se faz. (IMBERNÓN, 

2010, p. 47). 

 

O conceito de formação adotado por Souza (2006) também é acatado por este 

ensaio, considerando que tem como foco as narrativas dos professores sobre seu percurso 

formativo, que envolvem experiências e aprendizagens pessoais e profissionais. Dessa forma, 

ele concebe a formação como 
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[...] um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da 

aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas. A 

formação integra a construção da identidade social, da identidade pessoal e 

profissional, que se inter-relacionam e demarcam a autoconsciência, o sentimento de 

pertença. (SOUZA, 2006, p. 36). 

 

A pesquisa de mestrado em foco visa a responder à seguinte pergunta: como os 

docentes da educação básica se constituem professores a partir do seu percurso de formação e 

trabalho?  

Nessa perspectiva, procura compreender como o professor percebe a formação e a 

profissão durante o seu percurso formativo, considerando as lembranças da escola no tempo 

de aluno, os professores marcantes, os motivos que impulsionaram a escolha da profissão, as 

aprendizagens obtidas na formação inicial, nas experiências e práticas docentes e nas ações de 

formação, e as mudanças de prática que identifica nesse processo. 

Dando continuidade à problemática concernente ao tema em estudo, destacam-se 

alguns blocos de questões que serão privilegiados na pesquisa. O primeiro bloco diz respeito 

às lembranças (espaço escolar, professores) que os docentes trazem do tempo de escola, como 

alunos: como foi sua educação básica? Como eram seus professores? Quais as diferenças 

entre a escola de hoje e a do seu tempo de aluno?  

De acordo com Formosinho (2009), a profissão professor tem uma especificidade 

intrínseca, pois “a primeira etapa da formação prática é representada pelo ofício de aluno; a 

docência é uma profissão que se aprende pela vivência da discência” (p. 98). Assim,  

 

A formação dos professores começa com a sua aprendizagem do ofício de aluno e 

com a observação quotidiana do desempenho de professores; nisto, a formação para 

a profissão docente distingue-se das outras formações profissionais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

porque a visibilidade do desempenho de outras profissões é muito limitada, quer nas 

oportunidades temporais, quer no âmbito das componentes do desempenho 

observadas. (FORMOSINHO, 2009, p. 9).  

 

Os futuros professores, ao longo de seu percurso como alunos, têm representações 

do que é ser professor, que influenciam suas opções profissionais (BOHOSLAVSKI, 1991). 

O segundo bloco de perguntas está relacionado às reflexões que os professores 

fazem sobre a formação inicial e a preparação para a docência: Como foi o curso de 

graduação (disciplinas, professores, aprendizagens, estágio, experiências em sala de aula, 

dificuldades)? Como foi a escolha da profissão? A formação inicial o preparou para a 

docência? 

A ideia de “formar-se” professor após a conclusão de um curso de graduação é, 

para alguns docentes, a etapa final, como se a aquisição de um diploma de licenciado os 

preparasse pronta, e plenamente, para o exercício da profissão docente. Este pensamento 
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permeia a concepção de que, ao concluir a graduação, o professor obtém a “bagagem” de 

conhecimentos que ratifica todos os saberes necessários à prática pedagógica. 

Formosinho (2009) indica a formação inicial como a segunda etapa da formação 

prática do futuro professor. As práticas de ensino dos seus formadores no curso de graduação 

constituem importantes modelos de aprendizagem da profissão. Além disso, “diferentemente 

de outras profissões, o aluno pode avaliar constantemente os seus formadores à luz das teorias 

aprendidas”. (FORMOSINHO, 2009, p.98). 

Entretanto, a diversidade de espaços em que a formação do professor pode ocorrer 

– como os institutos de educação, as universidades e os institutos superiores de educação, 

práticas mais explícitas no sistema educacional português – ainda que esteja propugnada na 

LDBEN, reflete na qualidade da formação que acontece também em diferentes tempos.  

Com esteio na reflexão e percepção que os professores têm sobre suas 

experiências docentes e práticas pedagógicas, considerando também as contradições, conflitos 

e dilemas da escola, surgem alguns questionamentos que perfazem o terceiro bloco de 

questões: como foi o início da profissão? Como ocorreram as experiências posteriores? Que 

dificuldades foram encontradas? Como buscou resolvê-las? Como está distribuída sua carga 

horária de trabalho? Como foram acontecendo as mudanças na sua prática docente?  

O início da profissão é para muitos docentes uma quadra de profunda ansiedade, 

intensificada pela expectativa de colocar em prática as aprendizagens da formação inicial, 

mas também pode ser, para outros, um período de insegurança, pois, cientes dos desafios da 

profissão, se preocupam com a possibilidade de não conseguir atender às demandas da sala de 

aula (BODIÃO; FORMOSINHO, 2010).  

O quarto bloco de questões está relacionado às ações de formação. Que ações de 

formação foram mais marcantes? Em que espaços aconteceram? Que aprendizagens 

constituídas com base nessas atividades foram incorporadas à sua ação docente? Que motivos 

o levam a participar de ações de formação? Como são as atividades de formação na escola? E 

as oferecidas pela rede de ensino? Elas atendem às suas necessidades e expectativas?  

A formação docente precisa ser compreendida, segundo García (1995), como um 

continuum, um processo que proporciona a preparação e o desenvolvimento profissional, 

portanto, sempre, inconcluso, inacabado. Nesta perspectiva, o conceito de formação docente 

está relacionado ao de aprendizagem permanente, que considera os saberes e as competências 

docentes resultantes das aprendizagens adquiridas ao longo da vida, dentro e fora da escola, e 

não somente da formação profissional e do exercício da docência.   
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Espera-se que os resultados deste estudo possam subsidiar professores, gestores 

escolares e municipais a repensar as ações formativas implementadas, assim como formular 

novas opções de formação, que a concebam como algo permanente, e não um fenômeno 

contingencial.  

Além disso, a pesquisa demonstra como os professores compreendem os 

processos de formação pelos quais passam durante sua trajetória profissional e como estes 

contribuem ou não para as mudanças de práticas. O estudo visa ainda a contribuir com as 

pesquisas na área da formação contínua de professores da educação básica. 

A partir da problemática delineada, o objetivo geral deste estudo é analisar o 

percurso de formação e trabalho de docentes da educação básica no processo de constituição 

do ser professor.  

Já os objetivos específicos são: 

 Identificar que experiências e práticas contribuem para a constituição do ser professor; 

 Analisar se os professores relacionam a formação contínua ao desenvolvimento 

profissional; 

 Identificar que processos de mudanças de práticas os professores percebem no seu 

percurso de formação e trabalho e a que atribuem; e 

 Compreender que reflexões os professores da educação básica estabelecem entre seu 

percurso de formação e sua prática docente. 

Como caminhos metodológicos, este escrito adotou a pesquisa qualitativa com 

narrativas sobre história de vida. Os dados foram coletados em entrevistas semiestruturadas 

com cinco professoras da educação básica e análise do memorial de formação que estas 

elaboraram como trabalho de conclusão do Curso de Especialização em Metodologias do 

Ensino das Ciências Humanas e Sociais.  

Em consulta realizada no acervo da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Portal de 

Periódicos da CAPES, foram identificados, principalmente, quatro trabalhos que se 

aproximam do objeto de investigação desta pesquisa.  

Dos estudos encontrados, a dissertação de Oliveira (2004) foi a que mais se 

aproximou do tema deste ensaio. Compreendendo a formação como um ciclo que abrange a 

experiência na qualidade de aluno até chegar ao exercício da docência, a autora desenvolveu 

um estudo com professores de Ciências em diferentes momentos da carreira docente e que 
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lecionavam em escolas públicas estaduais, buscando compreender como vivenciaram os seus 

percursos formativos ao longo da trajetória pessoal, escolar e profissional. 

Em sua tese, Nogueira, E. G. D. (2006) expressa o desenvolvimento de um estudo 

baseado nas narrativas de professores da educação básica que haviam participado do 

programa Parâmetros em Ação sobre seu percurso e processos de formação, visando a 

compreender os movimentos gerados pela implementação de um programa de formação 

continuada. Mediante a realização de encontros com as professoras, estas discutiram suas 

concepções de formação, escreveram seus memoriais e realizaram reflexões sobre suas 

práticas formativas. 

A pesquisa desenvolvida por Santos (2007), apoiada nas narrativas, investigou os 

sentidos atribuídos por cinco professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em uma 

escola comunitária de Salvador, aos seus percursos formativos, desde experiências vividas e 

sentidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nogueira, B. S. (2006), em sua dissertação, investigou como os professores 

compreendiam a transição de um processo de formação contínua pontual, externa à escola, 

para um processo de formação contínua no local de trabalho docente: a escola. A pesquisa foi 

realizada mediante entrevista semiestruturada com 17 professores da rede pública estadual.  

Quanto à estrutura, além da Introdução, este trabalho está organizado em quatro 

capítulos, seguido das referências bibliográficas e apêndices. No capítulo segundo, “Reflexão, 

desenvolvimento profissional/ mudanças e autonomia: as abordagens teóricas que amparam o 

estudo”, são discutidas as categorias de análise do trabalho.    

O terceiro, “Os caminhos metodológicos da pesquisa: as narrativas sobre histórias 

de vida”, explica as abordagens metodológicas do estudo, caracterizando o tipo de pesquisa e 

descrevendo o processo de coleta de informações e os procedimentos utilizados, assim como 

apresenta os sujeitos pesquisados. 

“A constituição do ser professor: a trajetória de formação e trabalho de cinco 

professoras da educação básica” traz a análise das narrativas das docentes, tanto nas 

entrevistas semiestruturadas como no memorial, evidenciando as experiências formativas 

mais marcantes no percurso de cada uma, desde o tempo de alunas da educação básica, 

passando pela formação inicial, práticas docentes, ações de formação e as mudanças 

percebidas nesse processo.  

Por fim, nas “Considerações Finais”, são delineadas algumas reflexões e 

projeções sobre o percurso de formação e trabalho das professoras e a articulação entre 

formação contínua e desenvolvimento pessoal e profissional.  
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2 REFLEXÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL/MUDANÇAS E 

AUTONOMIA: AS ABORDAGENS TEÓRICAS QUE AMPARAM O ESTUDO 

 

Este capítulo aborda a fundamentação teórica na qual se baseia esta pesquisa. O 

percurso formativo dos professores é permeado por um conjunto de experiências, desafios, 

dificuldades, superações, desilusões e encantos vivenciados ao longo da sua trajetória de vida 

pessoal e profissional. Detendo-se, principalmente, no percurso de formação e trabalho de 

docentes da educação básica, este estudo acadêmico busca analisar como as experiências 

vivenciadas, como estudante na escola, durante a formação inicial, em sua prática pedagógica 

e nas atividades formativas, contribuíram para a constituição do ser professor.  

A formação docente, neste trabalho, é entendida como um continuun e um 

processo majorante que, ao longo do tempo, vai se aperfeiçoando e, portanto, nunca termina. 

A cada nova experiência, a cada aprendizado, a toda nova situação vivenciada, a um novo 

desafio, o professor vai constituindo mais saberes que vão formando uma rede de 

conhecimentos, cada vez mais articulada, sempre mais densa, a que se reporta sempre que 

necessita.       

Nesta perspectiva, considera-se que a formação contínua do professor acontece 

em diferentes tempos e espaços, especialmente durante a atuação em seu contexto de trabalho, 

no dia a dia das suas salas de aula.  

Para o desenvolvimento deste estudo, serão tomadas em consideração três 

categorias de análise: reflexão, desenvolvimento profissional/mudanças e autonomia. Esses 

conceitos são intrínsecos à perspectiva da formação contínua e podem ser interpretados, de 

modo articulado, como um ciclo virtuoso, no qual o professor que reflete sobre sua prática se 

desenvolve profissionalmente, com maiores chances de implementar mudanças em seu fazer 

pedagógico, visando à melhoria no ensino e na aprendizagem, o que contribui para que, 

gradativamente, passe a agir com maior autonomia. Esse ciclo deve ser entendido como 

retroalimentador, uma vez que, quanto mais autônomo for o professor, maiores serão as 

possibilidades de reflexões críticas sobre suas práticas, com as consequentes mudanças. 

 

2.1 Reflexão: professores como intelectuais, críticos e engajados? 

 

A reflexão é um dos conceitos mais utilizados na literatura educacional para fazer 

referência às novas tendências da formação de professores. Esta abordagem defende a 

“necessidade de formar professores que venham a reflectir sobre a sua própria prática, na 
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expectativa de que a reflexão será um instrumento de desenvolvimento do pensamento e da 

acção”. (GARCÍA, 1995, p. 59). 

O professor que reflete sobre sua ação denuncia uma preocupação com o que faz e 

como o faz. Quando ele se mostra inquieto sobre os resultados do seu trabalho na escola, com 

a aprendizagem dos seus alunos e o seu fazer pedagógico, ele tende a refletir, podendo 

perceber o que está dando certo e o que precisa ser reformulado para a melhoria da sua 

atuação profissional.   

As expressões reflexão e professor reflexivo ganharam espaço no panorama 

educacional com o pensamento de Schön (1983; 1992). Suas ideias, difundidas, questionadas 

e, posteriormente, ampliadas por diversos autores, rejeitavam os currículos de formação de 

professores geridos sob uma perspectiva técnica, e defendiam “a necessidade de se formar 

profissionais capazes de ensinar em situações singulares, instáveis, incertas, carregadas de 

conflitos e de dilemas, (o) que caracteriza o ensino como prática social em contextos 

historicamente situados”. (PIMENTA, 2002, p. 21). 

Pimenta (2002) destaca que as ideias de Schön são carregadas de intensa 

valorização da prática na formação dos profissionais. Desse modo, a autora defende o 

argumento de que os currículos de formação destes deveriam favorecer o desenvolvimento da 

reflexão como possibilidade de responder às situações novas.  

Embora a literatura, há algum tempo, chame atenção para a necessidade de 

articular teoria e prática nos cursos de formação de professores, essa geralmente ainda não é 

uma demanda atendida. No exercício desse ofício são comuns as situações novas ou 

dificuldades com as quais os professores se deparam e que não reconhecem ter aprendido a 

resolver ou enfrentar. A reflexão é identificada por alguns autores como uma forma de superar 

certas situações da prática e por isso defendem mudanças nos currículos dos cursos de 

formação, a fim de que proporcionem experiências práticas aos futuros docentes, para que 

desenvolvam o pensamento reflexivo acerca das suas ações pedagógicas. 

Alarcão (1996) declara que a reflexão está relacionada a todas as atividades que 

envolvem o trabalho docente no processo educativo; de acordo com ela, Schön propõe que as 

instituições formadoras de profissionais revejam seus currículos a fim de incluir uma forte 

componente de prática:  

 

A componente prática deve ocorrer no que designa por reflective practicum, que 

define como uma situação que, aproximando os alunos do mundo real, ou 

colocando-os nesse mundo, lhes permite aprender a fazer fazendo, embora sem total 

responsabilidade. Actuam num mundo virtual, relativamente livre de pressões e 

riscos e onde podem controlar alguns dos constrangimentos que, na vida 
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profissional, dificultam uma reflexão na acção, podendo assim olhar o mundo 

profissional numa situação de prisma através do qual possam ver a utilidade do que 

aprenderam nos cursos [...] Num estágio deste tipo os alunos aprenderão a reflectir 

na acção e verão que a simples aplicação da regra é insuficiente, desenvolverão 

novos raciocínios, novas maneiras de pensar, de compreender, de agir e de 

equacionar problemas. (ALARCÃO, 1996, p. 17).  

 

A oportunidade que os futuros professores teriam de vivenciar experiências 

docentes no decorrer dos cursos de formação, e não apenas numa disciplina, que normalmente 

é cursada no final desses, poderia trazer muitos benefícios no seu processo formativo. A 

aproximação com o contexto escolar, a sala de aula, os alunos, a realidade social, o ato de 

ensinar e com outros profissionais proporcionaria, nessas circunstâncias, aprendizagens 

diversas sobre a profissão docente, sem as pressões, riscos e tensões próprios da vida 

profissional. 

É comum alguns professores iniciantes na carreira do magistério desistirem da 

profissão ao vivenciá-la. Passaram alguns anos de suas vidas investindo na formação e 

quando descobrem a realidade da sala de aula, principalmente pelos desafios, dificuldades e 

frustrações a que são expostos, logo nos primeiros contatos com a profissão, se impactam de 

tal modo ao ponto de, em vários casos, desistir da carreira.   

As experiências de ensino durante a formação também possibilitariam que os 

estudantes da graduação tivessem o suporte dos seus professores, recorrendo a eles quando 

vivenciassem situações mais complexas, que não soubessem como solucionar, recebendo 

orientações e sugestões sobre como proceder. É, nesta perspectiva, também uma oportunidade 

de refletir sobre sua ação, percebendo que a cada nova situação se faz necessário buscar novos 

meios e outras estratégias para resolvê-la.         

Pimenta (2002) argumenta que o conceito de profissional reflexivo proposto por 

Schön foi ampliado na área educacional, mais especificamente no campo da formação de 

professores, repercutindo na diversificação de temáticas importantes relacionadas a esta área, 

entre essas: 

 

[...] local da formação de professores reflexivos e pesquisadores, condições de 

exercício de uma prática profissional reflexiva nas escolas, autonomia dos 

professores e da escola, os processos de formação da identidade, incluindo a vida, a 

história, a trajetória pessoal e profissional. Ganha força nesse contexto a formação 

contínua na escola a partir da valorização da pesquisa e da prática no processo de 

formação de professores. (P. 21). 

 

Além das temáticas citadas como possibilidade de desenvolvimento de estudos e 

pesquisas vinculados à reflexão, Pimenta (2002) enfatiza que o ensino, numa perspectiva 

reflexiva, apresenta-se como uma importante tendência nas pesquisas em educação, 
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“apontando para a valorização dos processos de produção do saber docente a partir da prática 

e situando a pesquisa como um instrumento de formação de professores, em que o ensino é 

tomado como ponto de partida e de chegada da pesquisa”. (P. 23).  

A investigação sobre a prática exige atitude reflexiva por parte do professor, 

permitindo a ele observar melhor a sala de aula, perceber as demandas dos seus alunos, 

verificar aspectos positivos ou enfoques que precisam ser reformuladas, identificar problemas 

e buscar solucioná-los, além de perceber as mudanças que necessitar ser implementadas para 

ressignificá-las.  

A ideia de professor reflexivo, além de valorizar a prática docente, chama atenção 

para o novo papel que os docentes deveriam desempenhar perante as reformas curriculares, 

principalmente por meio das possíveis participações, com suas ideias e percepções, que 

poderiam ser consideradas nas elaborações das propostas. 

Com arrimo nessas possibilidades, Pimenta (2002) ressalta que a reflexão 

contribui indiscutivelmente para o exercício da docência, promovendo a valorização do ofício 

de professor, dos saberes docentes, do trabalho coletivo e das escolas como locus de formação 

contínua. Com efeito, a reflexão colabora ainda para a docência, porque “assinala que o 

professor pode produzir conhecimento a partir da prática, desde que na investigação reflita 

intencionalmente sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o suporte da teoria; e, 

portanto, como investigador de sua própria prática”. (2002, p. 43).  

A formação contínua sucede no exercício da profissão, no dia a dia de sala de 

aula, nas aprendizagens que adquire ao ensinar seus alunos, nos estudos e nos procedimentos 

de organização do ensino, no enfrentamento de situações novas e dificuldades com as quais se 

deparam, no convívio e interação com outros profissionais da educação, trocando experiências 

e ajudando-se na perspectiva de um trabalho colaborativo, entre outras possibilidades que 

contribuem para a construção de novos conhecimentos e que permitem outras reflexões, 

renovadas compreensões e ações. 

Ainda que tenha superado o conceito do docente profissional-técnico ao propor o 

professor reflexivo, Schön, com suas ideias, foi duramente criticado, principalmente por ter 

centrado sua concepção numa perspectiva bastante individualista. Como principais críticas ao 

conceito desenvolvido por Schön, Pimenta (2002) destaca as seguintes:  

 

[...] o protagonismo do sujeito professor nos processos de mudanças e inovações 

pode gerar a supervalorização do professor como indivíduo; [...] preocupações 

quanto ao desenvolvimento de um possível “praticismo”, para o qual bastaria a 

prática para a construção do saber docente; de um possível “individualismo”, fruto 

de uma reflexão em torno de si própria; de uma possível hegemonia autoritária, se se 
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considera que a perspectiva da reflexão é suficiente para a resolução dos problemas 

da prática; além de um possível modismo, com uma apropriação indiscriminada e 

sem críticas. (P. 24). 

 

Embora críticas tenham sido tecidas, os autores que as fizeram reconhecem a 

fertilidade inicial do conceito para novas possibilidades, muitos desenvolveram suas 

concepções de professor, de ensino, de formação, com suporte daquela proposta inicial. É 

possível identificar uma evolução gradativamente majorada e tornada complexa desse 

conceito em Contreras (2002), Pimenta (2002), Alarcão (1996) e Giroux (1997), por exemplo.  

Para Alarcão (1996), a insistência em utilizar Schön como referência em estudos 

sobre formação de professores, provavelmente, ocorra porque há maior consciência das 

responsabilidades que o professor, como profissional, assume perante a sociedade e das 

dificuldades de uma formação que os qualifique para lidar com os desafios da prática. Além 

disso, a concepção de professor reflexivo vem atender aos anseios dos “portadores de uma 

eventual esperança num paradigma eficaz que interligue teoria e prática na formação de 

professores e que em vão se tem procurado”. (P. 12). 

Pimenta (2002) registra que tais críticas foram importantes, como forma de evitar 

uma apropriação generalizada, banalizada e até mesmo técnica da ideia de reflexão, e uma 

perspectiva de  

 

[...] colocar o papel da teoria como possibilidade para a superação do praticismo, ou 

seja, da crítica coletiva e ampliada para além dos contextos de sala de aula e da 

instituição escolar, incluindo as esferas sociais mais amplas e ao evidenciar o 

significado político da atividade docente. (P. 25)  

 

Uma das críticas à proposta de Schön, indicando os limites de suas ideias, foi 

desenvolvida por Giroux (1997), assentada no conceito de professores como intelectuais 

transformadores, que expressa o trabalho docente contrapondo-o às concepções técnicas, em 

que o professor aplica os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação à sua prática.     

Para Giroux (1997), a atividade docente é uma prática intelectual crítica que 

envolve reflexões sobre os problemas e experiências cotidianas desde a compreensão do seu 

papel como sujeito histórico. O professor, ciente das situações de ensino, desenvolve com os 

alunos as bases para a crítica e a transformação das práticas sociais que se constituem em 

torno da escola. O ensino está orientado para a formação de cidadãos críticos e ativos, 

problematizando os discursos e valores que legitimam as práticas sociais.  

A formação dos alunos numa perspectiva crítica, de conscientização sobre sua 

realidade e de superação das dificuldades dela emanadas, exige do professor conhecer o 

contexto social daqueles que frequentam a escola e o entorno desta instituição, tomando as 
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questões percebidas como um dos assuntos a serem abordados em suas aulas e nas suas 

elaborações sobre suas aulas. Refletindo, juntamente com os estudantes, sobre os problemas 

do local, o professor pode incentivá-los a pensar e expressar suas inquietações, aspirações, 

medos e expectativas, identificando os esforços que precisarão fazer para modificar ou 

superar essa realidade.   

De acordo com Silva (2007), Giroux toma como referência a noção de “intelectual 

orgânico”, de Gramsci, para elaborar o conceito de professores como intelectuais 

transformadores. Atrelado ao argumento de Gramsci de que “todo o professor é sempre um 

aluno, e todo aluno, um professor” (GIROUX, 1997, p. 239) e que este é um princípio 

educacional nas relações professor-aluno, Giroux (1997) evidencia que o professor é sempre 

um aprendiz e indica que os intelectuais além de auxiliar os estudantes a se apropriarem de 

suas histórias, também precisam observar criticamente seu relacionamento com os alunos da 

classe trabalhadora, bem como com outros grupos oprimidos. A ideia de que o professor é 

sempre um aprendiz fortalece a concepção de García (1995), ao ressaltar que a formação 

docente precisa ser compreendida como um continuum.  

A formação do professor, compreendida como inata e contínua, se concretiza pela 

consciência do inacabamento, da possibilidade de aprender com base em cada experiência que 

se vivencia, de cada atividade formativa de que participa, do convívio com outros 

profissionais, bem como de todas as formas de adquirir conhecimentos durante sua trajetória 

de formação e trabalho. Conceber a formação como uma elaboração demanda interesse dos 

professores em buscá-la e vivenciá-la no cotidiano da escola, na sala de aula, nos encontros 

pedagógicos, nas reuniões com os pais, no planejamento, nos momentos de estudo, entre 

outras possibilidades. Efetivamente, a formação contínua acontece em diversos espaços e 

tempos, seja individualmente ou nas interações com seus alunos, colegas de profissão, pais, 

coordenadores e gestores. 

Ghedin (2002) ressalta que “um processo de reflexão crítica permitiria aos 

professores avançar num processo de transformação da prática pedagógica mediante sua 

própria transformação como intelectuais críticos”. (P. 139). Dentre essas transformações, 

seriam necessárias a tomada de consciência dos valores e significados ideológicos implícitos 

nas atuações docentes e nas instituições, a constituição de processos de colaboração entre os 

professores e a construção de uma forma de crítica que possibilite aos professores analisar e 

questionar as estruturas institucionais em que trabalham. 

Giroux (1997) também denuncia o fato de que as reformas educacionais não 

consideram a participação dos professores na elaboração dos programas de formação e 
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currículos escolares. Os professores são inseridos no âmbito das reformas como simples 

técnicos que irão apenas cumprir os pareceres e objetivos decididos por especialistas que não 

conhecem ou vivenciam o chão da escola. 

Diversas iniciativas de formação continuada também são ofertadas aos 

professores seguindo essa concepção. Santos (2003) questiona que as ações de formação 

muitas vezes são gestadas sem a participação dos professores, ou seja, não é dado espaço para 

que eles expressem suas necessidades, dúvidas, expectativas e os problemas que enfrentam 

em sua sala de aula e na escola. Desse modo, apenas “recebem” as atividades de formação 

que chegam até eles.  

Para Pimenta (2005), as reformas produzidas nas instituições que não consideram 

os professores como parceiros/autores não transformam a qualidade social da escola. Na 

mesma direção, Santiago (2008) relata que os programas de formação devem considerar as 

experiências e práticas docentes para que os professores neles se reconheçam. 

As reformas educacionais, geralmente elaboradas por técnicos que não vivenciam 

ou até desconhecem a situação de vida e trabalho dos sujeitos a quem se destinam suas 

propostas, muitas vezes tendem a limitar a autonomia dos professores quanto à sua prática 

docente, criando critérios, definindo ações e padronizando atividades para serem realizadas 

com seus alunos. São determinações que normalmente não privilegiam a participação dos 

professores, nem suas necessidades, e ainda interferem na organização de seu trabalho. 

Giroux (1997) defende a ideia de que os professores podem reagir às forças 

ideológicas que tendem a reduzir o trabalho docente a um serviço técnico e burocrático, 

resistindo ao que está sendo posto ao se organizar coletivamente para melhorar as condições 

de trabalho e demonstrando o papel fundamental que eles devem desempenhar nas reformas 

educacionais. Ao reconhecerem essa possibilidade, os professores demonstram condições de 

instituir uma voz coletiva em torno desse debate. 

Segundo ele, as instituições de formação docente necessitam ser reinventadas 

como “esferas públicas”, pois não formam os professores para uma consciência social. A 

afirmação e prática de discursos de liberdade e democracia são fundamentais para educar os 

professores como futuros intelectuais transformadores. 

A educação estadunidense, de acordo com Giroux, não é capaz de oferecer aos 

futuros professores meios que constituam um discurso mais crítico sobre as metas e 

finalidades da escolarização:  

 

[...] a formação de professores raramente ocupou um espaço crítico, quer público, 

quer político dentro da cultura contemporânea, no qual o significado do social 
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poderia ser recuperado e recolocado de forma que as histórias culturais, narrativas 

pessoais e vontade coletiva dos professores e alunos tivessem a oportunidade de se 

unir em torno do desenvolvimento de uma esfera contrapública democrática. (1997, 

p. 196-197). 

 

Complementando esse trecho, o autor registra que, no contexto de uma sociedade 

capitalista, o espaço político ocupado pela formação de professores reforça a reprodução das 

ideologias tecnocráticas e coorporativas que caracterizam a sociedade dominante, ou seja, “os 

programas de formação de professores são destinados a criar intelectuais que atuem no 

interesse do Estado, cuja função social é basicamente sustentar e legitimar o status quo”. 

(GIROUX, 1997, p. 197).  

O espaço político que a formação de professores ocupa não dá ênfase à luta pelo 

fortalecimento dos professores e o discurso ainda gravita ao redor da escola como lugar de 

reprodução social, entranhada em relações de dominação, que fabrica trabalhadores dóceis e 

obedientes e os professores parecem presos a uma situação irreversível:      

 

A formação de professores constitui um conjunto de práticas institucionais que 

raramente resulta na radicalização dos professores. Os programas de educação de 

professores poucas vezes estimulam os futuros professores a assumirem seriamente 

o papel do intelectual que trabalha no interesse de uma visão de emancipação. 

(GIROUX, 1997, p. 198). 

 

Giroux (1997) indica que os programas de formação de professores permanecem 

“isolados de uma visão e conjunto de práticas que tomem com seriedade a luta por 

democracia e justiça social”. (P. 199). Assim, o autor identifica alguns problemas que mantêm 

essa situação: ausência de uma teoria social adequada para se pensar a natureza política da 

docência, currículos que não enfatizam a questão do poder e sua distribuição hierárquica, a 

ausência de questões referentes à natureza do poder, ideologia e cultura e como estas 

constituem noções específicas do social e produzem formas particulares de experiência 

estudantil; enfim, 

 

[...] a falta de atenção à teoria crítica social destituiu os professores estudantes de 

uma estrutura teórica necessária para compreender, avaliar e afirmar os significados 

socialmente construídos por seus estudantes acerca de si mesmos e da escola, e 

diminuiu a possibilidade de lhes garantir os meios para o autoconhecimento e 

fortalecimento social. (1997, p. 200). 

 

Revela também que os avanços da teoria social podem “mostrar-se útil para 

compreender como os estudantes formam suas construções de si mesmos e da escola através 

da política de voz e representação do estudante”. (GIROUX, 1997, p. 201).  

O autor ressalta que um currículo de formação de professores como forma de 

política cultural “enfatiza a importância de fazer do social, cultural, político e econômico as 
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categorias básicas de análise e avaliação da escolarização contemporânea”. (GIROUX, 1997, 

p. 203). Com apoio em um currículo de política cultural, espera-se que os professores em 

formação sejam capazes de questionar os discursos educacionais favorecidos, analisando as 

escolas como locais socialmente constituídos de luta e contestação, envolvidos ativamente na 

produção de experiências vividas. 

Freire (1996) considera a reflexão crítica sobre a prática como momento essencial 

na formação de professores, pois, é “pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática”. (P. 39). 

O professor que realmente reflete sobre sua ação docente está em constante 

mudança, pois sente a necessidade de mudar para atender às demandas que surgem no 

cotidiano do seu trabalho. Desse modo, a escola deve fornecer condições para que seus 

profissionais discutam seus problemas e busquem soluções, trabalhando colaborativamente e 

intensificando a formação. 

 

2.2 Desenvolvimento profissional/ mudanças: por uma valorização da profissão 

professor 

 

O desenvolvimento profissional está intimamente relacionado à formação 

contínua, se concebida como fenômeno na qual o professor vai se constituindo pessoal e 

profissionalmente ao longo da sua trajetória de vida, desde cada experiência e das 

aprendizagens dela resultantes. Compreende-se que o desenvolvimento profissional pressupõe 

mudanças, seja de prática, de postura e ou de pensamento, que vão sendo incorporadas no 

exercício da profissão na perspectiva de uma ação docente mais elaborada.   

Para Oliveira-Formosinho (2009), as tendências recentes “aproximam claramente 

as preocupações da formação contínua e as do desenvolvimento profissional. Pretende-se uma 

formação contínua que seja um instrumento real de desenvolvimento profissional dos 

professores”. (P. 263).  

Dessa forma, a autora defende o argumento de que “são perspectivas diferentes 

sobre a mesma realidade que é a educação permanente dos professores num processo de ciclo 

de vida” (p. 225), sendo que a expressão formação contínua está mais relacionada a um 

processo de ensino/formação, enquanto o desenvolvimento profissional mais como um 

processo de aprendizagem/crescimento. 

De acordo com Nóvoa (1995), a formação contínua de professores deve contribuir 

para o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional do docente; para esse autor, 
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contudo, as ações de formação de professores não confere a devida importância ao 

desenvolvimento pessoal, não discernindo formar e formar-se, como se ambos pudessem ter a 

mesma lógica e dinâmica, assim como “não tem valorizado uma articulação entre a formação 

e os projectos das escolas”. (1995, p. 24). De acordo com ele, tal posicionamento 

impossibilita que o desenvolvimento profissional seja o eixo de referência da formação. 

Aprender continuamente é fundamental para todos os profissionais exercerem 

bem o seu trabalho, aperfeiçoando os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso 

formativo, especialmente os que optaram por seguir a carreira docente. A formação é 

intrínseca ao sujeito e se consolida com procedência na vida de cada um, nas suas 

experiências e vivências, assim como nas suas expectativas, perspectivas e planos. O 

desenvolvimento como pessoa é um formar-se a si próprio, embora se constitua também com 

a colaboração de outros fatores, como, por exemplo, seus professores e os textos impressos. 

Há, portanto, uma dinâmica diferente entre “formar-se” e “formar”. 

A formação do professor se edifica cotidianamente, mediada pelo exercício da 

docência e do trabalho na escola, que é o principal locus de desenvolvimento profissional 

permanente. Os professores devem perceber a escola não somente como o lugar onde eles 

ensinam, mas onde também aprendem. As aprendizagens obtidas com suas experiências de 

ensino, no cotidiano da sala de aula, com os alunos, colegas de profissão, pais e outros 

profissionais da educação, colaboram para o seu desenvolvimento pessoal e, principalmente, 

profissional.  

Para Nóvoa (1995), a formação não se consolida por acumulação de cursos, 

conhecimentos ou técnicas, mas por via da reflexão crítica sobre as práticas e de 

(re)constituições permanentes das identidades pessoais, o que também indica a valorização 

que confere ao saber da experiência; ele assinala:  

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e projectos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. (P. 25). 

 

Embora as ações formativas, especialmente em serviço, ensejem novas 

aprendizagens aos professores quanto a teorias educacionais, atividades práticas e outros 

conhecimentos, a formação que o constitui profissionalmente, capaz de enfrentar as situações 

ou dificuldades expressas no seu cotidiano e de tomar decisões, é formada pelas experiências 

docentes e pela reflexão sobre sua ação pedagógica.         
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Nóvoa também defende a importância de se estabelecer redes de (auto)formação 

participada, que proporcionem trocas de experiências e o compartilhamento de saberes entre 

os professores, como momentos interativos e dinâmicos de formações mútuas, explicitando 

que 

 

O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional [...] O desenvolvimento de uma nova cultura profissional dos 

professores passa pela produção de saberes e de valores que dêem corpo a um 

exercício autônomo da profissão docente. (1995, p. 26).  

 

Quanto ao desenvolvimento profissional, Nóvoa (1995) revela que as práticas de 

formação adotantes das dimensões coletivas como referência colaboram para a emancipação 

profissional, além de fortalecer “uma profissão que é autônoma na produção de seus saberes e 

dos seus valores”. (P. 27). Embora defenda esta concepção, esse autor reconhece, e enfatiza, 

que os professores parecem ter cada vez mais seu trabalho controlado por ações burocráticas e 

administrativas, diferentemente do que anunciam muitos discursos educacionais que 

aparentam valorizar o profissionalismo e a autonomia docente.  

De acordo com Nóvoa (1995), os professores precisam se assumir como 

produtores de sua profissão. Para isto, expõe que as mudanças devem ocorrer não apenas no 

âmbito profissional, mas também nos contextos a ele relacionados, expressando que o 

desenvolvimento profissional docente precisa estar articulado com as escolas e os seus 

projetos 

 

[...] da mesma maneira que a formação não se pode dissociar da produção de saber, 

também não se pode alhear de uma intervenção no terreno profissional. As escolas 

não podem mudar sem o empenhamento dos professores; e estes não podem mudar 

sem uma transformação das instituições em que trabalham. (P. 28). 

 

A escola como espaço de formação docente – que oferece as condições para que 

os professores partilhem conhecimentos, experiências e reflexões, aperfeiçoem e produzam 

novas práticas de ensino, promovendo o trabalho colaborativo e garantindo a participação, o 

debate, a troca de ideias, a exposição de opiniões e a apresentação de sugestões ou novas 

propostas – possibilita que cada parte (instituição e corpo docente) tome consciência do seu 

papel e de sua importância para a efetivação de mudanças de práticas e contextos. 

Pimenta (2005) ressalta que a possibilidade de democratização do ensino está 

relacionada com os professores, suas formações, sua valorização profissional, como categoria 

profissional e suas condições de trabalho, o que evidencia a importância de investimento nos 

seus desenvolvimentos. Segundo ela, as transformações das práticas docentes só serão 
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concretizadas se o professor tomar maior consciência sobre a própria prática e das salas de 

aula e a da escola, como espaços sociais.  

O professor é elemento fundamental na produção de conhecimentos pedagógicos 

e promoção das modificações necessárias na educação. Defende a noção de que a reflexão na 

ação é expressa como atitude principal para a consolidação de mudanças qualitativas no 

trabalho pedagógico, permitindo que o professor elabore e reelabore sua prática. Dessa forma, 

as práticas docentes podem ser importantes pontos para discussões entre os professores, 

consolidando-se como momentos de formação no espaço escolar, que permitem 

compartilhamento de experiências e aprendizagens com relação ao que fazer e como fazer.  

Veiga (2009) enfatiza a ideia de que o desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional do professor é essencial para a constituição da sua identidade docente. Para 

ela, o que Nóvoa (1995) defende como desenvolvimento profissional e organizacional sinaliza 

que a formação de professores se desenvolve num contexto de coletividade, articulando-se 

com as escolas, com seus projetos, na perspectiva de que o docente muda a instituição e se 

modifica com a instituição.  

Sobre o desenvolvimento organizacional, Nóvoa (1995) destaca que os espaços 

coletivos de trabalho podem constituir em importante meio de formação. Desta forma, “para a 

formação de professores, o desafio consiste em conceber a escola como um ambiente 

educativo, onde trabalhar e formar não sejam actividades distintas”. (1995, p. 29).  

A formação precisa ser compreendida como um fenômeno permanente, conectado 

ao cotidiano dos professores e das escolas, e que, seja neste ambiente ou nas instituições de 

ensino superior, haja possibilidade de troca e compartilhamento de experiências de formação. 

Para que a escola represente espaço de trabalho e formação, precisa oferecer 

suporte para a organização e planejamento das suas atividades, para estimular o debate e a 

reflexão, para que o professor investigue sua prática, para a avaliação conjunta do trabalho 

desenvolvido pela instituição e para a formação docente, distribuindo tarefas e 

responsabilidades aos profissionais que a constituem.  

Concebendo a ideia de que a formação contínua precisa estar articulada a um 

projeto de desenvolvimento profissional, Lima (2001) esboça o seguinte conceito: “a 

formação contínua é a articulação entre o trabalho docente, o conhecimento e o 

desenvolvimento profissional do professor, como possibilidade de postura reflexiva 

dinamizada pela práxis”. (P. 35). 

Para Oliveira-Formosinho (2009), o desenvolvimento profissional “é um processo 

mais vivencial e mais integrador do que a formação contínua” (p. 225), uma vez que 
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corresponde a um processo em contexto, e não simplesmente individual. Como uma ação 

educativa, envolve abordagens psicológicas relacionadas ao crescimento/desenvolvimento, 

mas também perspectivas curriculares, organizacionais e sociológicas:  

 

O enfoque do desenvolvimento profissional conota uma realidade que se preocupa 

com os processos (levantamento de necessidade, participação dos professores na 

definição da acção), os conteúdos concretos aprendidos (novos conhecimentos, 

novas competências), os contextos da aprendizagem (formação centrada na escola), 

a relevância para as práticas (formação centrada nas práticas) e o impacto na 

aprendizagem dos alunos e na aprendizagem profissional em grande 

desenvolvimento. (2009, p. 226). 

 

Considerando essas características, Oliveira-Formosinho (2009) elaborou uma 

definição de desenvolvimento profissional, que, além do crescimento pessoal e aprendizagem 

profissional do professor, agrega também os benefícios de aprendizagem para os alunos. A 

autora, assim, o define como: 

 

[...] um processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado no professor, 

ou num grupo de professores em interacção, incluindo momentos formais e não-

formais, com a preocupação de promover mudanças educativas em benefício dos 

alunos, das famílias e das grandes comunidades. (P. 226)  

 

O desenvolvimento profissional está intimamente ligado às mudanças nas práticas 

dos professores. Quando o professor pensa sobre o seu fazer docente, se preocupa com a 

repercussão da sua prática na vida e nas aprendizagens dos seus alunos, procura conhecer as 

vivências e o dia a dia dos estudantes para aproximá-los dos conteúdos e mostrar o sentido e a 

utilidade deles no seu cotidiano, busca conhecer a família dos seus alunos para conversar e 

orientar, entre outras ações que promovem seu crescimento como pessoa e como profissional, 

ele também beneficia seus alunos e suas famílias. 

Imbernón (2010) defende o argumento de que, quando a formação do professor se 

baseia nas situações problemáticas que ele enfrenta no seu dia a dia na escola, tanto repercute 

no seu desenvolvimento profissional, como torna possível a superação das dificuldades e a 

efetivação de mudanças, pois vai de encontro às suas necessidades e da escola. 

Para isso, postula a ideia de que a formação aconteça na escola com suporte em 

projetos, pesquisa-ação ou estratégias outras que consigam atender aos anseios e necessidades 

dos professores, de tal forma que “a escola passa a ser foco do processo “ação-reflexão-ação” 

como unidade básica de mudança, desenvolvimento e melhoria”. (IMBERNÓN, 2010, p. 56).    

Veiga (2008) entende ainda que a formação de professores, compreendida na 

dimensão social, deve ser um direito partindo da esfera da política pública. Complementando 

esta concepção, Freitas (2008) expressa que a formação continuada deve ser entendida não 
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apenas como direito dos educadores, mas também como dever do Estado e da sociedade, 

cabendo ao poder público oferecê-la, inclusive com licença remunerada, conforme estabelece 

a LDBEN. Para ela, a formação continuada constitui-se em uma das dimensões importantes 

para a materialização de uma política global para o profissional da educação, devendo ser 

articulada à formação inicial e às condições de trabalho, salário e carreira (FREITAS, 2002). 

Formosinho e Machado (2009) chamam atenção, entretanto, para a tendência atual 

de formalização dos processos formativos, que relaciona formação à progressão na carreira, e 

fornece “argumentos a quem vê na formação, não já um bem que se deseje e um direito que se 

exige, mas um mal que se suporta e uma obrigação que se cumpre”. (P. 149). Esta concepção, 

segundo os autores, está relacionada às iniciativas exteriores de formação, por vezes impostas 

aos professores, gestadas sem a participação deles, ou alheias ao contexto em que atuam.  

A maneira como a formação contínua é conduzida não propicia o 

desenvolvimento de processos coletivos de aprendizagem relacionados aos contextos 

vivenciados na profissão docente, uma vez que se mostra subordinada a uma lógica individual 

e instrumental e ao formalismo proveniente da ligação à progressão na carreira. 

Nesta perspectiva, sugerem modalidades de formação no contexto da sala de aula 

e da escola que concebem o professor como “portador de saberes experienciais, que tem 

conhecimento sobre a sua acção, que reflecte enquanto age e que é capaz de reflectir sobre a 

reflexão na acção...”. (FORMOSINHO; MACHADO, 2009, p. 149).  

Nóvoa (1995) defende o ponto de vista de que a formação pode favorecer o 

desenvolvimento profissional dos professores na perspectiva de uma autonomia 

contextualizada da profissão docente. Isto pressupõe a adoção e valorização de paradigmas de 

formação que proporcionem “a preparação de professores reflexivos, que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como 

protagonistas na implementação das políticas educativas”. (P. 27). 

Esse autor insiste na necessidade de se investir nos saberes dos professores, 

trabalhando-os teórica e conceptualmente. Para Nóvoa (1995), as situações problemáticas que 

os professores enfrentam em sua prática profissional envolvem complexidade, incerteza, 

singularidade e conflito de valores, o que requer soluções e tomada de decisões que exigem 

capacidades de autodesenvolvimento reflexivo.   

A formação dos professores precisa incentivar o docente a refletir sobre o seu 

fazer pedagógico, percebendo tanto o que está dando certo como o que precisa ser 

reformulado. Desta forma, o professor que reflete trabalha além da aprendizagem dos seus 

alunos, pois se preocupa também com a forma como vai atingi-lo e, por isso, busca satisfazê-
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los, atendendo às suas preferências e necessidades, esclarecendo suas dúvidas e procurando 

tornar esses momentos de aprendizagem mais dinâmicos, participativos e atrativos aos 

estudantes. 

 

2.3 Autonomia: elaboração em um contexto de relações  

 

A autonomia que o professor alcança durante o seu percurso de formação e 

trabalho, pautada numa atitude reflexiva sobre sua prática, o conduz a mudanças, tanto 

conceptuais, como nas suas ações perante o enfrentamento de situações cotidianas. Dessa 

maneira, a reflexão e a autoavaliação profissional apontam para o professor as necessidades 

de adaptar-se ao contexto que vivencia e implementar mudanças na prática docente.  

A recorrência do tema autonomia de professores tornou-se slogan nos discursos 

pedagógicos, o que, pela constante utilização, provoca o desgaste do termo e o esvaziamento 

do seu significado (CONTRERAS, 2002). De acordo com este autor, os slogans são expressos 

como termos positivos, de efeito, utilizados muitas vezes de forma obscura, sem revelar o 

significado, o sentido atribuído a eles. É nesta perspectiva que se configura como um recurso 

que pode ser usado por quem tem poder para legitimar o seu ponto de vista sem discuti-lo. 

Contreras (2002) se propõe discutir a expressão autonomia de professor indicando 

os diversos significados que pode expressar com apoio em diferentes concepções de educação 

e de professores. Para o autor, a autonomia está diretamente relacionada ao contexto 

trabalhista, institucional e social em que os professores realizam as atividades docentes.  

 

Uma particularidade importante da autonomia é que, na medida em se refere a uma 

forma de ser e estar de professores em relação ao mundo em que vive e atua como 

profissional, esta nos remete necessariamente tanto a problemas políticos como 

educativos [...] A importância do tema provém, portanto, de que, ao falar da 

autonomia do professor, estamos falando também de sua relação com a sociedade e, 

por conseguinte, do papel da mesma com respeito à educação. (P. 25). 

 

Infelizmente, ainda é bastante evidente o fato de que as concepções das políticas 

públicas educacionais não priorizam diálogos com os professores, que não são os 

protagonistas dessa empreitada, mas serão os que devem obedecer às determinações do que 

fica estabelecido na legislação e nas proposições oficiais, que atendem prioritariamente a 

interesses políticos das específicas gestões governamentais. Com a ausência da voz desses 

sujeitos, que não têm oportunidade de ver contempladas nas reformas suas aspirações, 

necessidades e expectativas, as propostas educacionais se reduzem a questões menores e 

deixam de abordar valores fundamentais para a educação do ser humano, pois é esse 
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profissional que se encontra no ambiente escolar, que conhece a realidade social com a qual 

precisa lidar diariamente. 

Contreras (2002) defende a autonomia profissional como uma qualidade do ofício 

docente e chama a atenção para o estado em que a atividade docente é transformada, perdendo 

qualidades que levaram os professores “à perda de controle e sentido sobre o próprio trabalho, 

ou seja, à perda de autonomia” (p. 33); a isto o autor denomina proletarização dos professores. 

Sua tese é de que “os docentes, enquanto categoria, sofreram ou estão sofrendo uma 

transformação, tanto nas características de suas condições de trabalho como nas tarefas que 

realizam, que os aproxima cada vez mais das condições e interesses da classe operária”. (P. 

33). 

Esta perda de autonomia no trabalho do professor implica também uma perda 

humana em si, pois a proletarização do ensino, de acordo com esse autor, enfraquece a 

concepção de trabalho, na medida em que  

 

[...] supõe realizar uma tarefa reduzida ao segmento de prescrições externas, perden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

do o significado do que se faz e as capacidades que permitiam um trabalho 

integrado, com uma visão de conjunto e decisão sobre seu cotidiano. A 

desqualificação, a rotina, o controle burocrático, a dependência de um conhecimento 

alheio legitimado e a intensificação conduzem à perda de autonomia, perda que é em 

si mesma um processo de desumanização no trabalho. (CONTRERAS, 2002, p. 

194). 

 

Com a burocratização e o controle externo das tarefas docentes, o professor se 

distanciou de uma atuação mais autônoma, não tendo a oportunidade de refletir e discutir 

juntamente com outros profissionais a elaboração do currículo, o que também favoreceu a 

rotinização do trabalho, tornando-se cada vez mais técnicos, desqualificados e reprodutores de 

ideias e conteúdos desconexos. Além disso, ante o contexto social e dos problemas que 

chegam à escola, os professores ainda começaram a assumir outras funções, provocando uma 

sensação ainda maior de desprofissionalização e perda da identidade profissional.  

Ferreira (2009) enfatiza a ideia de que o contexto permanente de reformas 

educativas, que envolve as escolas e os professores, difunde a ideia de que as mudanças na 

educação e na escola são exteriores ao docente e que a este compete apenas um papel 

secundário, executando o que foi decidido e agora está expresso. Contreras (2002) argumenta 

que no sistema educacional e social existe uma dissociação entre os espaços de argumentação 

e os processos de execução.  

Além disso, Ferreira (2009) registra a disseminação da ideia de que essas 

mudanças estão principalmente relacionadas à gestão, suscitando que são “fenômenos da 

exclusiva responsabilidade dos “administradores” e “gestores”, em relação aos quais os 
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professores que trabalham cotidianamente com os alunos são, ou sentem-se, alheios”. (2009, 

p. 207). A autora indica, neste sentido, que essas mudanças afastam os docentes de práticas 

reflexivas e autônomas:  

 

O ambiente de reforma permanente em que as escolas tem estado mergulhadas tem 

sido, assim, mais favorável à emergência de um pensamento fatalista e resignado do 

que à acção autônoma e reflexiva. A retórica da eficiência, da eficácia, da qualidade, 

da excelência, etc., é sobremaneira apelativa, criando nas escolas e entre os 

professores uma “azáfama de mudança”, mas não lhes deixando tempo para a 

reflexão sobre o que é necessário realmente mudar. (FERREIRA, 2009, p. 208). 

 

Contreras (2002) questiona que, no momento em que os professores são excluídos 

da concepção de educação e decisão na escola, ou mesmo quando têm sua competência 

limitada para certas questões, a eles é impedido o exercício da participação social, ficando à 

margem do debate no qual são os protagonistas mais próximos. De acordo com o autor, uma 

relação assim estabelecida “só estimula a obediência, ou ao contrário, o engodo e a 

desobediência, mas dificilmente a autonomia, compreendida como busca de compreensão, de 

livre interpretação responsável dos diferentes interesses sociais, pedagogicamente 

considerados”. (2002, p. 219). 

A formação deveria dotar os professores de instrumentos ideológicos e 

intelectuais para que pudessem compreender e interpretar a complexidade do contexto 

escolar, das realidades sociais vivenciadas por seus alunos e do cotidiano da sala de aula, onde 

se revelam diversas situações e problemas com quais precisam lidar, enfrentar e resolver.  

Esse autor argumenta que a autonomia profissional é um direito trabalhista e 

também uma necessidade educativa, pois à relação entre autonomia e profissionalidade está 

atrelada uma exigência por condições trabalhistas dignas e por práticas de ensino 

desenvolvidas com valores educacionais (responsabilidade, ética, organização etc.) que 

deveriam ser indiscutíveis na profissão de docente. 

Com autonomia profissional, desde uma reflexão sistematizada sobre sua prática, 

o professor tem condições de buscar os elementos que acha convenientes para sua formação e 

trabalho, de forma a articular teoria e prática na produção de saberes necessários ao seu fazer 

pedagógico. A autonomia é uma competência adquirida, em conformidade com outras 

competências docentes, para a busca de subsídios necessários à sua profissionalização e 

atuação.  

Na reflexão de Contreras (2002), a autonomia se desenvolve em um contexto de 

relações, de conexão entre pessoas, baseado na colaboração e no entendimento. A isto precede 

“uma busca e um aprendizado contínuos, uma abertura à compreensão e à reconstrução 
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contínua da própria identidade profissional”. (P. 199). Para o autor, “é nessa forma de 

entender o exercício profissional que se baseia o desejo de autonomia de todos os envolvidos, 

e de cooperação (ou ao menos do entendimento mútuo), como qualidades que se buscam nas 

formas de interação social e de intervenção profissional”. (P. 199).  

Concordando com o pensamento de Giroux, Contreras (2002) aponta o ensino 

como atividade que demanda a reflexão autônoma e a elaboração de pensamento próprio, por 

intermédio do qual os docentes devem se desenvolver como intelectuais, comprometidos em 

ensejar possibilidades educativas no ensino e críticos às limitações encontradas no 

desenvolvimento de seu trabalho.  

Quando o professor se reconhece como sujeito de sua formação, numa perspectiva 

contínua, e reflete sobre sua ação, mostrando-se consciente da importância do seu papel social 

e das implicações que o ensino e a aprendizagem proporcionam na vida e na formação das 

pessoas, ele passa a agir com maior autonomia; demonstra iniciativa para buscar os saberes e 

os conhecimentos necessários ao exercício da profissão, pensando e repensando suas práticas 

pedagógicas. 

Popkewitz (1995) chama atenção para a necessidade de os professores obterem 

maiores competências quanto ao desenvolvimento e implementação de currículos, uma vez 

que são exigidas “práticas de ensino que valorizem o pensamento crítico, a flexibilidade e a 

capacidade de questionar padrões sociais, isto é, requisitos culturais que tem implicações na 

autonomia e responsabilidade dos professores”. (P. 40). 

A autonomia dos professores se fortalece com uma busca incessante por maior 

reconhecimento profissional dos docentes, que anseiam por uma formação de professores com 

vieses crítico, reflexivo e emancipador, que lhes possibilitem expor ideias e questionamentos 

junto à escola e à comunidade, abrindo espaço para uma atuação transformadora. 

Efetivamente, de acordo com Ghedin (2002), a reflexão crítica é resultado de 

vários conflitos e transgressões, “possibilitando a autonomia do humano que se desacomoda 

para romper e, rompendo, percebe-se autonomamente ele próprio sujeito de sua história”. (P. 

148).  

Contreras (2002) enfatiza ainda que a docência, como exercício público, deve 

implicar o compromisso com os interesses e valores da comunidade. Portanto, esta não pode 

ficar à margem das pretensões educacionais idealizadas exclusivamente pelos profissionais.  

 

Se a autonomia se constrói no encontro, como desenvolvimento das convicções e 

finalidades profissionais, mediadas pelo entendimento e o diálogo, entender as 
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perspectivas e expectativas sociais é tão importante como se fazer compreender 

socialmente por parte dos profissionais. (P. 201). 

 

Ampliando o significado de autonomia, Contreras (2002) explica que esta pode 

ser compreendida como um processo de emancipação, que demanda a análise das condições 

da prática e do pensamento do profissional, consistindo também uma crítica das demandas da 

comunidade. O autor percebe esse fenômeno como uma possibilidade de ultrapassar os limites 

impostos pelas situações da prática:  

 

[...] entendimento da autonomia como um processo de emancipação, pelo qual se 

pode ultrapassar as dependências ideológicas que impedem a tomada de consciência 

da função real do ensino, das limitações pelas quais nossa prática se vê submetida e 

da forma pela qual estas dependências são assimiladas como naturais e neutras [...] 

Se antes víamos a autonomia enquanto um processo de mediação, de reconstrução 

das decisões profissionais em uma prática de relações, agora necessitamos também 

da análise crítica das demandas sociais. (P. 203). 

 

Tomando esse posicionamento mais crítico, a autonomia é compreendida como “a 

independência intelectual que se justifica pela ideia da emancipação pessoal da autoridade e 

do controle repressivo, da superação das dependências ideológicas ao questionar criticamente 

nossa concepção de ensino e da sociedade”. (CONTRERAS, 2002, p. 204). 

Contreras (2002) argumenta que a autonomia dos professores implica “um 

programa político para a sociedade e um compromisso social com a profissão”. (P. 205). 

Conforme o autor, o profissional que percebe a autonomia como algo dinâmico, ocorrente 

com procedência em relações, é consciente de sua insuficiência e busca ampliar sua 

compreensão e relação com os outros, permitindo o contato com posicionamentos diversos, 

outras proposições e mais parcialidades, o que dá azo à continuidade do estabelecimento de 

sua autonomia profissional. 

 

A consciência da parcialidade e a necessidade de ampliar nossa compreensão e 

sensibilidade para com os outros, de entender outras necessidades e propósitos 

educativos ou outras formas pelas quais se realizam os mesmos, como parte do 

processo de construção da autonomia profissional, acaba se dirigindo a nós mesmos, 

ao processo de compreensão e construção pessoal, ao desenvolvimento de nossa 

autonomia como pessoas e não só como profissionais. (P. 208). 

 

A autonomia da escola e dos docentes está atrelada ao papel social e político da 

educação. Como competência democrática, deve ser originada na participação e colaboração, 

necessita transmitir as vozes dos professores e da comunidade escolar. As decisões, 

entretanto, que resultam em políticas públicas educativas geralmente centralizam-se num 

restrito grupo de técnicos e os professores são apenas convocados a implantar as reformas, 

tornando-se meros reprodutores das “regras” estabelecidas. 
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Prosseguindo com essa ideia, o autor indica que a autonomia profissional de uma 

atividade como o ensino “só pode ser construída no contraste e discussão, na comparação de 

pontos de vista, na descentralização em relação a nós mesmos, compartilhando dúvidas e 

preocupações”. (2002, p. 211). Para ele, a autonomia está relacionada com 

 

[...] a oportunidade e o desejo de considerar tanto as convicções quanto às 

inseguranças em matéria de trabalho profissional, enfrentando-as e problematizando-

as. Reconhecê-las, entendê-las e entender a nós mesmos entre elas não é possível 

sem outras perspectivas, sem outros colegas, sem outras pessoas. (P. 211). 

 

Contreras (2002) exprime que a conquista da autonomia profissional também 

presume o acesso a espaços públicos em que haja possibilidade de “expor e defender, bem 

como negociar e acordar, problemas, pontos de vista, posições e compromissos em relação ao 

ensino e à sua realização profissional”. (2002, p. 224). Manifesta, dessa forma, a ideia de que 

uma prática profissional baseada na autonomia somente é possível garantindo a participação 

do professor na formulação dos argumentos que consolidem a prática docente, ou seja, com a 

voz dos professores.  

 

Portanto, a autonomia dos professores só pode ser defendida apoiando a necessidade 

do debate educacional com e entre aqueles que assumem o protagonismo e a 

responsabilidade da prática. E isso significa o desenvolvimento de competências 

profissionais que permitam aos professores a análise crítica de sua prática, o 

aprofundamento de suas pretensões educativas e a expressão argumentada de suas 

conquistas e preocupações. (P. 225).  

  

De acordo com Formosinho (2009), as instituições de ensino superior devem 

formar profissionais com capacidade de concepção e com autonomia para organizar o próprio 

trabalho, e não executantes ou técnicos com autonomia limitada. Nesta perspectiva, é que no 

ensino superior se exige uma interação da investigação (pesquisa) com o ensino, “de modo 

que os conhecimentos obtidos através da investigação possam ser incorporados no ensino”. 

(2009, p. 85). Este nível de ensino, principalmente nos cursos de formação de professores, 

 

[...] deve fomentar um espírito de investigação para a resolução dos problemas 

profissionais e uma autonomia profissional, individual e coletiva que se traduzam 

em competências e atitudes relevantes para a vida dos contextos profissionais e 

organizacionais em que decorre a ação educativa. (2009, p. 85). 

                                                                                                                                                                               

Freire (1996) chama atenção para a força que emana do discurso ideológico com 

relação à autonomia e para “as inversões que pode operar no pensamento e na prática 

pedagógica ao estimular o individualismo e a competitividade”. (P. 11). Manifesta, neste 

sentido, a necessidade e a importância da luta dos professores pela garantia dos seus direitos e 
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dignidade, que, de acordo com o autor, também deve ser compreendida como um momento 

relevante de sua prática docente, em especial pelo caráter ético. 

A conquista da autonomia no contexto da formação docente faz despontar uma 

significativa importância para a vida profissional do professor, como sujeito de seu “refletir” e 

de seu “fazer” na busca de uma ação cada vez mais autônoma, criativa e libertadora. Isto 

também implica a valorização de seu trabalho, mediante bons salários, planos de cargos e 

carreira, reconhecimento profissional e formação contínua. 

A autonomia, para Freire (1996), é elaborada e desenvolvida ao longo da prática 

educativa do professor, ao ensinar, ao aprender, ao conhecer, ao intervir, pois “não posso ser 

professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige 

de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha 

entre isto e aquilo”. (P. 102). 

Contreras (2002) argumenta ainda que “um desenvolvimento mais educativo dos 

professores e das escolas virá do processo democrático da educação, isto é, da tentativa de se 

construir a autonomia profissional juntamente com a autonomia social”. (P. 275). Nesta 

perspectiva, o autor defende o argumento de que a autonomia somente será um atributo do 

professor e da escola quando estes forem os verdadeiros idealizadores das práticas educativas.  

A formação contínua envolve a valorização dos professores como sujeitos, 

fortalecendo sua identidade e sua autonomia à medida que também promove seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Esta valorização, na qualidade de pessoa e 

profissional, deve ser resultado das experiências vivenciadas ao longo do percurso de 

formação, que ocasionam desequilíbrios, reflexões, novas aprendizagens e mudanças de 

concepções e práticas educativas. Para tanto, faz-se necessária a criação de espaços onde o 

professor tenha voz, para que possa expressar suas reais necessidades, dificuldades e anseios, 

estabelecendo novos conhecimentos e encontrando possibilidades de superação dos seus 

desafios, principalmente com apoio no compartilhamento de experiências e ideias com outros 

profissionais, num processo colaborativo. 
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3 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: AS NARRATIVAS SOBRE 

HISTÓRIAS DE VIDA 

 

Este segmento aborda os caminhos metodológicos percorridos para a realização 

do estudo. Buscando analisar o percurso de formação e trabalho de docentes da educação 

básica, na perspectiva de um continuum, a iniciativa envolveu a realização de uma pesquisa 

de abordagem qualitativa com narrativas sobre história de vida.  

Para Lüdke (1986), a pesquisa é uma atividade momentânea, de interesse imediato  

e continuado, que surge do estudo de um problema, e que, para realizá-la “é preciso promover 

o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado 

assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. (1986, p. 1).   

A escolha aqui procedida – da abordagem qualitativa – decorre da compreensão 

segundo a qual se obtêm, desse modo, dados descritivos por meio do contato direto entre 

pesquisador e objeto de investigação. A compreensão dos fenômenos assentados nos dados 

colhidos pelo contato com os participantes da situação investigada produz a interpretação por 

parte do pesquisador.    

Conforme Flick (2009, p. 37), a pesquisa qualitativa “dirige-se à análise de casos 

concretos em suas particularidades locais e temporais, partindo das expressões e atividades 

das pessoas em seus contextos locais”, pois nela o “significado” que as pessoas conferem às 

coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. Assim, ciente desta 

limitação, nesta pesquisa, não se pretende, de modo algum, exibi-la como uma amostragem 

representativa do universo maior de onde foram escolhidos os participantes; se tenciona, isso 

sim, o reconhecimento da legitimidade dos dados, e das suas interpretações, como parte 

integrante desse mesmo universo.  

Sob o prisma metodológico, foram escolhidas as narrativas sobre histórias de vida 

por considerá-las a abordagem mais adequada, haja vista o foco deste estudo, cujo objeto 

investigado é a formação contínua na constituição profissional do ser professor, com base nas 

compreensões dos entrevistados dos seus percursos de formação, o que inclui a própria 

atividade docente. Os relatos desses profissionais sobre sua trajetória, iniciada na 

escolarização da educação básica, passando pela formação inicial, as experiências 

profissionais, as práticas docentes, as atividades formativas em serviço, as mudanças de 

práticas que foram sendo percebidas por eles nesse processo e suas perspectivas de 

continuidade da formação, constituem o conjunto complexo de informações analisadas neste 
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estudo. Entende-se que essas narrativas podem revelar os caminhos que os professores 

trilharam até se tornarem os profissionais da educação que hoje são.  

Na compreensão de Cunha (1997), as narrativas dos sujeitos são repletas de 

significados e interpretações que representam a realidade. Nesta perspectiva, “o fato da pessoa 

destacar situações, suprimir episódios, reforçar influências, negar etapas, lembrar e esquecer, 

tem muitos significados e estas aparentes contradições podem ser exploradas com fins 

pedagógicos.” (P. 186). Isto significa que, tanto a informação explícita, quanto sua omissão, 

quando isso puder ser identificado, representam manifestações importantes de situações, fatos 

ou episódios e, por isso mesmo, devem ser considerados. 

Essa autora ressalta que há algum tempo as narrativas imprimiam consistência às 

pesquisas porque eram consideradas como a verdadeira descrição dos fatos; o que os sujeitos 

relatavam como acontecimentos em suas vidas era legitimado como verdade. Depois, foi se 

percebendo que os relatos que compõem essas narrativas são a sua representação da realidade, 

portanto, dotadas de significados pessoais e reinterpretações. 

Como entende Cunha (2007), o reconhecimento e a reflexão do sujeito sobre si 

mesmo possibilitam reconhecer-se melhor como profissional educador; é nessa perspectiva 

que as narrativas se constituem simultaneamente como procedimento de pesquisa e alternativa 

de formação. 

O uso das narrativas como possibilidade de se compreender como sucedem os 

processos formativos também é discutido por Josso (2002); de acordo com ela, constituir uma 

narrativa implica contar a história de si mesmo, com base em recordações que são referência 

no percurso de vida, reavendo lembranças, sentimentos e subjetividades, e nas aprendizagens 

que se articulam ao saber-fazer, construído com suporte nas experiências, e dos 

conhecimentos adquiridos nesse processo. A autora considera ainda o fato de que “a 

perspectiva que favorece a construção de uma narrativa emerge do embate paradoxal entre o 

passado e o futuro em favor do questionamento presente”. (2002, p. 41).   

Souza (2006) ressalta que a narrativa tanto é um fenômeno como uma abordagem 

de investigação-formação, uma vez que acontece com origem nas experiências e fenômenos 

humanos sucedidos dessas. As narrativas são significativas e se fortalecem como processo de 

formação e de conhecimento porque se fundamentam nas experiências pessoais e se baseiam, 

também, nas aprendizagens individuais e coletivas. Segundo ele, favorecem ainda o contato 

do sujeito com sua singularidade, adentrando o conhecimento de si.  

Assim como esses autores, Alarcão (1996) declara que a narrativa produzida por 

meio de diários, histórias de vida e memórias pode significar uma possibilidade de formação 
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que o professor concede a si próprio para aperfeiçoar a sua capacidade de ver e pensar o que 

faz. 

Goodson (2000) ressalta que informações sobre a vida dos professores são 

relevantes para estudos na área educacional. Assim, as pesquisas que abordam a formação e a 

prática docentes devem considerar a voz do professor como elemento fundamental, em 

particular, acerca da sua vida e trabalho. Muitas investigações que se propõem discutir sobre a 

formação e o trabalho docente, sem ter ouvido os próprios professores, por isso mesmo, não 

privilegiam suas necessidades, dificuldades, aspirações e expectativas.  

A importância que esse autor atribui à voz do professor, bem como às revelações 

que ele faz sobre sua vida e seu trabalho, é evidenciada quando relata que em suas conversas 

com os docentes, sobre questões relacionadas ao desenvolvimento curricular, disciplinas, 

organização do ensino e didática, normalmente eles se reportam às situações vivenciadas em 

suas práticas, em suas experiências profissionais. Desse modo, ele defende a ideia de que a 

voz do professor conste das pesquisas e dos estudos da área educacional, considerando que 

esta é uma maneira de fortalecimento dos docentes, uma vez que as políticas educacionais 

geralmente não os consultam antes de fazer proposições, o que também limita o 

desenvolvimento da autonomia desses profissionais.   

Feitas algumas considerações em torno das narrativas e da sua importância na 

formação dos professores, cabe retomar os caminhos metodológicos deste estudo. A 

investigação envolveu coleta de dados primários por meio de entrevistas semiestruturadas 

com cinco professoras da educação básica e do memorial de formação que essas docentes 

elaboraram como trabalho de conclusão do seu Curso de Especialização. 

 

3.1 A escolha dos sujeitos da pesquisa – professoras da educação básica 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram definidos a partir de amostra intencional
8
, 

constituída por professores da educação pública que cursaram a pós-graduação no Curso de 

Especialização em Metodologias do Ensino das Ciências Humanas e Sociais, promovido pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada para as Humanidades – 

HUMANAS/UFC. Este curso foi oferecido, em 2010, para professores das redes públicas que 

                                                           
8
 No início do curso de mestrado, a pesquisadora trabalhava no Núcleo HUMANAS/UFC como coordenadora 

pedagógica. Escolheu desenvolver a pesquisa com professores que estivessem cursando alguma atividade de 

formação continuada oferecida pelo Núcleo, que naquele momento era a especialização, pela oportunidade 

privilegiada de contato com os docentes.     
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atuavam no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio e que ainda não possuíam uma pós-

graduação. O curso ofertava 400 vagas e era gratuito para os professores
9
.  

Para participar da seleção do Curso de Especialização, esses professores 

precisavam comprovar ainda uma das seguintes formações: 1. Graduação nas áreas de 

Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia) e Filosofia; 2. Graduação em 

Pedagogia, com apostilamento e/ou complementação de estudos nas áreas de Geografia, 

História, Sociologia ou Filosofia, e que lecionasse uma destas disciplinas; 3. Formação pelo 

Programa Magister - Ceará, com habilitação nas áreas de Ciências Humanas e suas 

tecnologias; 4. Formação por intermédio do Curso de Formação de Professores para o Ensino 

Fundamental em áreas específicas (1ª à 8ª série), Licenciatura Plena. 

Dentre a documentação exigida para a inscrição no curso, foi solicitado um 

memorial, com duas laudas, em que o candidato destacava as informações mais significativas 

sobre a formação, as atividades docentes, a produção científica, entre outras que compunham 

seu currículo, bem como expunha, de forma sucinta, os motivos que o levaram a pleitear uma 

vaga naquele curso de especialização. 

Foi com base nas informações contidas no memorial de ingresso no curso que os 

professores foram selecionados para participar desta pesquisa. Os docentes que em seus 

memoriais haviam mostrado indícios de reflexão sobre seu percurso de formação e sua prática 

docente, revelando também a intenção de continuidade na formação, foram convidados a 

participar deste estudo. Com substrato nos memoriais lidos, foram pré-selecionados doze 

profissionais. A pesquisadora já estava ciente, entretanto, de que, pelo volume de dados que 

possivelmente coletaria em torno do percurso de formação e trabalho dos professores, teria 

que realizar o estudo com no máximo cinco pessoas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O primeiro contato com os professores foi realizado no final do mês de setembro, 

logo após a defesa do projeto. Foi enviada uma mensagem, individualmente, via correio 

eletrônico, para preservar a identificação dos que haviam sido selecionados. A mensagem os 

convidava a participar da pesquisa, informando o seu objetivo, procurando sensibilizá-los 

quanto à importância de estudos na área da formação de professores e à necessidade dos seus 

apoios para a efetivação da pesquisa. Em momento seguinte, a comunicação ocorreu por 

telefone para lhes dar maiores explicações, pois apenas uma professora havia respondido o e-

                                                           
9
 O Curso de Especialização em Metodologias para o Ensino das Ciências Humanas e Sociais teve apoio 

financeiro do FNDE (Termo de Cooperação Nº 108/2008), como uma das ações de formação continuada 

previstas no Plano de Trabalho Anual de 2008 por meio do Projeto de Descentralização Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica (REDE/MEC). 
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mail. Em outubro de 2011, as cinco professoras que participaram desta pesquisa estavam 

definidas, passando-se à fase do agendamento das entrevistas. 

 

3.2 Um dos procedimentos para a coleta de dados – a entrevista semiestruturada 

 

A entrevista consiste em uma das técnicas de coleta mais conhecidas e utilizadas 

na pesquisa educacional. Permite explicitar os pontos de vista dos sujeitos, ao passo que o 

contato direto com o entrevistado possibilita ao pesquisador perceber expressões que 

demonstrem sentimentos e emoções vinculados aos temas das falas.  

Matos e Vieira (2002) destaca a presença física do entrevistador como uma 

vantagem da entrevista na perspectiva de esclarecimento de dúvidas e como forma de garantir 

maior número de respostas, facilitando a análise dos dados. Como desvantagem, Gil (1987) 

adverte sobre o cuidado e a atenção por parte do entrevistador, pois sua falta de experiência 

pode induzir o pesquisado em suas respostas, mascarando, dessa forma, o conjunto dos dados. 

A opção pela entrevista semiestruturada foi feita por possibilitar a flexibilidade 

nas respostas dos entrevistados, o que, por sua vez, permite relatos mais gerais e, ao mesmo 

tempo, mais específicos, em função do direcionamento que pode ser dado ao longo da própria 

entrevista; esse direcionamento depende, naturalmente, da sensibilidade e competência do 

entrevistador. Sua escolha aconteceu por entender que corresponde a um método de coleta 

que permite melhor acessar as visões, interpretações, compreensões, experiências e opiniões 

dos sujeitos pesquisados por meio de suas falas.  

As entrevistas realizadas neste estudo pretenderam perscrutar as compreensões 

que as professoras da educação básica fazem sobre seus percursos de formação e trabalho, 

abordando as experiências e vivências que podem ter contribuído para a constituição docente; 

dessa forma, são aproximações da realidade vivida.  

Uma das características da entrevista semiestruturada é a utilização de um roteiro 

previamente elaborado com perguntas consideradas básicas para o tema a ser investigado.  De 

acordo com Manzini (2004), “o roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, 

como um meio para o pesquisador se organizar para o processo de interação com o 

informante”. (2004, p. 2).  

Para a elaboração do roteiro das entrevistas a ser aplicado com as professoras 

participantes desta pesquisa, atendeu-se prontamente à sua característica de conter questões 

mais gerais, que poderiam flexibilizar as respostas dos entrevistados, cabendo à pesquisadora 

sensibilidade e atenção para lograr as informações pertinentes ao estudo.  
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Embora o roteiro da entrevista aparente ser reduzido, composto apenas por quatro 

blocos de perguntas que abordam suas experiências como alunas e professoras, são blocos 

amplos compreendendo questões gerais, que não esgotam a complexidade das temáticas em 

profundidade desejada e, por isso mesmo, para cada um deles, foi estabelecido um conjunto 

de subtemas que poderiam permitir recortes mais específicos. A generalização das perguntas, 

que geralmente iniciam com a expressão “como” e, portanto, não são diretivas, causa uma 

certa ambiência ao entrevistado, que, desse modo, tem liberdade de começar a responder por 

onde queira e se ache mais à vontade para fazer seus relatos sobre os temas focalizados. 

Dessa forma, durante a entrevista, pretendeu-se conduzir o aprofundamento dos 

temas de acordo com as respostas dos entrevistados, tendo como referência o “roteiro de 

interesses”; naturalmente, como é próprio de entrevistas semiestruturadas, foi possível 

identificar temas relevantes que emergiram das conversas e que não haviam sido cogitados, 

nem nos temas centrais, tampouco nas temáticas de “interesse”. 

O roteiro de entrevista com as professoras foi organizado em quatro blocos de 

perguntas, que correspondem aos seguintes temas: I. Educação básica – Experiências como 

aluno, que tratavam das suas vivências durante a educação escolar e seus professores neste 

período; II. Formação inicial – Estudante com intencionalidade profissional, que abordavam 

as experiências vivenciadas no curso de graduação, seus professores e a contribuição da 

formação inicial para a docência; III. Prática docente – O profissional professor, em que 

fazem revelações sobre a atuação profissional, suas experiências docentes e as mudanças que 

foram se dando na prática; IV. Formação contínua – O professor em constante aprendizagem, 

em que indicam as principais experiências de formação contínua e suas opiniões sobre as 

ações formativas oferecidas na escola e ou na rede de ensino. No Apêndice A deste trabalho 

encontra-se um quadro que encerra os blocos de perguntas, com os respectivos temas e 

temáticas de “interesse” do roteiro de entrevista das professoras. 

É importante ressaltar que, no bloco III, foi incorporada a categoria “mudanças na 

prática”, o que foi relevante para o desenvolvimento do trabalho, pois permitiu que as 

professoras revelassem as mudanças que foram percebendo em suas práticas, no decorrer das 

suas trajetórias pessoais/profissionais, bem como identificassem as origens dessas 

transformações, surgindo relatos interessantes a este respeito. 

As entrevistas com as cinco professoras aconteceram em diferentes tempos e 

espaços, de acordo com suas possibilidades e escolhas; foram realizadas no período de 

outubro de 2011 a fevereiro de 2012. Como estas desenvolviam carga horária de 40 horas 
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semanais – uma delas, à época das entrevistas, trabalhava os três turnos e outra estava de 

licença médica – a pesquisadora adequou-se aos dias e horários propostos pelas professoras. 

Com relação à quantidade de encontros com as docentes, foram realizados entre 

três e cinco momentos, em dias diferentes, com intervalos de, em média, uma semana entre 

um encontro e outro, sempre limitados pelas suas possibilidades. Os locais das entrevistas 

também foram definidos por elas, fator importante para que se sentissem mais à vontade em 

ambientes que lhes eram familiares. Três docentes preferiram que os encontros acontecessem 

nas escolas onde trabalhavam, especialmente nos horários que antecediam os inícios das aulas 

e nos seus intervalos; a professora que estava de licença médica recebeu a pesquisadora em 

sua residência, assim como a docente que reside no Município de Baturité - CE; neste caso, 

como trabalhava nos três expedientes, os encontros foram realizados aos sábados.        

No primeiro encontro para a realização da entrevista com cada professora foi 

explicado um pouco mais sobre o trabalho que estava sendo realizado e do qual elas estavam 

participando, assim como foram esclarecidas suas eventuais dúvidas. Também foi lido e 

entregue o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido, sendo assinado por parte de cada uma 

das professoras e pela pesquisadora, ficando uma cópia com cada uma das partes. Como todas 

as entrevistas foram gravadas, essa também se comprometeu a repassá-las para um CD e 

entregar à cada professora para que pudessem ouvi-las e, caso assim o quisessem, pudessem 

solicitar que fossem suprimidos trechos de suas intervenções, o que, efetivamente, foi feito.   

Outra solicitação feita às professoras, que também constava no termo mencionado 

acima, era a de autorização de uso do memorial que haviam elaborado como trabalho de 

conclusão do Curso de Especialização, como fonte de informações da pesquisa. Após ter a 

autorização das docentes, leituras preliminares de cada memorial foram realizadas entre o 

primeiro e o segundo encontro das entrevistas, para que possíveis informações de seus 

percursos de formação e trabalho que constassem naquele texto, identificadas por elas como 

importantes, também fossem retomadas nas entrevistas. 

 

3.3 Outra fonte de coleta de informações desta pesquisa – o memorial 

 

O memorial começou a ser elaborado pelas professoras no início do Curso de 

Especialização, em fevereiro de 2010. No Módulo
10

 I, logo no primeiro dia de aula, os 

                                                           
10

 O Curso Metodologias do Ensino das Ciências Humanas e Sociais foi realizado na modalidade semipresencial 

e estava organizado nos seguintes módulos: Módulo I - Educar para a solidariedade: complexidade e 

aprendizagem; Módulo II – Memória e formação: o professor, sua escola e sua sociedade; Módulo III – O ensino 
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professores-cursistas foram informados de que o trabalho de conclusão do curso seria a 

elaboração de um memorial. Foram sugeridas as primeiras leituras sobre esse tipo de texto e 

explicado como deveria ser organizado, para que já fossem pensando como o formulariam. 

Ao longo do curso, cada professor-tutor foi acompanhando e tirando as dúvidas dos 

professores de sua turma, mas foi no último módulo do curso que entraram os orientadores 

para acompanhar, mais de perto, as elaborações individuais; cada orientador tinha, no 

máximo, dez orientandos.  

No memorial das professoras, que prioriza aspectos da sua formação e prática 

docente, a menção ao Curso de Especialização é bastante recorrente, quando relatam as ações 

de formação de que participaram durante o seu percurso formativo. Já nas entrevistas, que 

iniciaram exatamente um ano após o término do curso, somente algumas mencionaram a 

especialização como uma das ações formativas que marcaram sua trajetória e, mesmo assim, 

pouco foi informado sobre esse específico curso.      

O uso do memorial na pesquisa foi relevante pela possibilidade de complementar 

as informações dos professores sobre suas trajetórias de formação e trabalho. Com efeito, foi 

possível constar neste estudo tanto a narrativa oral, baseada na entrevista, que é mais 

espontânea e subjetiva, como a narrativa escrita, presente no memorial, que tende a ser mais 

refletida e cuidadosa.  

Cunha (1997) esclarece que, ao organizar suas ideias na forma de relato, tanto 

escrito quanto oral, os professores reconstituem reflexivamente suas vivências e experiências, 

o que possibilita a realização de autoanálise, e, por vezes, autoavaliação, que podem subsidiar, 

para cada um, compreensões de suas práticas. Esta compreensão, para essa autora, é o que 

possivelmente torna certas abordagens da pesquisa qualitativa a alternativa de formação. 

Conforme Catani (1998), quando se trabalha com lembranças, recuperando suas 

experiências e relações com a escola, os conhecimentos, outros professores e as disciplinas, é 

importante perceber que essas dimensões das histórias pessoais dos professores se tornam 

mais evidentes, na perspectiva de que suas práticas vêm carregadas de vivências constituídas 

ao longo de seus processos de formação. Registra, ainda, que “a transformação produtiva dos 

saberes e práticas de formação, no meu entender, deve necessariamente incluir processos de 

reflexão e autoconhecimento que reconstituem os itinerários individuais de desenvolvimento”. 

(1998, p. 29). 

                                                                                                                                                                                     
de Ciências Humanas e Sociais em perspectiva interdisciplinar; Módulo IV – Avaliação emancipatória: 

ensinando e aprendendo. O curso aconteceu de fevereiro a outubro de 2010 e o memorial foi sendo estruturado 

durante todo esse período, sendo que o último módulo focou no aperfeiçoamento e finalização do texto, sob 

orientação dos professores que ingressaram para este fim.        
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De acordo com Sartori (2007), o caráter reflexivo do memorial torna-o um 

instrumento pedagógico utilizado na formação de professores, porque discorrer sobre as 

memórias e lembranças em torno das suas experiências de formação representa uma 

possibilidade de reflexão sobre o seu fazer pedagógico.  

André (2004), por sua vez, destaca o memorial como possibilidade de formação, 

por favorecer a constituição da identidade profissional, uma vez que revela a concepção dos 

sujeitos sobre o que é ser professor, sua percepção a respeito do trabalho docente, o que inclui 

suas emoções, descobertas, incertezas e mudanças na sua prática e no seu percurso pessoal e 

profissional, assim como permite compreender quais suas perspectivas de desenvolvimento 

profissional. Ela assinala que:  

 

[...] o registro escrito sobre as experiências docentes, os acertos e falhas, as vitórias e 

as decepções, as descobertas e as dúvidas, as aprendizagens e as emoções ao longo 

de um período de tempo dão ao memorial um caráter longitudinal e histórico, 

permitindo acompanhar a evolução do pensamento e da prática do professor, 

acompanhar seu desenvolvimento profissional. (P. 2797).  

 

Na compreensão de Cunha (1997), quem escreve um memorial tece registros 

sobre sua história, laços, lembranças, que podem constituir ideias importantes para o 

estabelecimento de relações tanto consigo quanto com os outros. Ao relatar, contudo, acerca 

dos fatos vivenciados, o sujeito reconstitui o percurso que percorreu, atribuindo-lhe novos 

significados, pois a narrativa consiste na representação que faz da realidade e, por este 

motivo, pode transformá-la.  

Essa reconstituição pode ser feita considerando diversas referências, como a 

família, a escola, as brincadeiras e lembranças da infância, os momentos de lazer, os 

professores que passaram em sua vida estudantil, o ambiente do trabalho docente, a 

convivência com colegas de profissão e outras experiências significativas vivenciadas em seu 

percurso que de alguma forma tenham influenciado a escolha da profissão.  

André (2004) enfatiza a reflexão como um dos elementos fundamentais do 

memorial, pois, “ao incidir tanto sobre o narrador quanto sobre o objeto narrado possibilita a 

integração da descrição (o quê e o como fazem) com os aspectos expressivos pessoais 

(sentimentos, emoções, desejos, dúvidas)”. (P. 2797).  

Com as considerações tecidas acerca das narrativas sobre história de vida, 

justifica-se a opção por este procedimento de pesquisa. Os relatos das docentes sobre seu 

percurso de formação e trabalho, rememorando situações, acontecimentos, aprendizagens, 

trocas e experiências, que para elas têm significados e que são a sua representação da 
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realidade, possibilitam reflexões sobre a pessoa e o profissional professor, dando ensejo 

também a reflexões sobre sua prática pedagógica.  
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4 A CONSTITUIÇÃO DO SER PROFESSOR: A TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO E 
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“O processo de formação pode assim 

considerar-se a dinâmica em que se vai 

construindo a identidade de uma pessoa. 

Processo em que cada pessoa, permanecendo 

ela própria e reconhecendo-se a mesma ao 

longo da sua história, se forma, se transforma, 

em interacção”.  

(MOITA, 2000) 

 

A proposta deste capítulo é analisar, com substrato no percurso de formação e 

trabalho das professoras da educação básica, o modo como estas se constituem 

profissionalmente. Realizada à luz das concepções teóricas sobre reflexão, desenvolvimento 

profissional/mudanças e autonomia, esta seção exprime algumas reflexões produzidas pelas 

narrativas, tanto oral como escrita, das cinco professoras que participaram da pesquisa. 

Versa, neste sentido, sobre as entrevistas realizadas em obediência a um roteiro 

semiestruturado com questões relacionadas à trajetória de formação dessas profissionais desde 

a educação escolar, da formação inicial em nível médio e ou superior, das experiências 

docentes e das ações formativas, compreendendo também as mudanças que foram 

acontecendo durante esse percurso no âmbito pessoal e profissional, especialmente com 

relação às práticas docentes. Considera ainda as informações registradas por essas professoras 

em memorial escrito como trabalho de conclusão do Curso de Especialização.  

As cinco professoras
11

, Acácia, Açucena, Margarida, Rosa e Tulipa, que 

participaram desta investigação, têm entre 26 e 47 anos de idade, possuem de dez a 25 anos de 

magistério e registraram situações, reflexões e compreensões acerca do percurso pessoal e 

profissional estruturados com apoio nas narrativas sobre suas histórias de vida.  

As categorias de organização dos dados aqui, com seus respectivos subitens, 

foram constituídas com base na ênfase dada pelas professoras, durante as entrevistas, aos 

elementos que foram significativos para o seu percurso de formação e trabalho. Em alguns 

itens, portanto, é observada a predominância de informações e relatos de alguma das 

                                                           
11

 Os nomes das professoras que constam neste trabalho são fictícios, como forma de preservar-lhes a identidade. 
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professoras, evidenciando que aquele aspecto, para ela, teve importante representatividade na 

sua trajetória formativa. Como acentua Moita (1992, p. 115), “ter acesso ao modo como cada 

pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e sobretudo o modo singular 

como age, reage e interage com os seus contextos.” E indo mais além, é ter em conta a 

relevância – maior ou menor – atribuída a cada fato da sua história. 

De forma geral, as professoras participantes demonstraram ser profissionais 

dedicadas à educação, convictas da escolha pela profissão que fizeram, cientes dos desafios 

que envolvem o exercício do magistério e que se desdobram para alcançar resultados 

positivos na aprendizagem e na vida de seus alunos. 

Este capítulo trata dos principais aspectos que, segundo as professoras 

entrevistadas, influenciaram sua formação e práticas docentes até os dias atuais.  

Para elas, um docente constitui-se profissionalmente, entre outras possibilidades, 

com os modelos de professores que teve ao longo do seu percurso escolar, em suas vivências 

como alunas da educação básica; dos primeiros ensaios docentes em experiências de ensino; 

das aprendizagens obtidas nos cursos de formação inicial, seja no nível médio e ou superior; 

das suas experiências profissionais e práticas pedagógicas; das ações de formação de que 

participou durante essa trajetória e dos processos de mudança que ocorreram na sua prática 

com base em suas reflexões e experiências docentes.  

A constituição de si como professoras se configura, portanto, na trajetória de vida 

e de trabalho, agregando, para isso, diversas experiências pessoais e profissionais obtidas ao 

longo do percurso e que, de alguma forma, influenciaram a escolha da carreira docente e a 

permanência nela. 

Dessa maneira, o capítulo organiza-se em seis itens, a seguir delineados. 

 Vivências como aluna na educação básica – traz as experiências mais marcantes 

durante esse período de escolarização, especialmente, com relação às práticas de 

professores que tiveram no percurso escolar e que hoje utilizam como exemplo no 

exercício da docência. 

 Primeiros ensaios docentes – expõe o relato de algumas professoras sobre como 

aconteceram suas experiências iniciais de ensino e como isso as ajudou a consolidar a 

escolha da profissão. 

 Os estudos direcionados da formação inicial – mostra o relato das principais 

aprendizagens que obtiveram em um curso de formação de professores, seja de nível 
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médio e ou superior, com os docentes, disciplinas e estágios, e que contribuíram para 

o aprimoramento de suas práticas. 

 As práticas docentes - traz revelações sobre as experiências vivenciadas com o ensino 

desde o ingresso num curso de formação inicial e as aprendizagens obtidas no dia a dia 

da sala de aula, com os desafios e as soluções encontradas no cotidiano escolar, com 

os alunos e colegas de profissão, ensejando a construção de novas práticas. 

 As ações de formação, dentro ou fora da escola, por meio de cursos, eventos 

educacionais, entre outros – mostra a oportunidade do contato com novas temáticas, 

novas metodologias de ensino e novas experiências que auxiliam a organização e o 

aperfeiçoamento do trabalho docente.  

 As mudanças na prática – expressa declarações sobre as modificações implementadas 

em suas práticas com arrimo em observações, percepções e reflexões geradas pelas 

experiências docentes e pelas atividades formativas de que participaram durante o 

percurso de formação e trabalho. 

O item a seguir aborda as vivências das docentes como alunas, evidenciando 

experiências e lembranças marcantes que têm de seus professores da educação básica.  

 

4.1 Vivências como aluna na educação básica – “eu sou uma mistura de todos esses 

profissionais que passaram por mim”  

 

As experiências das professoras durante o período escolar foram consideradas um 

importante aspecto a ser analisado neste estudo, uma vez que suas vivências na condição de 

alunas proporcionaram compreensões a respeito da profissão docente quanto ao que é ser 

professor, o que esse profissional faz, onde atua, entre outras percepções. A singularidade da 

profissão professor é evidente. Até chegar ao curso de graduação, geralmente se convive, 

ininterruptamente, pelo menos 12 anos, com professores durante a trajetória escolar. O nível 

de interação com essa atividade profissional proporciona uma interlocução, distinta das 

demais, com a profissionalidade e na sua escolha.  

Recordando os vários professores e suas aulas do tempo de alunas, as professoras 

identificam o que de positivo e negativo vivenciaram nessa trajetória e, com estribo nessas 

percepções, as práticas que hoje escolhem reproduzir ou não, no exercício da profissão. 

Os bons professores são identificados pelas docentes por atitudes, 

comportamentos ou práticas que concebem como positivas quando buscam na memória as 
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lembranças que marcaram sua vida escolar. Para ser considerado um bom professor, de 

acordo com elas, o profissional deve possuir características que favoreçam o desenvolvimento 

de um trabalho significativo para os alunos, não apenas com relação a conteúdos disciplinares, 

mas principalmente porque, seja criança ou adolescente, estão lidando com pessoas em 

processo de formação, que estão se constituindo além do aspecto cognitivo, mas também 

afetiva, social e culturalmente.    

A professora Acácia expressa essa concepção ao falar, durante a entrevista, de 

uma boa professora que teve quando criança:           

 

Eu me lembro que eu tinha uma professora, ela foi uma excelente professora. Ela era 

carinhosa, atenciosa, paciente, e eu acho que isso também me ajudou no meu 

processo de alfabetização. Ela era uma professora que você percebia, você sentia 

que ela gostava do que estava fazendo, que ela estava ali para te ajudar.   

 

O comentário de Acácia é reafirmado em seu memorial numa seção que 

denominou “Quando o professor influencia o futuro profissional”. Ela destaca o quanto essa 

professora foi marcante no início do seu Ensino Fundamental, pois o cuidado que dedicava 

aos seus alunos influenciou também no aspecto cognitivo, colaborando para sua alfabetização.  

Açucena, por sua vez, também registra a lembrança de uma boa professora que 

marcou sua infância, pelas mesmas razões:  

 

Nós tínhamos uma professora nessa escola que ela ia para substituir algum professor 

quando faltava. Adorava quando ela ia substituir porque ela era muito meiga, muito 

carinhosa com os alunos e dentro da escola privada os alunos não tinham muito isso. 

Ela proporcionava coisas diferentes para os alunos. Levava para brincar no pátio, 

fazia gincana. 

   

É possível perceber pelas falas das professoras Acácia e Açucena que atenção, 

carinho e paciência são predicados valiosos que elas, como alunas, atribuíam a um professor. 

E elas, hoje professoras, também procuram reproduzir essas qualidades com seus alunos, 

como será possível notar mais à frente. Para elas, o professor que tem sensibilidade consegue 

desenvolver um trabalho melhor com seus alunos, o que também repercute em benefícios para 

a aprendizagem.  

Pode-se notar também que as professoras às quais Acácia e Açucena fazem 

referências demonstravam certo conforto com a escolha e exercício da profissão. As atitudes 

daquelas profissionais com seus alunos davam a impressão de que realmente “gostava do que 

estava fazendo”. 

As docentes também relacionam seus bons professores às práticas pedagógicas 

que desenvolviam em sala de aula. Marcam, neste sentido, aqueles que ministravam aulas 
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diferentes, utilizando uma metodologia mais atraente para os alunos, bem como realizando 

aulas em outros espaços além da sala, como registra Açucena, ao falar sobre a professora que 

saía da rotina da sala e levava as crianças para desenvolver atividades lúdicas no pátio da 

escola: “ela era muito meiga, muito carinhosa com os alunos e ela proporcionava coisas 

diferentes para os alunos. Levava para brincar no pátio, fazia gincana”. 

A professora Acácia destaca o fato de que, quando estudou em Senador Pompeu - 

CE, teve uma professora que, nas aulas de Ciências, buscava proporcionar aos alunos 

experiências concretas, ensejando-lhes aproximações com os conteúdos em estudo. Levando 

as crianças a um sítio da região para estudar as plantas, ela possibilitava uma compreensão 

bem mais significativa e prazerosa, como ilustra no comentário a seguir: 

 

Na época eles faziam algumas aulas que a gente hoje chama aula de campo em 

sítios, isso era bom. Por exemplo, quando era aula de ciências e a gente ia aprender 

sobre as plantas, eles não davam aula somente dentro da sala de aula. A gente ia lá 

para dentro do sítio, aí a gente aprendia sobre as plantas, via a planta, depois ia 

comer as frutas. [...] A professora, tudo o que ela ia fazer, ela procurava tornar bem 

lúdico, ela procurava tornar a aula bem prazerosa. Ela sempre procurou dar uma aula 

interessante para a gente e a gente aprendia. 

  

O interesse do aluno por assistir a uma aula pode ser otimizado quando lhe são 

oferecidas situações práticas, que estejam atreladas ao cotidiano e que demonstrem relações 

daqueles conteúdos com a vida. A compreensão dos teores e as possibilidades de aplicação 

dos conhecimentos formulados podem “tornar a aula bem prazerosa”, principalmente quando, 

além de abordar conteúdos derivados do cotidiano, essa abordagem ocorra baseada na 

vivência de experiências concretas, tornando as aprendizagens significativas. 

Margarida também faz referência a uma profissional que para ela foi inesquecível, 

justamente no seu ingresso na escola para cursar a 1ª série do Ensino Fundamental. Seu 

encanto por essa docente a fez identificá-la como um exemplo de professora, conforme 

registra a fala seguinte: 

 

Eu tive uma professora que eu nunca esqueci dela. O que me encantava era o amor 

que ela passava e ela era muito brincalhona, sorridente, ensinava de uma forma tão 

especial que eu me encantei pela escola. Ela adorava dramatizar, é tanto que eu fiz 

teatro, desde esse tempo que eu adoro teatro, dramatizações, adorava brincar. Fazia 

de cada menino um personagem. Ela marcou principalmente pela literatura infantil, 

porque toda criança se encanta com literatura infantil e passando de uma forma bem 

prazerosa, ainda mais. [...] Talvez ela tinha muita bagagem já, então todos os anos 

eu acho que ela aprimorava essa didática de dar aula. Foi a minha primeira 

professora, meu contato com a escola foi com ela. Para mim era um exemplo de 

professora.  

 

A simpatia da professora e as brincadeiras que fazia em sala de aula, interagindo 

com os alunos ao mesmo tempo em que lhes apresentava o mundo da literatura infantil, 
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favoreceu o encantamento de Margarida pela escola, sendo também uma forma bastante 

acolhedora de recebê-la no momento em que era admitida a uma instituição de ensino. Ao 

realizar dramatizações, especialmente de clássicos da literatura infantil, a professora 

estimulava a imaginação das crianças e aproximava seus alunos de elementos artísticos e 

culturais, incentivando-os a desenvolver essas habilidades, e que levou Margarida a se 

interessar por teatro. Em outro momento da entrevista, Margarida demonstra que sua atitude 

em sala de aula foi influenciada pela professora; segundo ela, às vezes parece uma “palhaça”, 

brincando com os alunos e reafirmando o gosto por desenvolver atividades artísticas com eles, 

tanto manuais como com encenação, jogos dramáticos.  

A professora Açucena ressalta também a prática de dois professores que tivera nos 

anos finais do Ensino Fundamental; de acordo com ela, a metodologia utilizada por eles em 

sala de aula favorecia a participação dos alunos, incentivando-os a fazer questionamentos e a 

debater sobre os temas em estudo, especialmente nas aulas de História. Por considerá-las 

interessantes, essas práticas estão hoje presentes na sua atuação profissional. A fala a seguir 

registra um pouco da postura em sala e da metodologia utilizada por esses professores:  

 

Tiveram dois professores que me marcaram muito nesse percurso. Uma, porque eu 

achava ela super inteligente. Eu sempre gostei de debates em sala de aula e ela 

proporcionava isso. (A aula era) mais dinâmica e deixava que a gente participasse. 

O outro, eu trago muito o exemplo dele comigo. Eu utilizo muito o jeito dele de dar 

aula, a inquietação dele como professor. Ele não parava em momento algum em sala 

de aula, então ele falava, ele gesticulava, ele questionava, ele debatia. O jeito que ele 

explicava, sempre trazendo para a nossa realidade. Ele é uma pessoa que foi muito 

significativa para mim, na minha prática. 

 

É notável, pelo comentário de Açucena, sua identificação com aulas dinâmicas, 

em que o professor se movimenta em sala, circula entre os alunos, articula o tema estudado 

com a realidade deles, motiva a participação e, com isso, os convida a se concentrar e a 

refletir sobre o assunto da aula. Segundo ela, a atitude dos dois professores em sala a envolvia 

como aluna e hoje, a posição de professora, reproduz essa prática, procurando tornar sua aula 

participativa e mais interessante para os alunos. Para isso, como será visto mais adiante, 

Açucena relata que em suas aulas de História geralmente pesquisa e leva outras fontes que 

possa relacionar ao assunto estudado: uma gravura, um filme, um documentário, um recorte 

de jornal, uma revista, entre outras possibilidades. Estes recursos e a forma como são 

utilizados, segundo ela, auxiliam os alunos nas suas considerações pessoais, emitir as próprias 

opiniões.   

A inquietação do professor a que Açucena se refere em sua fala diz respeito a não 

se acomodar, não aceitar as coisas como estavam postas, mas sempre buscar questionar, 
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refletir sobre o porquê, levantar hipóteses para as razões daqueles fatos. Para ela, contudo, 

essa forma de ver o estudo de História vai além da descrição de fatos e tem relação com a 

própria profissão. Perceber quando uma aula não está despertando o interesse do aluno ou 

quando o objetivo não foi atingido e procurar estratégias que produzam mudanças faz parte de 

sua inquietação como professora.      

Quanto aos professores que marcaram negativamente suas trajetórias escolares, as 

entrevistadas destacam principalmente atitudes e práticas que tolhiam o desenvolvimento das 

habilidades dos estudantes, próprias de um ensino mecânico, conduzido de forma 

memorialística, fatual e descritiva, ou que de alguma forma constrangiam os alunos, que 

passavam a rejeitar algumas disciplinas ou “bloqueavam” sua capacidade de aprender 

prazerosamente. 

Açucena registra o fato de que sua alfabetização foi bastante traumática, uma vez 

que sua professora pressionava as crianças para que todas estivessem no mesmo “nível” de 

leitura. As cobranças eram intensas, até que um dia ela separou a sala em dois blocos: o dos 

que sabiam ler e o dos que não sabiam. Açucena foi colocada no grupo dos que não sabiam ler 

e isso marcou negativamente o seu percurso escolar, conforme indica na fala a seguir:      

 

Uma coisa que marca muito na alfabetização, eu lembro que eu estava com 

dificuldade de aprender a ler. Essa professora cobrava demais da gente e nós éramos 

crianças. Quando foi um dia, que nós chegamos na escola, eu levei um susto. Ela 

tinha dividido a sala em duas partes: de um lado, os que sabiam ler, do outro, os que 

não sabiam ler. Aí aquilo doeu dentro de mim e eu fui para o lado dos que não 

sabiam ler. Aí começou a falar as coisas com a gente: “vocês tem que aprender, 

vocês estão muito preguiçosos, já era pra ter aprendido a ler” e meteu um monte de 

carão. E aí logo se estereotipou. Então de um lado eram os inteligentes e do outro 

lado os “burros”. Aquilo pesou muito na gente. Eu lembro que teve menino que 

travou. Marcou muito negativamente a minha história isso. 

   

Pelo comentário de Açucena, percebe-se que a professora cometeu sérios erros. 

Seus alunos eram crianças que estavam saindo da educação infantil, regida pelo binômio 

“cuidar e educar” e privilegia o desenvolvimento integral da criança, entretanto a professora 

parecia valorizar somente o aspecto cognitivo. O respeito à alfabetização das crianças como 

um processo, que tem velocidades e percursos diferentes para cada uma, era inexistente na 

prática dessa professora. O estigma de “burro” parece ter marcado mais Açucena do que a 

cobrança e a pressão por parte da professora aos alunos que estavam caminhando nesse 

processo, o que, segundo ela, foi bastante prejudicial para o desempenho de algumas crianças, 

que terminaram o ano letivo sem conseguir aprender a ler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Açucena explicou que se esforçava bastante para sair do lado dos “burros” e 

passar para o lado dos que sabiam ler, deixando inclusive de ter recreio para ficar em sala de 
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aula treinando com a professora. Revela que se sentia triste, envergonhada diante das colegas, 

e por isso queria sair daquela condição o mais rápido possível. 

Resquício ou lembrança dessa professora, Açucena hoje, embora já tenha 

trabalhado com alfabetização na educação de jovens e adultos, revela que sente uma grande 

dificuldade em alfabetizar e, como não se identifica com isso, sempre procura assumir turmas 

mais adiantadas do Ensino Fundamental I, pois teme ser tão negativa na vida escolar de um 

aluno como sua professora foi na dela. 

Fazendo uma reflexão arrimada em suas vivências como aluna na educação 

básica, principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, Açucena reafirma, em seu 

memorial, que alguns professores marcam negativamente sua história e que hoje, exercendo a 

profissão docente, evita reproduzir aquelas práticas com seus alunos, como escreve no trecho 

a seguir: 

 

Quase todas as experiências escolares que vivi como aluna reforçavam uma estrutura 

escolar em que cabia aos professores ensinar e aos alunos aprender. Não julgo as 

atitudes de meus professores, entendo os imperativos históricos, sociais e da própria 

formação que norteavam suas práticas. Mas, por carregar as marcas negativas desse 

modelo hierarquizado de ensino, evito reproduzi-lo com meus alunos. Ao contrário 

dos muitos professores que tive, procuro dar visibilidade à duplicidade do 

ensinar/aprender inerentes ao processo educativo: enquanto ensino, também 

aprendo, e reconheço em meus alunos essas mesmas ações. 

   

Açucena reconhece que a própria formação recebida por seus professores na 

época provavelmente definisse a relação hierárquica entre docentes e alunos, estabelecendo 

que os primeiros ensinavam e aos outros cabia, apenas, aprender, quando o conseguiam. 

Portanto, não culpa diretamente seus professores por tais atitudes, atribuindo-as às suas 

formações. Em sua prática, entretanto, busca não cometer os mesmos erros daqueles docentes, 

utilizando-os como referência oposta, para o que não fazer em sua sala de aula, uma vez que 

como aluna sentiu as consequências de uma educação que estigmatiza e não prioriza o aluno 

como sujeito do ensino-aprendizagem.  

Em outro momento da entrevista, Açucena declara que se encantou com as obras 

de Paulo Freire, quando, ainda aluna do Ensino Médio, participou da sua primeira atividade 

de formação como professora do Projeto Educação Contextualizada
12

. O contato com as 

ideias desse autor, para ela, foi preponderante para a constituição de si como docente e 

                                                           
12

 Este projeto fazia parte do Programa Alfabetização Solidária, instituído em 1997, com o objetivo de reduzir os 

índices de analfabetismos entre jovens e adultos no País, principalmente na faixa etária de 12 a 18 anos, e 

desencadear a oferta publica de Educação de Jovens e Adultos. Era a continuidade do Programa Alfabetização 

Solidária, pretendendo oferecer o Ensino Fundamental I, de 1ª a 4ª série, a jovens e adultos.     
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permitiu “dar forma” a uma percepção mais ou menos intuitiva que tivera até aquele momento 

da sua trajetória: ensinar e aprender são ações mútuas na relação entre professor e alunos. 

A professora Acácia, por sua vez, revela que também teve experiências negativas 

com professores quando cursava o Ensino Fundamental e, assim como para Açucena, essas 

vivências são o referencial do que ela não deve fazer como professora:  

 

Eu tive duas professoras que marcaram muito na época. Elas chamavam a gente à 

frente (da sala) para fazer perguntas. Se você não soubesse você era constrangida. 

Você toda semana tinha que decorar uma poesia, um poema, você tinha que decorar 

a tabuada, então aquilo para mim era uma tortura, era um sacrifício, tanto que para a 

criança que não gosta de ler, para mim, aquilo é pior. Ela vai ter aversão à leitura. 

Porque a gente decorava uma poesia não porque a gente sentia o prazer de ler a 

poesia, a gente decorava porque era obrigado e porque a gente sabia que se não 

tivesse aquela poesia na ponta da língua a gente ia ser constrangido perante a sala 

toda. 

 

Para Acácia, a obrigação de ter que decorar algo para ser arguida pela professora 

diante da turma era uma situação bastante constrangedora, além de considerar uma prática 

sem sentido, pois o aluno deveria “aprender” por pressão, e não por prazer, interesse, por 

perceber uma relação daquilo com sua vida. Como era tímida, registra que isso soava como 

uma punição, ficando sempre muito nervosa, com receio de errar. Em seu memorial, a 

professora também declara a decepção que teve com essas duas professoras por deixarem de 

explorar de forma mais prazerosa os estilos literários, analisando o quanto seria interessante 

caso tivessem apresentado e interpretado com seus alunos as poesias e os poemas, 

incentivando-os a lê-los e admirá-los. O constrangimento e a exposição a que Acácia foi 

submetida e que tanto a marcaram negativamente, mais do que uma inadequação 

metodológica da professora, foram, para ela, falta de sensibilidade.  

Noutro momento da entrevista, a professora dá mais um exemplo de experiência 

que considerou negativa, uma vez que também constrangia os alunos:       

 

Eu tinha uma professora que ficava ridicularizando as provas. Ela lia as respostas 

erradas “ah, gente, fulano respondeu isso”, estava correto, ela exaltava quem 

acertou; agora quem errou também ela ridicularizava. Aí todo mundo caía na 

gargalhada. Isso era ruim porque eu uma vez já fui ridicularizada de ter errado numa 

prova. [...] Eu pego muito erro de aluno, mas para fazer correções, para ajudar, mas 

nunca para ridicularizar, dar nome. Eu trabalho nos erros. Ela não, ela usava o erro 

como uma forma de envergonhar o aluno, de fazer chacota mesmo dentro da sala de 

aula.  

 

Ao dar este exemplo, a professora Acácia demonstra como transformou algo que 

para ela foi negativo, na qualidade de aluna, num alerta, que hoje, como professora, 

transformou num atributo. Sua professora usava os erros cometidos pelos alunos como 

punição. Contrariamente, Acácia, ciente do papel do erro na formulação de conceitos e 
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percepções, demonstra uma refinada compreensão de como se trabalhar os resultados das 

avaliações, operando de forma semelhante ao proposto por Luckesi (1999), para quem os 

erros cometidos pelos alunos devem ser trabalhados como crescimento, possibilidade de 

avanço, pois, uma vez identificados e compreendidos, devem ser superados. 

No trecho a seguir, retirado do memorial de formação da professora Acácia, ela 

reafirma que as experiências negativas que vivenciou durante a educação básica a ajudaram a 

se definir, por oposição, como a profissional que é hoje, aquela que considera a opinião e os 

conhecimentos prévios dos alunos, dá-lhes atenção e carinho e é ciente de que o processo de 

aprendizagem e a individualidade de cada um deles devem ser respeitados:  

 

Conviver com pessoas que desprezaram meu potencial e tentaram me diminuir como 

ser humano me ajudou a ver que tipo de profissional eu não queria ser, pois sabia 

exatamente o que meus alunos sentiriam, caso eu cometesse o mesmo erro. O ritmo 

de aprendizagem e a individualidade de cada aluno devem ser levados em 

consideração por todo e qualquer indivíduo que trabalhe na área educacional. 

  

De forma geral, as professoras expressam que parte de suas práticas docentes 

resulta das experiências vividas como alunas, com base nos modelos de professores com os 

quais conviveram durante o percurso escolar. A fala de Açucena é uma síntese interessante 

dessa percepção, ao revelar que cada professor é uma “mistura” daqueles profissionais que 

marcaram sua vida, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, e que procura trazer 

para o seu cotidiano aquelas práticas com às quais se identifica e reconhece como 

favorecedoras de uma aprendizagem mais significativa para os alunos, assim como tem 

clareza do que devem evitar: 

 

A gente é um misto de tudo aquilo. Eu sou muito exigente com meus alunos, cobro 

deles bastante, mas eu sou muito querida porque eu consigo trazer o cotidiano deles 

para a sala de aula, eu consigo trazer coisas da minha vida, por exemplo, saber que 

ser afável, ser meigo, vou também ajudar no processo até de aproximação com esse 

aluno. Eu acho que eu sou uma mistura de todos esses profissionais que passaram 

por mim. A gente consegue trazer para a prática da gente aquilo que foi negativo e 

foi positivo, e quando a gente está fazendo algo negativo a gente volta no tempo, 

identifica e vê que aquilo, “não, essa prática não é interessante”. Porque as práticas, 

elas sobrevivem demais no nosso cotidiano. 

 

Com apoio nas falas e reflexões impressas, é possível perceber que as vivências 

dessas professoras como alunas da educação básica norteiam parte da sua prática docente, 

tanto para o que fazer, reproduzindo metodologias e práticas que compreendem como 

interessantes e favorecedoras de aprendizagens significativas, como para o que ser, 

identificando posturas e atitudes de ex-professores que demonstravam sensibilidade, 

compreensão, atenção e carinho pelos alunos. Da mesma forma, suas experiências também se 

direcionam para o que não fazer e para o que não ser. Em síntese, as professoras, em suas 
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práticas, buscam fazer o que foi considerado bom e evitar o que foi havido como ruim, seja no 

“educar/ensinar”, seja no “cuidar”. 

A formação docente encerra determinadas particularidades quando comparada à 

formação de outros profissionais, especialmente porque “a docência é uma profissão que se 

aprende pela vivência da discência”. (FORMOSINHO, 2009, p. 98). Aprende-se a ser 

professor desde o momento do ingresso na escola, em contato com os professores. É possível 

observar a diversidade de atitudes, comportamentos, práticas e metodologias dos professores 

que passaram pelo percurso escolar e deles são trazidas lembranças positivas ou negativas, a 

partir do que eles representaram na vida dos alunos.  

Dando continuidade à análise das entrevistas e memoriais das professoras que 

participaram deste estudo, o item seguinte aborda mais um dos aspectos apontados por 

algumas professoras que contribuíram para a constituição do ser professor: as primeiras 

experiências docentes. 

 

4.2 Primeiras experiências/ensaios docentes – “hoje percebo como aqueles momentos 

foram importantes para a minha profissão”  

 

As primeiras experiências docentes vivenciadas pelas professoras contribuíram 

valiosamente para a escolha do ofício, bem como ajudaram na constituição de si como 

profissionais da educação. Essas experiências de ensino aconteceram em locais e 

circunstâncias diversas e foram anteriores ao ingresso em um curso de formação inicial de 

professores, seja de nível médio ou superior.  

Esses primeiros ensaios da profissão se deram quando as professoras eram 

bastante jovens, ainda no período em que cursavam a educação básica. Nesta perspectiva, 

consideram-se como ensaios docentes as aulas de reforço escolar para crianças, como fizeram 

Acácia, Açucena, Margarida e Tulipa; a atuação não formal como professora substituta em 

escolas particulares ou públicas, desempenhada por Açucena; e até mesmo experiências 

formais docentes, como exerceram as professoras Açucena e Tulipa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para as professoras Acácia, Açucena e Margarida, a vontade de ser professora 

manifestou-se desde a infância. As primeiras experiências docentes surgiram das brincadeiras 

infantis e foram conduzidas com dedicação e satisfação. Brincar de “escolinha” com os 

colegas ou mesmo com as bonecas, às quais simbolizavam os “alunos”, reproduzindo os 

modelos de professores e suas aulas, era bastante comum. Com o passar do tempo, essas 
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brincadeiras se tornaram sérias, uma vez que as docentes começaram a dar reforço escolar 

para familiares e crianças do bairro. A fala de Açucena registra como foi essa experiência: 

 

Eu acho que a brincadeira de toda criança ela passa pela brincadeira escolar. Eu 

comecei a trabalhar com escolinha particular em casa, eu tinha uns 12 anos quando 

eu começo ensinar as menininhas do bairro. Eu já brincava de escolinha, então pra 

mim era como uma brincadeira. A primeira coisa que a gente fazia era a atividade da 

escola com os meninos. Quando a gente terminava, aí eu ia de fato ser a professora. 

Ia ensinar, ia para o quadro, então era um momento em que eu me realizava, adorava 

realmente. Esse momento lá em casa era muito rico, de aprendizado.  

 

A professora Açucena revela em seu discurso o fato de que dar aulas de reforço 

era um misto de trabalho e brincadeira. Como brincar de escolinha era uma atividade que já 

fazia, representando as aulas de seus professores, torná-la um “trabalho” com crianças foi 

bastante prazeroso. Era a realização do ser professora. Vale ainda ressaltar que a Professora 

considerava este momento enriquecedor e de aprendizagem para ela, pois, como aluna, tinha 

possibilidade de rever conteúdos já estudados, conhecer novos livros e atividades diferentes 

das que comumente fazia.   

A professora Acácia também valoriza em sua fala o momento em que dava 

reforço para crianças: 

 

Eu sempre quis ser professora, desde criança. Eu dei reforço antes, eu cheguei a dar 

reforço para as criancinhas, mas assim, essa vontade, é desde criança, desde 

pequenininha. Eu sempre sonhei em ser professora, eu brincava, eu dava aula para as 

bonecas. [...] Eu cuidava muito de irmão mais novo, então eu nem tinha tempo de 

brincar muito, mas quando eu tinha tempo eu brincava de ser professora. 

 

A insistência de Acácia em representar a atividade docente nos poucos momentos 

de que dispunha para as brincadeiras infantis, pois cuidava de irmãos mais novos, indica sua 

admiração e interesse pela profissão. Protagonizava a professora em suas brincadeiras com 

bonecas, o que era apenas jogo dramático. Posteriormente, o ato de ensinar pode ser 

vivenciado nas aulas de reforço escolar para crianças. Noutro momento da entrevista, a 

professora conta que esse primeiro ensaio já foi um indício da carreira que seguiria. 

O fato de cuidar de irmãos mais novos também pode estar relacionado com a 

escolha pelo magistério, uma vez que, para a educação infantil e o início do ensino 

fundamental, o ‘educar’ se consolida com o seu complemento: o ‘cuidar’. Ela também os 

ajudava nos momentos de estudo e ensinava as tarefas escolares. 

A profissão professor é uma das mais marcantes para todos os que passam pela 

escola, uma vez que a vivência como alunos durante a infância e adolescência permite o 

contato direto com a profissão. São anos convivendo diariamente no espaço escolar, 

percebendo as atividades desempenhadas pelos que lá trabalham, mais precisamente as 
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docentes. Nesta perspectiva, o ensino como brincadeira infantil é bastante comum entre 

crianças, principalmente das meninas, que imitam seus professores com base nos modelos que 

têm desses profissionais. 

Depois desta atuação, que teve duração de um ano, outro ensaio docente 

vivenciado por Açucena aconteceu quando também cursava o Ensino Médio. Começou a 

substituir professores das séries finais do Ensino Fundamental, na época, de uma escola 

localizada em um município vizinho ao que residia. Ia a essa escola algumas vezes por 

semana para substituir algum professor que por motivos diversos precisava se afastar da sala 

de aula temporariamente. A fala seguinte diz um pouco dessa experiência: 

 

Lá a gente ia algumas vezes por semana. Eu dei aula de tudo o que era coisa, até de 

matemática, que eu odiava. Na época, até para o pedagógico eu dei aula. E a gente 

fazia muitos planos (de aula) dos professores e também trabalho burocrático. Foi o 

tempo inteiro de prática de sala de aula e secretaria. 

 

Açucena revela que essa experiência foi importante pela oportunidade de mais um 

contato com a sala de aula e com o exercício da profissão, pelas aprendizagens relacionadas à 

organização do ensino, mediante a elaboração do plano de aula, do preenchimento de diários, 

entre outras atividades mais burocráticas e de secretaria. Em outro momento da entrevista, a 

professora revela que, nesse período em que foi professora substituta, foi possível atuar com 

adolescentes, descobrindo sua identificação pelo trabalho com o público jovem, e as 

disciplinas que ministrou também a ajudaram a confirmar sua identificação com aquelas 

voltadas para a área de Humanidades, especialmente História. 

A primeira experiência docente formal de Açucena aconteceu aos 15 anos, quando 

cursava o 1º ano do Ensino Médio. Conta que foi aprovada em primeiro lugar em um 

concurso que teve em sua cidade para atuar no programa Alfabetização Solidária, embora não 

soubesse que a inscrição só poderia ser feita por pessoas acima de 18 anos. Participou da 

formação com os demais docentes aprovados e, como teve bom rendimento e houve carência 

de professores, assumiu uma turma no projeto Educação Contextualizada, que também fazia 

parte do programa. Revela que, desde esse trabalho, começou a se interessar pelo magistério e 

ficou muito à vontade para assumir uma sala de aula, ainda que tenha sentido algumas 

dificuldades, principalmente pelo fato de ter que alfabetizar. O comentário abaixo trata um 

pouco dessa experiência:  

 

No Ensino Médio eu já começo a me interessar pelo magistério e começo a ter 

minha primeira experiência de sala de aula. Eu ganhei uma sala numa comunidade e 

eu fui trabalhar lá. Foi difícil. Primeiro porque a questão da idade dos meus alunos. 

Eu me sentia muito sem experiência para estar lidando com pessoas que já eram 

muito vividas. E foi complicado porque eu acho que eu nunca fui uma boa 
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alfabetizadora. Também nunca me identifiquei com isso. E de repente eu estava 

dentro de uma sala de aula, com 25 alunos, que eu deveria ensinar de 1ª a 4ª série. 

Eu passei para a (o Programa) Alfabetização Solidária, mas eles arranjaram uma 

vaga para mim no projeto chamado Educação Contextualizada, que era de 1ª a 4ª, 

mas eu só tinha uns cinco alunos que sabiam ler. Os demais eram analfabetos e eles 

queriam que a gente alfabetizasse no método Paulo Freire. 

 

Inicialmente, sua principal dificuldade foi com relação à falta de experiência com 

adultos, pois, como era bastante jovem, sentia certa rejeição dos alunos, que demonstravam 

desconfiança em torno da sua capacidade de ensinar, embora não tivesse informado para eles 

sua idade. 

Além disso, de acordo com o projeto em que estava atuando, deveria ensinar 

conteúdos de 1ª a 4ª série para seus alunos, entretanto a maioria não estava alfabetizada. Ante 

a situação institucional em que foi situada, compreende-se sua insegurança.  Para ela, 

alfabetizar era uma ação bastante complexa e desconfortável. Ainda que tenha recebido 

durante a formação instruções para alfabetizar usando o método de Paulo Freire, achava a 

metodologia complicada. Não sabia direito como proceder nem se sentia habilitada para fazê-

lo. Conta que uma professora do programa orientou que ela utilizasse uma cartilha, o que a 

deixou ainda mais receosa e confusa sobre como proceder, mas acabou utilizando tanto o 

material de apoio do projeto como a cartilha no processo de alfabetização dos alunos.    

A resistência que sentia em alfabetizar pode estar relacionada ao seu próprio 

processo de alfabetização, que, conforme revelou em suas vivências como aluna, foi um 

momento bastante traumático, principalmente pela atitude da professora. Como foi difícil para 

ela, sabia que também poderia ser para outras pessoas, principalmente jovens e adultos, que 

pelos mais diversos motivos haviam deixado de estudar em algum momento de suas vidas e 

que estavam retomando isso. Dessa forma, necessitavam de incentivo e acompanhamento, de 

forma a não desistir novamente e conseguir avançar nos estudos. Ciente dessa 

responsabilidade, Açucena provavelmente sentisse receio de produzir ou reproduzir alguma 

prática que tornasse aquele processo negativo para eles, como o fora para ela.    

Para Açucena, essa experiência significou um marco na sua formação como 

professora, pois teve contato com o planejamento, as metodologias de ensino, algumas teorias 

da educação e participou de ações formativas para os docentes que atuavam no programa, 

dentre outras atividades intrínsecas à profissão. As informações declaradas na entrevista são 

reafirmadas com apoio no que escreveu em seu memorial:    

 

Ainda estava cursando o Ensino Médio quando tive minha primeira experiência 

enquanto profissional da educação. Foi em um programa chamado Educação 

Contextualizada, que fazia parte do Programa Alfabetização Solidária. Os meus 

alunos eram jovens e adultos das mais diversas idades que buscavam concluir o 
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Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série). Eu era mais jovem do que todos os meus 

alunos e acreditava na época que se eles descobrissem minha idade não me 

respeitariam enquanto professora. Como educadora desse projeto, me deparei com 

outras complexidades, como a necessidade de integrar diferentes faixas etárias e 

níveis de aprendizado, fora a multiplicidade de experiências e histórias de vida dos 

mesmos bem como de suas famílias. Acredito que a grande maioria das dificuldades 

que tive na época teriam sido minimizadas se tivesse os conhecimentos sobre o fazer 

pedagógico que consegui obter apenas na faculdade. 

  

É notável nesse depoimento que a atuação de Açucena nesse projeto foi uma 

experiência “elaborada” e complexa, pois estava em uma turma com alunos em fases 

diferentes de aprendizagem. Além disso, revela que a diversidade quanto à faixa etária era 

outro ponto complexo, exigindo dela estratégias que os integrasse nas atividades da aula, 

lembrando-os constantemente da necessidade de compreensão e respeito. Refletindo sobre sua 

ação naquele momento, a professora identifica a ausência de subsídios pedagógicos na sua 

formação que viabilizassem uma atitude mais segura na condução do seu trabalho em sala de 

aula.  

É importante salientar o fato de que, subjacente a esse processo de início na 

carreira do magistério, por vezes difícil, está uma lógica comum, e perversa, presente em 

muitas escolas: aos mais novos e, portanto, inexperientes, as tarefas mais difíceis. 

Concomitante a essa primeira experiência formal, Açucena teve também a 

oportunidade de vivenciar outra experiência docente em uma escola particular de Educação 

Infantil. De acordo com ela, foi um momento interessante, mas muito desafiador, servindo 

principalmente para perceber que não se identificava com o trabalho com crianças, em 

especial, as pequenas. Revela que sentia dificuldades em entrar no “mundo infantil”, de 

desenvolver atividades lúdicas, contar histórias e cantar músicas. Aquilo não despertava seu 

interesse nem ela se sentia à vontade em fazê-lo: 

 

Fui convidada a trabalhar numa escola privada. Comecei a entrar em outro mundo 

completamente diferente. Iniciei no Maternal, passei pelo Jardim I, Alfabetização e 

por último a 3ª série. Interessante era perceber como a prática de fato a cada dia me 

ensinava e continua até hoje ensinando, mas definiria a Educação Infantil para mim 

como um grande desafio, mas aquele desafio que eu não tenho interesse de 

enfrentar. Não gosto, não me identifico. É um esforço para mim. Eu me cansava 

mais, até psicologicamente. Gera um transtorno dentro de mim, desconforto, porque 

não gosto mesmo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mais adiante, quando narra suas experiências e práticas docentes depois do 

ingresso num curso de licenciatura, Açucena posiciona-se com relação à importância de o 

professor identificar-se com a faixa etária com a qual trabalha. Para ela, atuar com o público 

no qual consegue desenvolver um trabalho mais significativo ao “falar” a mesma linguagem 
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dos alunos, e sentir-se à vontade para interagir com eles, favorece tanto a aprendizagem 

daqueles como agrada e conforta o professor, que fica satisfeito com o seu trabalho.   

Reflete, neste sentido, que as experiências de ensino pelas quais passou a 

ajudaram a optar pela área do magistério na qual carreira. Atuando com crianças pequenas, 

constatou que não se sentia à vontade com esse público e, portanto, possivelmente não 

desenvolveria um bom trabalho. Já na atuação com adolescentes e jovens, conseguia 

desenvolver uma ação docente dinâmica, interessante, e que a satisfazia como professora, 

principalmente em disciplinas da área de Ciências Humanas. As primeiras experiências 

docentes de Açucena lhe proporcionaram a convicção pela carreira do magistério e nortearam 

sua opção pela área do conhecimento em que atuaria: História.  

O percurso de formação da professora Tulipa começa de maneira inversa ao das 

demais professoras que participaram deste estudo. Suas vivências de aluna se misturam com 

as experiências de professora de forma tão sinuosa que se confundem os papéis de estudante e 

docente. Como, porém, suas vivências como aluna parecem ser possibilitadas pelas 

experiências docentes, estas se sobrepõem às primeiras. 

Em suas vivências como aluna, o que marca é a falta de uma escola na localidade 

onde residia, no Município de Bela Cruz - CE, e as dificuldades, humilhações e lutas por que 

teve que passar, indo morar na casa de parentes para conseguir, aos 15 anos, chegar somente 

até a 5ª série, sem concluí-la. Sua escolarização foi bastante precária e teve muitas 

interrupções. Não se recorda claramente de nenhum professor que a tivesse marcado nesse 

processo e, portanto, fosse um referencial para ela.  

Ao retornar para sua localidade, depois de esgotadas as possibilidades de 

permanecer estudando, Tulipa decidiu que iria dividir o pouco dos conhecimentos que 

constituíra com as pessoas daquele lugar carente de oportunidades. Como lá a única 

possibilidade que tinha era ajudar os pais a lidar com a terra, e o que queria mesmo era 

continuar estudando, colocou em prática uma ideia: transformou a casa de farinha da 

propriedade de seu pai numa “escola” e matriculou crianças, jovens e adultos para ensiná-los 

a ler e escrever, conforme registra o trecho a seguir: 

 

Fiquei lá com os meus cadernos, olhando, pensando o que é que eu ia fazer da minha 

vida, doida para estudar, aí quando deu aquele estalo! “Ora, eu já sei ler e escrever. 

Eu vou já ensinar a esses meninos a ler e escrever”. Não tinha escola. Aí eu disse 

“papai, eu vou botar uma escola aqui”. Convenci meu pai aí eu peguei o cavalo e saí 

de casa em casa matriculando todo mundo. Foi um alvoroço, ninguém entendia 

nada. Uma menina matriculando um monte de menino para estudar, mas o pessoal 

conhecia, sabia quem eu era. Quando eu cheguei em casa, várias folhas só com 

nome de menino. Aí reparti. Os menores, eu coloquei de manhã. Os maiores, à tarde 

e matriculei agricultor também para a noite. Os agricultores para aprender a ler, para 
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aprender fazer o nome.  O vereador que era primo do meu pai soube da história e 

muito interessado por voto naquela época, pegou o meu nome e botou no quadro dos 

professores da cidade. 

 

Pela fala de Tulipa, é possível perceber a ousadia em querer fundar uma escola e a 

humildade em querer compartilhar o pouco que havia aprendido com as pessoas que residiam 

naquele lugar, que em sua maioria sequer sabiam escrever o próprio nome. A professora 

destaca em outro momento da entrevista que tinha uma relação muito amistosa e de confiança 

com as famílias do “seu” interior. Portanto, ir de casa em casa informando que abriria uma 

escola em que ela seria a professora e perguntando quem gostaria de aprender a ler e escrever 

foi algo bastante tranquilo para ela e para as famílias. 

Na entrevista, a professora Tulipa reafirma o que relatou em seu memorial sobre 

sua decisão de criar uma escola: 

 

Alguns dias depois, revendo meus cadernos e livros, tomei uma decisão: vou botar 

uma escolinha na casa de farinha, vou ensinar tudo que eu aprendi. E no dia 

seguinte, matriculei os meus irmãos primeiro, depois peguei o cavalo e saí fazendo 

matrículas da meninada de Baixa Nova. Foi aquele alvoroço e logo já tinha duas 

turmas para o ano letivo de 1977. 

 

Para Tulipa, naquela época, fundar uma escola seria simplesmente matricular os 

alunos e em seguida dar início às aulas. Durante a entrevista, a professora contava, com 

entusiasmo, como foi esse início da profissão, chamando constantemente atenção para sua 

ingenuidade. Quanto à organização das turmas de alunos, no entanto, é perceptível certa 

sensibilidade por parte de Tulipa para a distribuição deles, porquanto ela explica que na época 

buscou dividi-los em grupos, considerando a faixa etária e pensando na melhor 

disponibilidade de horário para que frequentassem as aulas.  

Para a constituição de uma escola naquele lugar esquecido pelos governantes, 

onde não havia energia elétrica, nem existia igreja, a adaptação de qualquer local, mesmo sem 

as condições mínimas de funcionamento, já seria, para Tulipa, uma grande conquista para as 

pessoas da região.  

Relata que um vereador, que possuía parentesco com sua família, quando ficou 

sabendo da sua intenção de criar uma escola, logo foi em busca de tomar algumas 

providências, obviamente pensando nos votos que obteria. Levou-a para conversar com a 

Secretária de Educação do Município e inseriu seu nome no quadro de professores.  

Ao encontrar a Secretária, Tulipa revela que estava bastante nervosa, temendo por 

haver feito as matrículas dos alunos sem pedir permissão e que por isso sua ideia de ensiná-

los a ler e escrever fosse negada, principalmente porque não tinha conseguido avançar muito 



71 

 

nos estudos. Conforme registra o trecho abaixo, no entanto, reproduzido do seu memorial, a 

conversa com a Secretária foi bastante proveitosa e proporcionou algumas conquistas para 

que iniciasse formalmente o ofício de professor: 

 

Eu fui logo me explicando, que não era professora, só tinha a 5ª série e só queria 

ensinar os meninos a ler e escrever. [...] Saí empolgada, vitoriosa depois de 

conversar com uma pessoa tão educada, calma, atenciosa, que talvez vendo a minha 

pouca idade e baixo nível de escolaridade, resolveu gastar um pouco do seu tempo 

me ensinando a preencher um diário escolar, folhas de matrículas e até mesmo como 

lidar com os alunos. E colocou-se a minha disposição, dando-me seu endereço para 

ir lá todas as vezes que eu necessitasse. Com um papel na mão autorizando receber 

da prefeitura diários, lousa, giz e cartilhas eu saí orgulhosa.  

 

Tulipa recebeu instruções acerca de algumas questões pedagógicas, mas 

principalmente da parte mais burocrática da função que exerceria. Saiu daquele encontro 

ainda mais estimulada para pôr sua ideia em prática. O encontro receptivo com a Secretária 

também foi relatado na entrevista. Ela perguntou tudo sobre sua vida e Tulipa contou como 

foi a difícil trajetória escolar até ali e explicou sua vontade de ensinar, expondo 

principalmente a carência de oportunidades para as pessoas do lugar. Depois de ouvi-la, a 

Secretária instruiu-a sobre as matrículas, controle de frequência, apresentou e ensinou a 

preencher os diários e disponibilizou material para as aulas. As questões mais voltadas para a 

docência ficariam a cargo dos treinamentos que aconteciam periodicamente para professores 

leigos do Município e dos quais Tulipa começaria a participar. Relata que saiu daquela 

conversa muito feliz e sentindo-se “uma professora de verdade”.  

Pode-se perceber pelo discurso da professora a precariedade da educação daquele 

Município àquela época, não apenas pela escassez de escolas, de profissionais da educação 

preparados para a gestão de um sistema de ensino, mas, principalmente, pela carência de 

professores com formação para o exercício da docência, pois, de acordo com ela, a maioria 

era leiga, não tendo cursado nem o Ensino Fundamental completo, conforme será tratado mais 

adiante. 

A casa de farinha foi então transformada em escola com a colaboração da própria 

comunidade, sendo atendidas as necessidades mínimas quanto a material e mobiliário. Em 

poucos dias foi marcada a primeira aula. Como relata Tulipa, entretanto, deparar-se com as 

crianças naquele primeiro dia de aula, sem saber por onde deveria começar, foi bastante difícil 

e angustiante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Quando chegou no primeiro dia de aula, eu olhava para aqueles meninos e pensava: 

“não sei o que é que eu vou ensinar a esses meninos!”. Aí corri nos meus cadernos 

da 5ª série e comecei a pegar as tarefas e copiar na lousa (risos!). E eles olhavam 

“tia, tia, o que é isso aí?”. Aí eu dizia “não sei, copie!”. Aí me deu assim um 
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nervosismo, comecei a suar, eles perguntavam e eu dizia “copia, menino, deixa de 

conversa! Copia tudinho, copia aí!”. Aí eu imaginei: “tem sentido isso? Esses 

meninos copiando isso aqui? Nem eu sei explicar isso!”. Aí eu disse “meninos, é o 

seguinte larga isso aí e vamos lá para fora estudar o cavalo. Primeiro dia de aula é 

bom a gente estudar é a natureza, os animais”. Aí fomos lá para o estábulo, comecei 

a falar do cavalo e eles foram desenhar e escrever (quem sabia) frase para ele. Aí eu 

fiquei enrolando os meninos até eu ir para esse planejamento, todo dia eu tinha uma 

coisa para fazer. A mamãe dizia “menina vai ensinar esses meninos lá dentro, tira 

esses meninos do meio do sol!”. E eu “mãe, é uma aula diferente, eu estou 

ensinando aqui”, mas é porque eu não sabia ensinar outra coisa. Eu me angustiava: 

“meu Deus, para que é que eu inventei essa escola, eu não sei ensinar, que doidice 

foi essa minha! Eu ficava tão arrependida”. Alguns alunos tinham frequentado 

outras escolinhas, conheciam alguma letra, mas não tinha assim uma formação, uma 

coisa continuada.  

 

Pelo depoimento de Tulipa, é possível perceber que, no primeiro dia de aula, a 

empolgação por ser a professora logo cedeu lugar à preocupação de como iria exercer essa 

função. Embora tivesse vontade de ensinar e a proposta de criar uma escola na sua localidade 

houvesse sido aceita pela Secretária de Educação, que ainda lhe prestara alguns 

esclarecimentos burocráticos, Tulipa não tinha orientações mais específicas sobre docência, 

que pudesse direcioná-la sobre o que e por onde começar, nem uma preparação escolar 

satisfatória.   

Recordando aqueles momentos de angústia no primeiro dia de aula, a professora 

diz que não conseguia sequer perceber que as crianças tinham dificuldade de pegar no lápis, 

muito menos que desconheciam as letras. Sua atitude foi copiar na lousa as atividades da 5ª 

série para que os alunos, que ainda estavam em processo de alfabetização, também copiassem 

nos seus cadernos. Tulipa lembra que mandava apenas que eles copiassem do jeito que estava 

na lousa e que não podiam conversar nem ficar perguntando. Talvez, mesmo que 

inconscientemente, a atitude de Tulipa era a reprodução dos modelos de professor que tinham 

passado por ela durante seu percurso escolar. Como era uma postura que não identificava 

como boa, nega-a em seguida, percebendo que não havia sentido em reproduzi-la. 

Ao perceber que nem ela conseguia resolver as atividades que copiava na lousa e 

que não havia sentido colocá-las para os alunos, o que denota uma reflexão na ação, decidiu 

ensinar só o que sabia. Então levou as crianças para “estudar” o cavalo, que ocasionalmente 

estava mais próximo dela naquele momento. Nos dias que se seguiram, Tulipa conta que 

explicava aos alunos o que sabia sobre as plantas, os animais, sempre junto a esses elementos, 

mostrando, pedindo para que eles observassem, tocassem, sentissem e experimentassem as 

mais diversas situações práticas. Depois, as crianças iam registrar o conteúdo daquela aula da 

forma como conseguissem. A adição também foi ensinada, usando vários elementos do 

cotidiano das crianças, como pedras e gravetos. Vale salientar que essa forma de ensinar era, 
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para ela, apenas uma estratégia para ganhar tempo e “enrolar” os alunos até chegar o dia do 

treinamento, quando, em sua concepção, iria aprender a ensinar. O trecho seguinte foi retirado 

do seu memorial: 

 

No primeiro dia de aula eu estava tão assustada, comecei a passar os últimos 

exercícios que eu tinha feito na 5ª série, os alunos sem entender e eu sem saber o que 

fazer. Vi o cavalo do meu pai no estábulo, então mandei os meninos pegarem as 

coisas e virem comigo e lá fomos estudar o cavalo. As primeiras semanas foram 

assim, estudando plantas, animais, somando pedras, gravetos e sementes. Os alunos 

gostavam, faziam tudo rapidinho. Eles levavam a sério tudo o que eu mandava fazer. 

E eu ganhava tempo até chegar o dia do treinamento. 

 

Imatura e muito jovem, Tulipa havia chamado para si uma grande 

responsabilidade, tornando-se formalmente a professora de uma grande diversidade de alunos, 

de crianças a adultos, e geralmente tendo que trabalhar os três turnos para atender a demanda, 

embora fosse bastante flexível a frequência das aulas, principalmente para os adultos, que, 

como eram agricultores e passavam o dia na roça, geralmente voltavam muito cansados.  

Embora os alunos demonstrassem que estavam gostando da aula e que 

conseguiam assimilar bem o que ela explicava, Tulipa não conseguia perceber que eles 

realmente podiam estar aprendendo. Acreditava que aquela forma de ensinar não era correta, 

pois era apenas para “ganhar tempo até o dia do treinamento”. Para ela, os alunos 

demonstravam que gostavam porque não estavam “fazendo nada”, uma vez que ela, quando 

frequentava a escola, tinha que ficar sentada na cadeira, treinar a leitura, copiar as atividades 

da lousa e resolver no caderno, entre outras atividades que ela ainda não sabia como fazer.  

Em outros momentos da entrevista, assim como no memorial, Tulipa registra que 

conduzia suas aulas daquela forma porque “eu não sabia fazer de outro jeito”. “Então sem 

saber, eu fiz o que era certo”. A professora relata mais adiante que na graduação aconteceu 

seu encontro com as obras de Paulo Freire, o que a fez perceber que sua prática naquela época 

teve alguns acertos, principalmente quando se utilizava do cotidiano dos alunos e de 

elementos nele presentes na abordagem dos conteúdos. 

Após algumas semanas do início das aulas, chegou o tão esperado “treinamento” 

para os professores do Município, que se hospedavam no mesmo local onde aconteciam as 

aulas do curso. Tulipa revela que, embora estivesse feliz com a oportunidade de aprender a 

ensinar, estava receosa e nervosa com o que encontraria nessa atividade de formação e de 

como seria recebida pelos demais professores. A fala a seguir registra como eram esses 

“treinamentos”:  

 

O primeiro treinamento que eu fui teve umas três semanas. Tinha toda uma 

programação. Eram aulas, tinham disciplinas, vinham vários professores e eles iam 
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trabalhando os conteúdos, mas também a parte da docência, da didática com o aluno, 

da pedagogia, de como tratar o aluno, preparar as aulas, os planos de aula, mas 

também a gente via os conteúdos: substantivo, adjetivo, aí tinha os trabalhos. A 

gente passava o dia todinho estudando. Tinha assim todo o acompanhamento do 

professor. Eu conseguia acompanhar assim, eu não pegava tudo dos conteúdos 

porque eu tinha feito tudo muito mal feito.  

 

Nos “treinamentos” que havia para os professores e que Tulipa passou a 

frequentar, abordavam-se nas aulas tanto conteúdos de Português, Matemática, Ciências, entre 

outras disciplinas, quanto relacionados à docência, conforme consta nos certificados desses 

cursos mostrados pela professora durante a entrevista. Revela que não conseguia acompanhar 

bem os teores estudados, consequência da fragilidade da sua formação escolar. Esses períodos 

de formação eram frequentes e tinham certa duração. Segundo ela, os professores do 

Município que frequentaram essas formações – acontecidas periodicamente e com uma 

continuidade, ao final, depois de alguns anos, tempo que não foi precisado por Tulipa porque 

ela não finalizou esse ciclo – recebiam o diploma de conclusão do Ensino Fundamental, que 

naquela época era o ginásio: “para aqueles professores leigos era um curso continuado para 

adquirir uma formação, como se fosse para eles terminarem a 8ª série. Eles eram leigos como 

eu, nenhum tinha o chamado ginásio”.  

A professora reconhece que esses momentos de formação foram muito 

importantes para sua constituição profissional, principalmente pelo apoio que recebeu 

daquelas professoras. Tanto que, de acordo com ela, o que realmente contribuiu nesse 

processo foram as “aulas particulares” que recebia das docentes à noite, quando as aulas do 

treinamento já estavam encerradas:  

 

A parte mais importante era à noite. Aí nessa hora é que elas iam me ensinar a dar 

aula. Aí cada uma queria me ensinar. Uma dizia para mim fazer de um jeito, a outra 

dizia para fazer de outro, aí elas brigavam: “ela tem que começar da base, ela tem 

que começar não sei de onde”. Aí começaram a me dar muitas coisas preparadas, me 

mostrar os planos delas e elas faziam tipo um diagnóstico de como estavam as 

crianças, se já estavam lendo e eu disse que achava que não porque eles nunca 

tinham ido a escola. “Pois olhe, comece pela letra”, aí começaram a me ensinar, me 

dar aquelas dicas, como eu deveria fazer, começou a me preparar. Eu aprendi muito 

nesse primeiro planejamento. Elas me deram livro, muito material, me ensinaram a 

fazer muitas coisinhas para fazer para eles e fui pegando gosto, fui pegando aquela 

base. E quando era no final de semana eu me tacava para a casa delas. Descobri 

onde elas moravam e cada final de semana ia visitar uma. Pegava o cavalo ou então 

pegava um carro que ia para aquele lado e ia. Vinha no domingo a tarde e já com as 

aulas prontas para a outra semana. 

 

Tulipa revela que eram muitas opiniões, inclusive contraditórias, mas que por seu 

intermédio pôde fazer opções. Conta que foi relevante descobrir que o ensino deveria 

“começar da base” e percebeu que sua posição não poderia estar de todo errada, uma vez que 

começou pelo que era mais próximo dos alunos – os animais, a terra, as plantas –, embora 
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parte daquelas professoras leigas não tivesse a mesma opinião. Compreender que o processo 

de alfabetização deveria ser iniciado com a apresentação das letras para seus alunos, para 

depois ir juntando-as para formar as palavras, também favoreceu a maneira de conduzir suas 

aulas. Fica evidente que as orientações das professoras leigas apresentavam a marcante visão 

metodologicamente tradicional e conteudista, entretanto, para Tulipa, que até então não tinha 

outro referencial, tiveram um importante significado na época, embora reconheça hoje que 

existem métodos bem mais eficientes de alfabetização e letramento. 

Além de instruções acerca de planejamento, organização de conteúdos e didática, 

Tulipa também teve acesso a materiais didáticos e pedagógicos que auxiliaram no 

desenvolvimento de atividades para realizar com os alunos. Aquelas três semanas de estudos, 

ensinamentos, experimentações e “preparação” para a docência foram fundamentais para que 

Tulipa retornasse para a escola um pouco mais segura e se sentindo mais capaz de ensinar 

seus alunos e encarar os desafios e dificuldades da função que tanto buscou exercer. E o 

processo de “preparação” deu prosseguimento, mas não institucionalmente, uma vez que todo 

fim de semana Tulipa se deslocava para a casa de uma das professoras que conhecera no 

treinamento para dar continuidade aos “estudos” sobre o que e como ensinar e planejar suas 

aulas da semana. A narrativa que faz na entrevista é reafirmada no que escreveu em seu 

memorial: 

 

À noite, antes de dormir, brincávamos de escolinha; era o meu treinamento 

particular. Elas eram os alunos, eu a professora. Cada uma dava uma opinião como 

eu deveria dar aula, havia divergência, muito barulho, brincadeiras e coisas sérias 

que só hoje fazendo uma reflexão, todas aquelas trocas de ideias foram base no 

inicio da minha estreia no magistério. Eu gostava de ficar ouvindo as suas histórias 

de vida, tanto pessoal como profissional, as ações, atitudes tomadas na sala de aula, 

exemplos de atividades, dinâmicas, trabalhos em grupo. Nos finais de semana, eu 

sempre ia visitar algumas professoras que eu havia conhecido no treinamento, apesar 

dos obstáculos como a distancia e a falta de transporte, estes momentos foram 

enriquecedores e gratificantes, pois foi com elas que aprendi a fazer: os primeiros 

planos de aula, selecionar livros, criar atividades. Hoje percebo como aqueles 

momentos foram importantes para a minha profissão. 

 

A “brincadeira de escolinha” para Tulipa não era um jogo simbólico, como 

aconteceu na infância de outras professoras que participaram da pesquisa. Em nenhum 

momento da entrevista, Tulipa cita essa brincadeira como sendo do seu cotidiano. Para ela, 

era uma brincadeira, porque estava encenando uma aula em que professoras faziam o papel 

dos alunos, mas seu caráter era de exercício, treino, com suas respectivas adaptações, 

advertências e orientações para que ela pudesse realizar de fato esse papel diante dos seus 

alunos.  
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 Além das aprendizagens pedagógicas constituídas com o suporte dessas docentes, 

no memorial da professora, surge outro elemento que na entrevista não foi explicitado: as 

lições que trouxe para si ouvindo as suas histórias de vida, tanto pessoal quanto profissional, 

com suas dificuldades, gratificações, desafios, lutas e superações.  

Tulipa revela que aquelas professoras forneceram uma expressiva contribuição no 

seu processo de formação. Tornaram-se ainda referenciais para seu amadurecimento pessoal e 

profissional, o que também influenciou na escolha da profissão. Identificando práticas 

interessantes, e que poderiam produzir resultados satisfatórios na aprendizagem de seus 

alunos, com procedência nas orientações fornecidas pelas professoras leigas, Tulipa foi 

edificando a própria didática. O que considerava atributos em um docente, como o jeito de ser 

ou a forma de ensinar, foi incorporado à sua prática:  

 

Em mim tem um pouco de cada professora que eu passei por esse tempo todo. Eu fui 

juntando os pedacinhos de cada uma, a construção. Hoje eu construí uma didática e 

essa minha didática ela tem um pedacinho de cada professora. Cada professor tem a 

sua própria didática. Ele tem algo que é dele, que é nato, mas quando ele trabalha 

observando, fazendo um apanhado, ele vai capturando coisas que são úteis para ele. 

Então eu sempre guardei, eu guardo coisa hoje lá do interior de alguma professora. 

Firme, com responsabilidade, caprichosa, aí vejo a sensibilidade de outra, então eu 

fui catando. Eu já tinha algo que era meu, mas que ao longo do tempo, com as 

minhas atividades, as minhas observações me fez selecionar coisas boas. Então 

assim, eu tenho um pouco de cada um do que foi bom e aquilo que eu vi que não foi 

legal foi descartado. 

  

Neste trecho, é perceptível que o referencial de professor, para Tulipa, não foi 

constituído com base nos ex-professores durante seu percurso escolar, como aconteceu com as 

demais docentes pesquisadas, mas pelas professoras leigas, que se tornaram mais do que 

colegas de profissão. Para a feitura de si como profissional, Tulipa revela que foi observando 

as atitudes e comportamentos daquelas professoras e elegendo qualidades importantes de um 

bom docente.         

A escola “fundada” por Tulipa resistiu cerca de quatro anos. Houve mudanças 

com relação ao local, mas sempre com o envolvimento e a colaboração da comunidade e dos 

alunos que, desde o início de “constituição” da escola, sempre se dispuseram a participar, 

como, por exemplo, na limpeza e confecção dos bancos da escola. A formação de Tulipa 

também teve continuidade durante esse período, tanto pelas aulas dos treinamentos, quanto 

pelo “suporte particular” oferecido pelas professoras leigas. A escola foi fechada, e assim 

permanece até hoje, pouco tempo depois que sua fundadora, passando por alguns problemas 

pessoais, deixou aquele lugarejo e veio morar em Fortaleza. 
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Já na Capital cearense, Tulipa encontrou muitas dificuldades para encontrar 

trabalho, especialmente em uma escola. Mesmo tendo experiência com ensino, não tinha 

como comprová-la. Tinha apenas os certificados dos treinamentos. Como aluna, só possuía o 

diploma de conclusão do primário, uma vez que, embora tivesse frequentado quase todo o 

ciclo que lhe permitiria receber o diploma do ginásio, om base nos treinamentos para 

professores leigos do Município de Bela Cruz, viera embora antes da conclusão.  

Perante tal realidade, Tulipa organizou um espaço em sua casa para dar aulas de 

reforço para crianças. Aos poucos, foi percebendo algumas dificuldades com relação aos 

conteúdos presentes nos livros e nas tarefas escolares trazidos pelas crianças, achando-os 

muito complexos. Para dar conta dessa demanda, decidiu retornar à escola, contando mais de 

20 anos e mãe de dois filhos, para reiniciar a 5ª série, conforme registra no trecho abaixo do 

seu memorial: 

 

Percebi que meus conhecimentos não davam conta de atender aquelas demandas e se 

eu quisesse voltar para a sala de aula teria que estudar. Então não perdi tempo e me 

matriculei na 5ª série na escola Professor Joaquim Nogueira, no bairro Antonio 

Bezerra. Continuei cuidando dos meus filhinhos, da minha casa e dando reforço 

escolar. O reforço me ajudou muito, ampliando minha ação pedagógica, pois eu 

pegava alunos de escolas diferentes e séries diferentes e assim o leque de atividades 

diversificadas ia me dando novas ideias e uma preparação modernizada que mais 

tarde comecei a usar na minha tão sonhada sala de aula, após passar no meu 

primeiro concurso para professora no município de Caucaia.  

 

 Percebe-se que Tulipa fez um caminho inverso ao das demais professoras 

participantes desta pesquisa, mas que deve encontrar muitas semelhanças com outras 

profissionais. A maioria construiu sua base em suas vivências como alunas e depois iniciou 

seus ensaios com a atividade de reforço escolar, enquanto Tulipa já inicia com uma 

descontinuidade de escolarização e, fundamentada numa experiência formal docente, com o 

apoio de suas colegas de profissão, começa a construir uma base como aluna e professora. Já 

adulta, retoma o curso de sua escolarização e começa a dar aulas de reforço. 

O reforço também foi para Tulipa uma possibilidade de contato com a docência. 

Continuava a ministrar aulas e, na diversidade de livros e tarefas escolares a que tinha acesso, 

aproveitava para estudar junto com as crianças e ia montando um repertório de ideias para 

pesquisas e atividades que mais tarde, quando assumisse novamente uma sala de aula, seriam 

trabalhadas com seus alunos.   

Os primeiros ensaios docentes da professora Tulipa foram enfatizados neste 

tópico porque, durante todo o seu percurso de formação, é o que mais se presta a marcá-la. 

São narrativas recheadas de obstáculos e superações. Em sua trajetória, os papéis de aluno e 
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professor misturaram-se constantemente, destacando a formação como um moto-contínuo, 

como revela Tulipa neste depoimento:  

 

O que me marcou de bom em toda essa minha vida escolar foi os laços de amizade e 

essas emoções: eu quero estudar, não tenho uma escola. Eu tive que correr atrás, 

buscar longe, me custou caro, mas eu ter chegado até aqui, hoje eu valorizo. Eu vejo 

a escola hoje como algo muito precioso na vida do ser humano. Eu tive a 

oportunidade de ter passado por vários “laboratórios”, várias vivencias e ali eu fui 

aprendendo. Ao mesmo tempo eu estava estudando e ensinando porque eu fui 

professora e aluna o tempo todo. 

 

É possível perceber que as primeiras experiências/ensaios docentes, para essas 

professoras, representaram a oportunidade de vivenciar a profissão, tornando a opção pelo 

magistério uma operação mais tranquila e convicta. Desse modo, também é interessante notar 

que as experiências e os fatos negativos presenciados não foram suficientes para desestimular 

nenhuma delas. As vivências que assinalaram negativamente os ensaios da profissão serviram 

de exemplo para o que não fazer e, tendo este discernimento, prosseguiram em sua formação 

rumo à carreira docente.  

Seguiram, pois, para a formação inicial em nível médio e ou superior, já cientes 

das possibilidades e dos desafios da profissão e com a expectativa de constituir novas 

aprendizagens que contribuíssem para sua formação docente. 

O item a seguir trata das descobertas, das novas concepções teóricas e 

metodológicas e da preparação que a formação inicial proporcionou às professoras para o 

exercício do magistério.  

 

4.3 Formação inicial – “com certeza ajudou no meu dia a dia como professora. Aprendia 

experiências de vida, referências, muitas coisas positivas” 

 

A formação inicial corresponde a um dos mais importantes momentos no percurso 

formativo das professoras entrevistadas. Foi neste período que geralmente entraram em 

contato com as teorias que subsidiam o trabalho docente e fundamentam suas práticas. As 

aprendizagens proporcionadas pelo curso, de acordo com essas profissionais, foram 

fundamentais para a continuidade e aprimoramento da docência e, ao final desse, tornaram-

nas formalmente habilitadas para o exercício da profissão. 

Esta etapa, fundamental no processo formativo do professor, deve, em princípio, 

prover as bases para a formação do “saber pedagógico especializado”. No decorrer do curso, 

são estudadas concepções teóricas e didáticas que visam a preparar o professor para a 

iniciação à docência.  
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Contrariamente à percepção das professoras, diversos estudos (PIMENTA, 1999; 

LEITE, GHEDIN e ALMEIDA, 2008; IMBERNON, 2011) apontam que os professores não 

estão recebendo uma formação inicial que os prepare suficientemente para a docência e lhes 

ofereça subsídios para enfrentar as demandas da escola pública.  

A escolha da profissão docente e o ingresso em um curso de formação inicial 

parecem ter sido, para a maioria das professoras pesquisadas, decisões naturais, pois a maioria 

delas já havia passado por experiência(s) de ensino quando ainda cursava a educação básica, o 

que influenciou a decisão pelo magistério.  

A formação inicial das docentes entrevistadas ocorreu em diferentes momentos da 

vida profissional. Acácia, Margarida e Tulipa, que possuem maior tempo de magistério, 

fizeram o Curso Normal, como preparação inicial para seguir a carreira docente, e, algum 

tempo depois, ingressaram na universidade. As professoras Açucena e Rosa, que são mais 

jovens, embora possuam mais de dez anos de magistério, cursaram o Ensino Médio regular, 

prestaram exame vestibular e, logo em seguida, entraram no ensino superior. 

Este item do trabalho está organizado em dois subitens, quais sejam: formação em 

nível médio e formação em nível superior. Em cada um destes blocos, as docentes fazem 

referência aos professores que foram marcantes durante a(s) formação(ões) inicial(is), as 

principais disciplinas cursadas e as experiências docentes proporcionadas pelo estágio; a 

seguir são apresentadas as experiências vivenciadas pelas professoras durante a formação 

inicial em nível médio, no Curso Normal.  

 

4.3.1 A formação inicial em nível médio/ Curso Normal – “no pedagógico só amadureceu 

essa certeza (de ser professora)” 

  

A formação inicial de professores em nível médio foi cursada pelas docentes que 

possuíam, à época das entrevistas, acima de 15 anos de magistério. Convictas de que queriam 

seguir a carreira docente, as professoras Acácia, Margarida e Tulipa, ao concluírem o antigo 

ginásio
13

, optaram pelo Curso Normal
14

.  Ao iniciarem-no, tiveram acesso a elementos 

filosóficos, psicológicos e sociológicos acerca da educação, possibilitando novas 

                                                           
13

 Ginásio era a denominação utilizada para referir-se às séries finais do Ensino Fundamental, atualmente do 6º 

ao 9º ano.  
14

 As professoras entrevistadas que fizeram o Curso Normal como formação em nível médio utilizam em suas 

falas a expressão “pedagógico” para referir-se a este curso. Como forma de preservar a essência da linguagem 

utilizada por elas, manteve-se essa nomenclatura.   
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compreensões e reflexões sobre a prática docente, fundamentadas por diversos teóricos, 

confirmando ainda mais o interesse e a decisão pelo magistério.  

A professora Margarida enfatiza que o Curso Normal, provavelmente pela 

existência dos elementos mencionados anteriormente, proporcionou novas perspectivas e 

leituras de mundo, especialmente pela abertura que sentia em discutir posições e expressar 

suas opiniões. Por ser voltado exclusivamente para a formação de professores, é 

compreensível que os conteúdos das disciplinas fossem mais aprofundados e abordados com 

um maior nível de criticidade. Sua fala é representativa neste sentido: 

 

No pedagógico só amadureceu essa certeza (de ser professora). O pedagógico ele é 

mais reflexivo, as matérias, e dá mais abertura para você questionar muitas coisas. 

(No Ensino Fundamental) eu não tinha essa interação professor-aluno porque o 

ensino era por sistema de TV e você não tinha esse relacionamento como nós temos 

hoje, o contato com o professor, a abertura de questionar, expor, não tinha. A 

preparação a nível de conteúdos, a nível de visão de mundo, tudo foi no Ensino 

Médio (Normal).  

 

A relação entre professor e alunos, evidenciada por Margarida como aspecto 

positivo do curso, representava significativa transformação na sua vida estudantil. Havia 

cursado as séries finais do Ensino Fundamental através do Telensino, uma concepção 

curricular em que emissões pela TV e orientadores de aprendizagens “substituíam” a figura do 

docente
15

. 

Para as professoras pesquisadas que já haviam tido experiências docentes antes do 

ingresso nessa etapa das suas formações, o Curso Normal permitiu aperfeiçoar suas práticas 

docentes, principalmente porque lhes possibilitou conhecer diversas teorias pedagógicas, com 

suas implicações no ensino e na aprendizagem, com base nas diferentes concepções de 

professor, com suas respectivas atitudes perante o seu trabalho e a sociedade. 

 O contato com a disciplina Didática, por exemplo, deu oportunidade às 

professoras, entre outras compreensões, ao conhecimento de novas metodologias de ensino, 

necessidade de organizá-lo, especialmente por via do planejamento e seus elementos, e uma 

diversidade de recursos pedagógicos, como jogos e materiais didáticos que poderiam ser 

utilizados em sala de aula, tornando-as mais atrativas e favorecendo a aprendizagem das 

crianças. Nesse sentido, as professoras relatam que as aprendizagens obtidas foram aplicadas 

em suas práticas, como discorre a fala a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

O pedagógico, meu Ensino Médio, esse aí foi o meu maior aprendizado mesmo. 

Para te ser sincera, aprendi mais no pedagógico do que na própria faculdade. O que 

                                                           
15

 Para aprofundamento, ver Farias (2000), Bodião (1999) e Farias, Cavalcante e Nunes (2001). 
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eu aprendi, eu levei, até algumas práticas simples que eu tenho até hoje eu aprendi 

no pedagógico. Ensinamentos básicos de sala de aula, de postura de professor, até de 

organização mesmo, que para você dar uma boa aula você pode mudar sua aula de 

repente, mas você tem que ter certa organização, você tem que se programar. 

(Professora Acácia). 

 

Em sua fala, Acácia ressalta ter aprendido mais no Normal do que na formação 

em nível superior, quando cursou a faculdade. É possível compreender a impressão desta 

professora que, ao iniciar o Normal, já tinha passado por alguns ensaios docentes, e, durante o 

curso, pôde adquirir aprendizagens que fundamentavam sua prática docente, tanto 

confirmando algumas ações que realizava, como modificando outras, o que ensejava mais 

segurança à sua atuação profissional. Além disso, no Normal, havia maior frequência de 

aulas, que eram semanais, durante um período de no mínimo três anos interruptos, o que 

provavelmente demandava mais tempo dedicado ao aprofundamento nos estudos. Sua 

graduação foi cursada num período de aproximadamente três anos e meio, com aulas 

semanais nos meses de férias (janeiro e julho) e nos demais meses somente aos finais de 

semana, ainda trabalhando como professora efetiva do Município de Caucaia - CE, com carga 

horária de 200 horas mensais, condição que comprometia os estudos e maior dedicação ao 

curso. 

É relevante salientar, ainda, que na época do Normal as atividades pessoais e 

profissionais que Acácia desempenhava não competiam tanto com o curso: ainda não havia 

constituído sua família e trabalhava apenas um turno. 

Assim como Acácia, e possivelmente por motivos semelhantes, a professora 

Margarida também assegura que, ao cursar o Normal, obteve os conhecimentos necessários 

para aprimorar o seu fazer pedagógico: “minha formação mesmo, a nível de conhecimento, 

foi lá no Pia Marta, (no) pedagógico”.  

A formação inicial em nível médio, para as professoras que a cursaram, teve um 

expressivo significado na vida profissional. As aprendizagens elaboradas no Normal, 

paralelamente às atividades docentes que desenvolviam, foram contribuindo para seus 

amadurecimentos nos processos de constituições pessoais como profissionais da educação, 

aperfeiçoando as práticas pedagógicas e preparando-as, ainda mais, para o exercício da 

docência. 

A professora Tulipa, ao relatar sobre o curso Normal, enfatiza a relevância deste 

para a continuidade da preparação para o magistério. Ela, que havia passado por muitas 

dificuldades até concluir o Ensino Fundamental, também vivenciou significativas 

experiências formativas e docentes, com o apoio de outras profissionais da educação, o que, 
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de acordo com ela, repercutiu positivamente no seu percurso de formação. Retomou os 

estudos já na fase adulta e toda essa trajetória só fortaleceu aquilo que queria continuar sendo: 

professora. Ao concluir a antiga 8ª série, ingressou logo em seguida no curso Normal e 

durante este relata que se dedicou com muito empenho e determinação. A fala a seguir trata 

do período em que fez o curso: 

 

Quando eu terminei a 8ª série eu já disse “eu vou fazer o pedagógico, o meu sonho é 

ser professora”. Eu consegui fazer um pedagógico, que era tudo o que eu queria, 

numa escola boa, bons professores e assim um saber que foi peculiar para tudo o que 

eu queria. Então foi um pedagógico bem feito. Quando você faz porque você quer, é 

diferente de você fazer por fazer. Quando você faz porque você quer, você aprende. 

Quando eu terminei o pedagógico eu terminei já capacitada, me senti uma pessoa 

bem mais segura. Assim que eu terminei o pedagógico apareceu o concurso de 

Caucaia.  

 

A professora destaca a segurança que sentiu para assumir formalmente uma sala 

de aula ao concluir o Normal. Embora tivesse participado de ações de formação quando teve 

sua primeira experiência docente, aos 15 anos, tendo “fundado” uma escola no interior onde 

morava, e afirme que essas contribuíram expressivamente para seu processo formativo, a 

professora evidencia que foi o curso Normal que proporcionou o embasamento teórico 

necessário para que se sentisse capaz e confiante em exercer a profissão. A sensação de que 

estava preparada também foi evidenciada, para ela, quando recebeu o diploma do curso, pois, 

mesmo que já tivesse atuado profissionalmente, não tinha consigo nenhum comprovante que 

confirmasse que havia exercido a docência, como registra na fala abaixo: 

 

E quando eu terminei realmente eu me senti como se estivesse preparada. “Agora eu 

posso ensinar, eu domino, eu tenho o domínio dos conteúdos, eu tenho didática, eu 

estou bem. Eu agora sou uma professora de verdade”. Aí eu me senti assim com o 

diploma também porque ele dá credibilidade. Mesmo porque naquela época eu 

sabia, mas eu não tinha como provar que realmente eu era professora.  

 

Pela fala de Tulipa, é possível observar que o curso Normal, não deixando de 

considerar também as contribuições do ginasial, na época, e suas experiências de ensino, 

proporcionou algumas condições que, para ela, a tornaram uma professora de verdade: havia 

aprendido diversos conteúdos disciplinares e, ao retomar seus estudos e concluir sua educação 

básica, possuía a habilitação para ensinar e conseguira aperfeiçoar “sua didática”. Ainda neste 

comentário, e por mais algumas vezes em outros momentos da entrevista, Tulipa destacou que 

o diploma do Normal trouxe respaldo e credibilidade ao seu trabalho, uma vez que a 

habilitava para o magistério, legitimando-a, formalmente, como professora. Informou que 

quando veio para Fortaleza, antes de haver concluído o ginásio, buscou trabalhar em escolas, 
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mas, como não conseguia comprovar sua experiência de ensino, não conseguiu dar 

continuidade ao exercício da profissão docente. 

Em seu memorial, Tulipa reafirma a importância do Normal no seu percurso de 

formação, enfatizando a base teórica que lhe proporcionou com o material didático utilizado, 

dos professores que teve e do período de estágio, que permitiu o contato com realidades 

diversas, pelo fato de realizá-lo em mais de uma escola e, principalmente, por estar 

observando práticas de professores que, segundo ela, eram bem diferentes das que havia 

vivenciado. O trecho a seguir faz referência às contribuições que o Normal agregou à sua 

formação:   

 

O pedagógico me proporcionou os fundamentos. Com bons livros adotados, bons 

professores e dois anos de estágios em escolas diferentes, com professores 

diferentes, era outra realidade, bem diferente do que eu tinha vivenciado. Diferenças 

que não subtraíram, nem dividiram, elas somaram, aumentando os conhecimentos e 

assim os saberes foram sendo construídos.  

 

É interessante perceber que Tulipa valoriza o Curso Normal pela diversidade de 

experiências que teve, especialmente nas escolas, com o estágio, que lhe forneceram subsídios 

para novas aprendizagens e para constituir sua prática.        

De acordo com as professoras, alguns docentes que tiveram durante o Curso 

Normal foram marcantes, uma vez que se identificaram com atitudes e práticas que 

contribuíram para sua formação.   

Como foi abordado no item que trata das vivências como alunas da educação 

básica, os arquétipos de professor que as docentes entrevistadas tiveram ao longo do percurso 

de formação foram importantes na constituição de si como profissionais, tomando as práticas 

pedagógicas desses educadores como referência, tanto para o que fazer como para o que não 

fazer; com os professores do Curso Normal, não só não foi diferente, como foi mais 

acentuado.  

Durante a formação inicial em nível médio, nas várias disciplinas que tiveram, as 

professoras, na condição de alunas, puderam conhecer e conviver com diversos docentes e 

suas práticas. De acordo com elas, em geral, os professores eram capacitados e demonstravam 

domínio dos conteúdos que ministravam; alguns deles procuravam tornar as aulas mais 

dinâmicas e interagir com os alunos.  

A professora Margarida ressalta a existência de dois tipos de docentes no Normal: 

os considerados bons profissionais, que eram qualificados e demonstravam ampla visão de 

mundo, expressada também na abertura que davam em suas aulas para a participação dos 

alunos, e professores que identificava como “tradicionais”, que se limitavam aos assuntos da 
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aula e não abriam espaço para questionamentos. Margarida mostrou-se claramente 

influenciada pelo primeiro tipo, como ilustra sua fala:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Eu tive muitos professores bons, bem capacitados, pessoas mais abertas, apesar de 

que tinham professores tradicionais. O pedagógico ele é muito aberto. A abertura, 

essa visão de mundo que eles transmitiam, esse domínio dos conteúdos, me 

encantava, e isso foi positivo para mim. O contato com muita gente diferente, 

mentes mais abertas que me encantavam e queria ser tal e qual aqueles professores 

com tanta inteligência, com tanta visão de mundo, que você ficava sonhando como 

você poderia ser. 

 

É notável, pela fala de Margarida, um entusiasmo pelos professores que em suas 

aulas iam além dos conteúdos das disciplinas, trazendo outros conhecimentos que 

possibilitavam aos estudantes novas visões e percepções mais sofisticadas sobre os temas 

tratados. Noutro momento da entrevista, a professora destaca que a “abertura” que esses 

docentes promoviam também estava relacionada com a forma como ministravam as aulas, 

motivando a participação dos alunos, que poderiam argumentar, questionar, expor suas 

opiniões e experiências de vida. Esses professores ajudaram Margarida a formular novas 

aprendizagens baseadas nas reflexões que era convidada a fazer, atitude que a encantava 

como aluna e que futuramente, como será possível perceber mais adiante, tomou para si como 

docente.       

 Dentre os professores que tinham tal comportamento, Margarida destaca que tem 

ótimas recordações da professora da disciplina de Sociologia, como expressa na fala abaixo:  

 

A professora de Sociologia era encantadora. Ela sentava de pernas cruzadas em cima 

do birô e falava sobre sociedade de uma forma muito interessante. Como a 

sociedade era formada, a estratificação social, ali eu me reportava àquele lugar de 

que ela estava falando, porque era um modo tão gostoso e também comecei a me 

entender como cidadã. Ela trazia para perto de nós aquele conteúdo com criticidade. 

 

Por esse depoimento, percebe-se que a forma como sua professora conduzia as 

aulas a encantava, pois explicava os conteúdos numa perspectiva crítica, especialmente 

quando se tratava de temas relacionados à sociedade, e levava os estudantes a refletir sobre 

algumas situações do cotidiano, aspecto que particularmente a sensibilizava. 

Evidenciando, em seu discurso, o papel social do educador, Margarida demonstra 

sensibilidade na percepção e intervenção na realidade do entorno da escola onde trabalha. Há 

algum tempo se dedica a um trabalho voluntário com os jovens da sua comunidade, interesse 

motivado, possivelmente, pela professora a que fez referência no comentário anterior. A 

identificação com os conteúdos estudados e com as ideias da professora de Sociologia 

parecem tê-la ajudado a reconhecer-se como cidadã e despertado a vontade de realizar alguma 

intervenção no seu meio. 
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Acácia, por sua vez, além de reconhecer que durante a formação inicial em nível 

médio teve professores qualificados, relata que alguns deram contribuições significativas aos 

estudantes que, como acontecia com ela, já atuavam profissionalmente, conforme expressa no 

comentário seguinte:      

 

E eu gostava muito de perguntar aos professores. Na época eu me lembro que tinha 

uma professora e eu perguntava muito a ela. Tinha até colegas também do 

pedagógico que passavam por algumas situações (de sala de aula) também e essa 

professora ela conversava muito com a gente. Ela era professora de Didática. Se a 

gente tinha dúvida, alguma situação que a gente não soube resolver, então muitas 

vezes eu expus mesmo minha situação e isso me ajudou. Até colegas mesmo 

(diziam) “eu já passei por isso, eu fiz dessa forma” e isso ajudava.  

 

A oportunidade de ser aluna do Curso Normal concomitantemente ao exercício da 

profissão docente, para Acácia, representava um ganho no seu processo                                                                                                                                                                                                        

formativo. Vivenciava, profissionalmente, a prática, ao mesmo tempo em que se preparava, 

num curso de formação, para se tornar professora, experimentando em sala de aula as diversas 

aprendizagens que ia construindo ao longo deste, já que tinha suporte de alguns docentes que 

a ajudavam no aperfeiçoamento da sua ação pedagógica. Desse modo, revela que costumava 

consultar seus professores do Normal sobre as situações do cotidiano escolar, especialmente 

quando sentia dúvidas sobre como agir no caso de algum acontecimento em sala. Dos que se 

disponibilizavam para orientá-la, assim como a outros estudantes que também tinham 

experiências de ensino, Acácia destaca a professora da disciplina Didática. 

De acordo com as docentes entrevistadas que fizeram o Normal, Didática é uma 

das disciplinas fundamentais no currículo do curso, por ter como objeto de estudo o processo 

de ensino e aprendizagem; as professoras reconhecem sua importância para a formação do 

professor, pois a considera intrínseca para o exercício da profissão.  

Acácia recorda-se de que sua professora de Didática dava abertura para que os 

estudantes expusessem durante as aulas situações ou dificuldades que enfrentavam com seus 

alunos nas suas salas de aula e ofereciam orientações sobre como proceder. As 

recomendações da professora e a troca de experiências entre os colegas também norteavam 

sua prática. 

Tecendo considerações sobre o Normal, as professoras também inventariavam as 

principais disciplinas que, de acordo com elas, repercutiram mais positivamente para o 

aperfeiçoamento da sua prática docente. 

Das disciplinas que cursaram durante a formação inicial de nível médio, as 

professoras enfatizam que as mais marcantes foram aquelas que contribuíram diretamente 
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para o seu fazer pedagógico. Apontam, neste sentido, as disciplinas Didática e Psicologia 

como essenciais para a formação do professor.  

Acácia e Margarida destacam as disciplinas relacionadas à Psicologia como as 

principais do Curso Normal, pois foram as que mais lhes proporcionaram novos 

conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, percebendo melhor os limites e 

possibilidades das crianças com as quais trabalhavam, especialmente quanto aos aspectos 

afetivo e cognitivo. Nessa época, já atuavam profissionalmente e as aprendizagens 

constituídas durante essas disciplinas foram expressivamente importantes para o 

direcionamento das práticas pedagógicas. A fala de Margarida anuncia a relevância dessas 

disciplinas:  

 

A Psicologia me encantava. Era Psicologia da Criança e do Adolescente, então ali 

comecei a me entender enquanto ser humano e também despertou para o lado do 

aluno. Como é que o aluno entendia o processo ensino-aprendizagem, o que o 

professor deveria dar mais importância no aprendizado de uma criança, esse olhar 

mais direto para a criança, mais sensível, então chama a minha atenção. 

 

Margarida demonstra reconhecer a importância das disciplinas de Psicologia, por 

permitir ao professor perceber atitudes e comportamentos próprios da fase de 

desenvolvimento em que seus alunos se encontram, mas que, pela particularidade de cada 

criança, se mostram diferentemente, ainda que estejam na mesma faixa etária. Possibilita 

também que o docente identifique dificuldades ou limitações expressas por algumas crianças, 

principalmente com relação à aprendizagem. É nesta perspectiva que as disciplinas de 

Psicologia, para Margarida, chamam atenção do professor para uma percepção mais sensível e 

individual dos alunos. 

As disciplinas de Psicologia permitem aos professores perceberem que precisam 

estar atentos aos seus alunos, às suas necessidades, especificidades e limitações, para que, 

com base nisso, busquem estratégias que visem ao desenvolvimento pleno das suas 

capacidades, o que, entre outras coisas, pode repercutir em melhor desempenho escolar. 

Como evidencia em outro momento da entrevista, para Margarida, foram disciplinas que a 

auxiliou no direcionamento e aprimoramento de sua prática docente. 

Em outra parte da conversa, ainda fazendo referência ao seu encantamento pela 

Psicologia, ela ressalta que o professor deve ser cuidadoso ao preparar sua aula, trabalhando 

conteúdos que proporcionem aprendizagens significativas para as crianças, e destaca também 

a importância da afetividade na relação entre professor e alunos.  

A professora Tulipa, por sua vez, identifica a Didática e as disciplinas referentes à 

área de Sociologia como marcantes no seu Curso Normal, como destaca:           



87 

 

(No Normal) eu me encontrei. Foca a pedagogia mesmo, a Didática. Eu adoro a 

Sociologia porque tem a ver com o humano, com crescimento, com construção do 

saber, com desenvolvimento. Eu estou mais ligada às ciências humanas e sociais e o 

pedagógico, ele dá tudo isso, você vê essa parte da didática, da vida da criança. 

 

Noutro momento da entrevista, ela informa que se encontrou como aluna e 

professora ao cursar o Normal, principalmente pelos estudos proporcionados pelas disciplinas 

Didática e as de Sociologia; o Curso Normal, para ela, representou importante marco no seu 

percurso de formação. Por ter iniciado o exercício da profissão muito cedo e sem muita base 

escolar, uma vez que, à época, não havia concluído nem a 5ª série, as aprendizagens 

ocasionadas pela disciplina Didática foram interessantes para ela, tanto no seu desempenho 

como aluna do curso, como no aperfeiçoamento de sua prática.  

As disciplinas relacionadas à área de Sociologia que cursou no Normal também 

são destacadas por Tulipa, que informa ter se identificado com o estudo de algumas temáticas 

relacionadas ao homem e suas relações com o meio social, que compreendem esse campo do 

conhecimento. Seu interesse pelas Ciências Humanas se explicita, também, quando revela que 

seu Curso de Especialização em Metodologias do Ensino das Ciências Humanas e Sociais foi 

uma oportunidade de aprofundar seus estudos nessa área, dentre outras afins que também o 

abrangiam.      

De acordo com Libâneo (1994), para que possa realizar o trabalho docente de 

forma satisfatória, o professor necessita preparar-se teórica e tecnicamente para que tenha 

condições de constituir a própria didática, considerando as diversas situações que possam ser 

expressas no desenvolvimento de sua prática pedagógica e do contexto social em que atua. A 

formação de nível médio propiciou às professoras, que já haviam tido experiências de ensino 

ou começaram a exercer a profissão quando cursavam o Normal, conhecimentos teóricos que 

puderam ser incorporados ao seu fazer pedagógico e ajudaram a densificar o “fazer 

profissional”. 

A alusão ao estágio supervisionado como disciplina importante do Normal foi 

recorrente entre as professoras que o cursaram, prioritariamente na fala da professora Tulipa, 

que o considerou um momento marcante no seu percurso formativo; é importante lembrar 

que, antes de iniciar esse curso, ela havia vivenciado experiências anteriores de ensino.  

Para as entrevistadas, a disciplina de estágio foi bastante proveitosa porque 

tiveram a orientação de bons professores, que acompanharam com dedicação esse período, 

deixando-as à vontade quando observavam as aulas que ministravam e dando o apoio 

necessário quando iam conversar sobre os registros feitos durante a observação. 
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Nas escolas escolhidas para a realização dos estágios, Acácia e Tulipa passaram a 

fazer parte do cotidiano da instituição por um período de dois anos: o primeiro ano foi mais de 

observação, assistindo às aulas dos professores regentes, e, algum tempo depois, começaram a 

desempenhar outras atividades em sala, como o apoio às tarefas escolares dos alunos; no 

segundo ano, passaram a ministrar aulas, que eram observadas pela professora da disciplina 

de estágio.  

Desses períodos, ressaltam a importância do acompanhamento das professoras 

regentes nas escolas onde fizeram o estágio; de acordo com elas, essas docentes apresentavam 

o planejamento das aulas e conversavam sobre algumas atividades, colaborando para a melhor 

compreensão das questões práticas da sala de aula. A fala da professora Tulipa é ilustrativa 

neste sentido:  

 

Eu tive dois estágios. Eu fazia o estágio de manhã e estudava à tarde. Aí na escola 

eu era o apoio da professora, eu ficava na sala de aula olhando, observando a 

professora dando aula. Às vezes ela me botava para trabalhar com aluno 

separadamente, eu desenvolvia alguns jogos com os alunos, eu preparava alguns 

jogos para trabalhar. 

 

Tulipa informa que, no primeiro ano de estágio, além de observar as aulas da 

professora regente, realizava atividades com alguns alunos, individualmente, utilizando 

alguns recursos, como jogos e outros materiais pedagógicos, com os quais aprendera a 

trabalhar no Normal. Segundo ela, essas atividades, geralmente, eram realizadas com alunos 

que apresentavam dificuldades para aprender a ler. No segundo ano de estágio, a professora 

deu continuidade no acompanhamento às crianças que necessitavam de uma atenção 

individualizada, mas também passou a assumir a turma em certas ocasiões: “às vezes eu 

ficava com a turma. Acaba fazendo da gente um professor substituto. Eu gostava porque aí era 

mais um aprendizado. Porque realmente eu percebia que eu tinha o domínio de sala, eu sabia 

como trabalhar um grupo”. 

Tulipa reconhece que a oportunidade de assumir a sala de aula durante o estágio 

proporcionou importantes aprendizagens que a ajudaram no aprimoramento de sua prática 

pedagógica. Procurava direcionar sua atuação em sala seguindo as orientações que havia 

recebido dos seus professores das disciplinas do Normal, fundamentando-se nas teorias 

estudadas; a professora de estágio, ao observar suas aulas, exprimia tanto os aspectos 

positivos, como dava sugestões para melhorá-las. Ainda ouvia algumas recomendações e 

sugestões da professora regente, que lidava diariamente com aquela turma.  

Essas experiências vivenciadas na escola, durante o estágio, lhe davam segurança 

como professora. Com o embasamento teórico proporcionado pelo curso e a oportunidade de 
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assumir a sala de aula, sentia-se mais confiante em atuar profissionalmente, pois percebia que 

dominava os conteúdos que deveria ensinar e a metodologia utilizada para abordá-los 

alcançava resultados positivos na aprendizagem das crianças, como declara em outro 

momento da entrevista.  

Deste modo, o estágio, para Tulipa, evidenciou ainda mais sua afinidade com a 

profissão docente. Depois que deixara o interior e, consequentemente, a escola onde dava 

aulas para crianças, jovens e adultos da comunidade, partindo para Fortaleza - CE, a 

professora passou a dar reforço escolar para crianças em casa, ficando afastada da sala de aula 

por não ter o nível de escolaridade necessário nem poder comprovar que tinha experiência de 

ensino. No estágio, Tulipa teve a possibilidade de reviver o ambiente escolar e, 

principalmente, a sala de aula, como professora, sentindo-se, nesse momento, mais experiente 

e segura de sua ação docente.  

Tulipa destaca sua inserção no contexto escolar como um dos aspectos 

significativos do estágio. A participação nas atividades pedagógicas e culturais da escola onde 

realizou o estágio favoreceu o bom desempenho de Tulipa nesta disciplina e contribuiu para 

sua formação profissional, como é possível perceber por esta fala: 

 

Quando tinha planejamento na escola, você ia, participava. Você estava sempre 

junto com os professores. Era estagiária, mas ali eu era uma professora, ali eu estava 

num contexto, ali eu estava inserida, eu fazia o planejamento, a gente estava sabendo 

de tudo o que acontecia, se tivesse uma festinha você estava lá também, assim, você 

participava de toda a vida da escola, do chão da sala de aula, fazia parte daquilo ali. 

  

Pelo depoimento de Tulipa, é possível perceber que a receptividade da escola, 

tanto por parte de seus gestores como do corpo docente, teve expressiva relevância no seu 

período de estágio. De acordo com ela, a escola oferecia condições para que se sentisse parte 

integrante daquele contexto. Como os demais professores, participava dos momentos 

pedagógicos, tomava conhecimento dos acontecimentos da escola e tinha acesso às 

informações, espaços e materiais da mesma. Teve, enfim, a oportunidade de “viver a escola” 

como uma “professora de verdade”.  

Quanto às professoras da disciplina de estágio e que, portanto, acompanharam as 

docentes entrevistadas nesse importante período do processo de formação, Acácia revela que  

a sua “sentava com ela aí falava o que foi que observou, onde é que eu poderia melhorar, 

algumas atitudes que eu tinha tomado em sala de aula, o que é que eu poderia fazer”. Esse 

feedback, de acordo com ela, acontecia de forma bem tranquila, pois tinha consciência de que 

aquelas recomendações a ajudariam a se constituir uma professora melhor.  
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Tulipa também relata como acontecia o acompanhamento da professora da 

disciplina de estágio. A atuação daquela docente, de estar constantemente dialogando com os 

estagiários e dando orientações e sugestões, foi, para ela, fundamental para a melhoria de suas 

aulas:      

 

A professora que orientava a gente era da disciplina de Didática. Era o ano todinho 

acompanhando. Sempre estava perguntando, estava olhando. Aí ela sempre dava 

opções de jogos, envolvendo a matemática, o português, aí eu fazia. A gente 

trabalhava com muito texto, ela dava muita opção de atividades. Aí a gente 

confeccionava naquelas oficinas, em grupo, a gente fazia o material e levava para 

trabalhar na escola. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tulipa evidencia em sua fala que o acompanhamento sistemático e os 

direcionamentos fornecidos pela professora do estágio, principalmente quanto à sugestão de 

textos, atividades e outras possibilidades de recursos e materiais pedagógicos que pudessem 

enriquecer sua ação docente, foram aspectos positivos identificados por ela naquele período; 

os jogos que seriam utilizados com as crianças na escola eram confeccionados nas aulas da 

disciplina de estágio. Provavelmente naquela época havia uma carência maior de materiais e 

recursos pedagógicos na escola e, ciente disso, a professora de estágio ensinava os estudantes 

do Normal a confeccionar alguns jogos.    

Ao relatar sobre suas experiências no estágio, Tulipa também expos sua 

compreensão sobre a importância desse momento na vida profissional do docente. Para ela, as 

percepções que teve com as posições e metodologias utilizadas pelos professores cujas aulas 

foram observadas durante o período em que ficara na escola, ajudou-a a fazer escolhas e, 

assim, ponderar a incorporação ou não dessas possibilidades à sua prática docente:  

 

Então esses estágios é bom para isso, porque você vê o que cada professor faz, você 

conhece outro profissional e você vê aquela atitude que foi boa, que não foi, que 

construiu, que desconstruiu, que prestou, que não prestou e aí você vai fazendo um 

apanhado. Se você tiver um bom senso, você não vai cair naquele mesmo erro. 

Então você vai fazendo assim umas escolhas, então tudo isso me ajudou a fazer boas 

escolhas e hoje eu sou assim uma profissional que eu vou sempre tentando. 

 

O “apanhado” de práticas que o professor vai fazendo ao longo do seu percurso de 

formação e trabalho, no contato com outros profissionais da educação, desde suas 

experiências como aluno, vão possibilitando fazer escolhas que vão constituindo sua 

profissionalidade. O estágio, que geralmente acontece no(s) semestre(s) final(is) do curso de 

formação inicial, também representa um relevante período de aprendizagens que favorece o 

aprimoramento da prática docente e, portanto, faz parte dessa elaboração.   

O estágio é concebido e desenvolvido, nos cursos de formação de professores, 

como o período de articular a teoria e a prática. Naturalmente, contudo, ainda é insuficiente 
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para que o professor dê conta da complexidade dos problemas que ele precisa enfrentar no 

espaço escolar.  

De acordo com Pimenta e Lima (2004), a maneira como o estágio é conduzido 

nos cursos de formação docente, com base, geralmente, na observação de profissionais 

ministrando aulas para depois substituí-los sob o acompanhamento do professor de estágio, 

sem uma análise crítica da prática docente, não valoriza a formação intelectual do futuro 

docente. Para essas autoras, o estágio deveria ter por objetivo contribuir para a formação do 

professor como intelectual crítico-reflexivo, viabilizando a construção dos saberes docentes 

necessários para compreender e interferir na realidade educacional. 

A partir do que foi exposto pelas docentes que cursaram a formação inicial em 

nível médio, percebe-se que o Normal foi bastante expressivo para seu percurso formativo. 

Nesse período, entraram em contato com teorias e práticas que fundamentariam sua ação 

docente, entre outros conhecimentos que contribuíram para aperfeiçoar suas práticas de 

ensino.  

No próximo subitem, formação inicial em nível superior, as professoras irão 

relatar como a graduação contribuiu para a constituição de si como profissionais da educação, 

e de que modo as aprendizagens adquiridas nessa etapa da formação foram incorporadas à sua 

ação docente.     

 

4.3.2 Formação inicial em nível superior/ graduação – “você vai se construindo ali, com 

aqueles profissionais que vão passando e a faculdade, o curso, ele abre a mente” 

 

A formação inicial em nível superior traz uma abordagem diferenciada da 

formação proporcionada pelo Curso Normal. O caráter acadêmico do curso de licenciatura 

abrange um currículo mais complexo, com disciplinas diversas que geralmente compreendem 

os campos de atuação do profissional da educação. No caso do curso de Pedagogia, qualifica 

para outras atuações do pedagogo, que não exclusivamente a sala de aula.                                                                                       

Todas as professoras entrevistadas fizeram um curso de graduação em algum 

momento da vida profissional; Açucena, Rosa e Margarida o iniciaram tão logo concluíram o 

nível médio. Açucena cursou Licenciatura em História, no Município de Baturité - CE, e as 

outras duas professoras, Pedagogia, em Fortaleza - CE, todas pela Universidade Vale do 

Acaraú (UVA). Numa situação nem tão comum, Rosa também cursou Pedagogia na 

Universidade Federal do Ceará (UFC).  
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Acácia e Tulipa cursaram a formação inicial em nível superior somente depois 

que ingressaram, por concurso público, como professoras, na rede municipal de ensino de 

Caucaia - CE, mediante um convênio celebrado entre a Prefeitura desse Município e a 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), com o Curso de Formação de Professores para o 

Ensino Fundamental em Áreas Específicas (1
a
 a 8

a
 série) – Licenciatura Plena

16
. 

Açucena revela que cursar Licenciatura em História foi uma decisão tomada após 

sua vivência como aluna e as experiências de ensino que teve ainda na educação básica. 

Convicta de que seguiria a carreira docente, a opção pela área de História ocorreu porque, 

além de ser a disciplina que mais a interessava quando aluna, teve, ainda no Ensino 

Fundamental, a oportunidade de estudar com dois professores (de História) que a encantaram 

ao ministrar suas aulas, uma vez que explicavam os conteúdos relacionando-os com o 

cotidiano e incentivavam a participação dos alunos nas discussões em sala de aula. A fala 

abaixo se refere à decisão pelo curso de licenciatura em História: 

 

Eu fiz em Baturité. Veio a Vale do Acaraú para cá e eu me inscrevi para História. 

Era realmente aquilo que eu queria. Eu acho que em qualquer outro curso eu não 

seria tão feliz quanto eu sou sendo professora de História porque talvez a minha 

decisão para o curso ela tenha surgido com a vivência com dois professores (das 

séries finais do Ensino Fundamental). Talvez eles tenham me ajudado nessa opção 

do que especificamente eu queria fazer da minha vida. Aí eu me realizava, sabe, nas 

minhas aulas. Sempre foi de fato aquilo que eu queria fazer. 

 

Esse depoimento explicita a ideia da escolha da profissão por influência de 

professores da educação básica. Os dois docentes que marcaram positivamente Açucena nas 

séries finais do Ensino Fundamental foram determinantes para sua opção pela área de 

História, ao decidir-se pelo magistério. A forma como conduziam as aulas, explorando 

diversas possibilidades para o ensino de História, provavelmente tenha chamado a atenção de 

Açucena, uma vez que, em outro momento da entrevista, ela relata que esses professores 

utilizavam em sala de aula outros recursos textuais, como jornal, revista e gravuras, para 

abordar os conteúdos da disciplina, e instigavam os alunos a refletir e questionar sobre os 

fatos históricos estudados. Essa forma de trabalhar, inovadora para Açucena, que até então 

havia tido professores que usavam apenas o livro didático e reproduziam a História como 

disciplina “decorativa”, foi incorporada à sua prática pedagógica.   

                                                           
16

 O Curso de Formação de Professores para o Ensino Fundamental em Áreas Específicas (1
a
 a 8

a
 série) – 

Licenciatura Plena visava a oferecer aos professores em exercício na rede pública de ensino graduação plena 

para o exercício do magistério no nível fundamental (1
a
 a 8

a
 série). Com duração de dois anos e meio a três anos, 

portanto, de caráter intensivo, esta Licenciatura garantia o diploma de Graduação Plena por meio de cursos 

presenciais ou modulados, podendo ser cumpridos a distância. Foram realizados em parceria com a Secretaria de 

Educação Básica do Estado do Ceará ou com as prefeituras municipais cearenses. A matriz curricular do referido 

curso abrangia áreas de conhecimento do Ensino Fundamental e disciplinas pedagógicas.  
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Em outra parte da entrevista, ela ressalta que, antes de cursar a graduação, as 

experiências docentes vivenciadas por ela já exigiam muito estudo. Por isso, segundo ela, 

além dos livros, recorria a revistas, internet, entre outras fontes de pesquisa, para planejar e 

ministrar suas aulas. A visão de mundo que formulara mais individualmente até aquele 

momento ampliou-se após o ingresso em um curso de licenciatura, com as novas leituras e 

materiais didáticos a que teve acesso, associados às explicações e questionamentos dos 

professores, aos debates com os colegas, aos trabalhos em grupo. E todas essas novas 

possibilidades, para Açucena, contribuíram para a formação de si como professora. A fala a 

seguir é representativa neste sentido:  

 

Eu acho que a graduação ela te abre novos horizontes. Então, de prática de sala de 

aula, de tudo o que você aprendeu, das práticas que a gente já tinha, você vai se 

construindo ali, com aqueles profissionais que vão passando e a faculdade, o curso, 

ele abre a mente. 

  

Açucena atribui ao curso de graduação uma abertura a novas percepções sobre a 

prática, acerca do papel do professor e a respeito da realidade de sala de aula. Com o 

embasamento teórico que adquiriu na faculdade e as orientações fornecidas por seus 

professores, suas práticas estavam respaldadas. Compreendia e tinha como argumentar por 

que estava agindo daquela forma, desenvolvendo ditas atividades, articulando certos 

conteúdos. A graduação proporcionou novas possibilidades de ação, com mais segurança, 

ancorada nos embasamentos teóricos, nas escolhas feitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A formação inicial em nível superior também foi um período bastante 

significativo para a professora Rosa; ela cursou Pedagogia duas vezes, em duas universidades: 

iniciou o curso na Universidade Federal do Ceará (UFC) e nos primeiros semestres conseguiu 

um contrato temporário em uma escola da rede estadual de educação. Pensando na 

possibilidade de surgir um concurso para professor durante o período em que cursava a 

graduação na UFC, Rosa ingressou no curso de Licenciatura em Pedagogia em Regime 

Especial pela Universidade Vale do Acaraú (UVA), pois era sequencial, com apenas dois anos 

de duração e, portanto, concluiria bem antes do que o da UFC.  

De acordo com Rosa, na UFC, o currículo do curso de Pedagogia priorizava a 

parte teórica da educação, enquanto na UVA era mais evidenciada a prática docente em sala 

de aula, uma vez que ser professor era um requisito para fazer o curso. Ressalta que as aulas 

da UVA favoreciam uma “aproximação” com a realidade de sala de aula, proporcionada pela 

troca de experiências entre os docentes em situações vivenciadas por eles, que tanto 

revelavam as dificuldades quanto as recompensas de ser professor. Foi em meio a essa “teia” 
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de experiências e práticas docentes de que tomava conhecimento a cada aula do curso que 

Rosa exprime ter confirmado sua escolha pela profissão. O comentário a seguir trata da 

diferença que Rosa percebia entre os cursos:              

 

A UFC é muito conceituada. Aprendi a parte teórica. Eu tenho uma base muito boa 

da parte teórica que eu consegui na UFC. A UVA foi a que me mostrou todos os 

caminhos da sala de aula. Trabalhou mais a realidade, por causa da troca de 

experiência. De todo mundo que estava lá acho que a mais nova da sala era eu. Todo 

mundo tinha dez, quinze anos de sala de aula. Então assim, enriqueceu a minha 

bagagem educacional. Ali (na UVA) realmente eu vi que eu queria ser professora, 

ali concretizou a minha escolha. [...] Tinha as minhas colegas da faculdade que 

diziam para mim realmente a realidade da sala de aula, as dificuldades, os dilemas, 

mas também as conquistas, as recompensas que vinham junto com o aluno. 

 

Reconhecendo a relevância da parte teórica, Rosa evidencia que o contato com a 

docência e o cotidiano da sala de aula são fundamentais num curso de formação de 

professores. Mesmo sendo incomum fazer o mesmo curso duas vezes, possivelmente, a 

junção das duas graduações pode ter completado a formação de Rosa como professora: a parte 

teórica (na UFC) e a parte prática (na UVA). A importância que a professora entrevistada 

atribui ao curso de Licenciatura em Pedagogia em Regime Especial, por tê-la “mostrado os 

caminhos da sala de aula”, se dá pela oportunidade de aproximação com questões práticas na 

convivência com outros docentes, ouvindo relatos de suas experiências, dos desafios da sala 

de aula, do cotidiano da profissão e da realidade dos alunos. Interessante seria se os cursos de 

graduação em Pedagogia pudessem consolidar esse amálgama entre a teoria e a prática que 

ela conseguiu no seu percurso. 

Em seu memorial, Rosa confirma a importância dos conhecimentos teóricos que 

as disciplinas e professores da UFC imprimiram à sua formação, possibilitando aprendizagens 

interessantes e reafirmando sua escolha pela profissão; segundo Rosa, o “encontro” com o 

educador Paulo Freire foi uma das maiores contribuições que a graduação propiciou à sua 

formação como professora. O trecho a sequência, retirado do seu memorial, trata do curso 

oferecido pela UFC: 

 

Posso descrever a minha trajetória na UFC como um complemento a minha 

descoberta de querer ser professora, uma etapa em que aprendi muito sobre 

pensadores importantes que fizeram muito pela evolução da educação, pelas 

mudanças que a educação teve ao longo dos anos. [...] Na UFC tive a oportunidade 

de participar de encontros estudantis, seminários, palestras e principalmente dos 

congressos, coisa que na UVA, por ser um curso sequencial e rápido, isso não era 

possível.  

 

É interessante perceber que, além dos conhecimentos teóricos, Rosa valoriza a 

participação em encontros e eventos científicos na área da educação como momentos 



95 

 

importantes da sua formação. A oportunidade de vivenciar a universidade, que articula ensino, 

pesquisa e extensão, oferece possibilidades fundamentais e determinantes para uma formação 

profissional, política e social. Rosa reconhece que a UFC teve significativo papel no seu 

percurso formativo, ao dar condições de acesso a um ensino de qualidade, com professores 

capacitados que proporcionaram aprendizagens que foram incorporadas à sua prática, e à 

pesquisa, por meio dos congressos e seminários de que participou.   

A professora Margarida demonstra trazer ótimas recordações do seu curso de 

Pedagogia. Ingressou na graduação bastante jovem, logo que concluiu o Curso Normal, e 

naquele momento vivenciava formalmente uma experiência docente em escola particular. 

Identifica muitos aspectos positivos no seu curso superior, principalmente quanto às 

aprendizagens constituídas com base nos conteúdos e autores estudados nas disciplinas, que 

repercutiram tanto no exercício da profissão como na sua formação pessoal.   

 

Em termos de conhecimento aprendi bastante, posso analisar que tive uma boa 

preparação, que me ajudou bastante depois que eu terminei esse curso porque antes 

da gente fazer uma graduação a gente tem uma visão muito pequena do universo do 

que é o aluno, do que é a aprendizagem, mesmo porque a gente não tem esse 

domínio de vários autores que vai repercutir na nossa prática docente, então eu 

considero uma preparação boa, que me ajudou bastante a desenvolver um bom papel 

na sala de aula quanto pessoa e quanto profissional. 

  

Margarida assinala, também, que a graduação lhe proporcionou conhecimentos 

aprofundados sobre os alunos e o processo de ensino e aprendizagem, que até então eram 

parcialmente compreendidos, apenas nas vivências que havia tido como aluna. Além da 

questão profissional, Margarida destaca que a graduação também lhe proporcionou uma 

formação no plano pessoal. Em outro momento da entrevista, a professora relata que as 

aprendizagens obtidas com o curso contribuíram para lidar com a heterogeneidade nas turmas 

de alunos, assim como com situações diversas em sala, muitas vezes conflituosas, e que 

demandavam atitude mais sensível por parte dela.  

Para ela, a formação inicial em nível superior propiciou boa preparação 

profissional em decorrência da qualificação dos professores do curso e, sobretudo, pelo bom 

nível de conhecimento e relacionamento da turma. Encontrou colegas professores que 

possuíam uma ampla “bagagem” profissional, constituída pelos muitos anos de trabalho e 

pelas diversas experiências docentes vivenciadas. Margarida destaca o fato de que aprendeu 

muito com essas pessoas, que, por serem mais maduras, tinham outras responsabilidades, 

principalmente familiares, que demandavam uma atenção especial, além do trabalho durante a 

semana e dos estudos da graduação aos finais desta. Reconhecia o esforço que aquelas 

professoras faziam para dar continuidade à sua formação e admirava a dedicação delas ao 
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curso, percebendo o quanto foi enriquecedor para o seu desenvolvimento profissional ter 

convivido com aquelas docentes, que durante as aulas gostavam de compartilhar suas 

experiências, trazendo situações vivenciadas na escola como exemplo relacionado a algum 

assunto da aula. A fala seguinte revela as impressões de Margarida sobre o importante papel 

que suas colegas de curso tiveram na sua formação:         

 

À nível de preparação mesmo profissional (a graduação) foi boa porque tinha 

professores muito bons. A turma era muito boa, esforçada e muito integrada em tudo 

que ia fazer, então isso facilitou também o aprendizado da gente. Pessoas já 

maduras, eu acho que eu era uma das que tinha menos experiências a nível 

profissional e também de idade. Eram professoras com uma bagagem enorme de 

conhecimento, vivências incríveis dentro do ambiente escolar e isso também 

engrandece muito. Eu me senti muito acolhida por elas. Eu era cheia de ideias, 

sempre gostei de fazer provocações e elas eram muito cansadas, com filhos, marido, 

a escola, várias coisas que contribuíam para elas não ter esse ritmo. Para mim 

também foi enriquecedor, porque era uma experiência nova para a gente e dentro de 

mim borbulhava essa curiosidade de querer aprender.  

 

É interessante perceber neste comentário em que Margarida dá um “tom” mais 

reflexivo à sua formação e daquelas professoras. Noutro momento da entrevista, a professora 

declarou que o Curso Normal havia permitido novos olhares e leituras de mundo pela 

oportunidade de abertura a questionamentos que possibilitava a formação de uma atitude mais 

reflexiva perante a realidade. Seguindo essa mesma perspectiva, e movida pela curiosidade e 

necessidade de aprender mais, Margarida revela que no seu curso de graduação deu 

continuidade a esse exercício, buscando formar e expor sua opinião e fazer questionamentos e 

provocações sobre os assuntos em pauta na sala de aula. Embora também estivesse lecionando 

naquela época, dispunha de um pouco mais de tempo do que aquelas professoras para 

aprofundar o tema em estudo, complementando com outras leituras e realizando pesquisas.      

A professora Açucena, por sua vez, destaca que sua segurança relativamente à 

profissão que queria seguir foi um diferencial para a sua posição como estudante da 

graduação. Antes do início das aulas, sentia-se ansiosa com a possibilidade de aprofundar seus 

conhecimentos na área de História, vivenciar novas experiências, conhecer bons professores, 

participar das aulas, dedicar-se aos trabalhos, além de estar particularmente atenta às 

oportunidades de cursos, encontros e outros momentos formativos que pudessem favorecer 

outras aprendizagens. Embora seu sentimento fosse esse, percebeu, logo no início, que a 

maioria dos colegas não tinha as mesmas expectativas: “gente que não queria estar ali, que 

estava lá porque era o que tinha aparecido e o nível (da turma) não era tão bom por conta 

disso”.  
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As opções de cursos de graduação nas cidades do interior do Ceará, à época em 

que Açucena prestou exame vestibular, eram bastante escassas. A oferta maior eram cursos de 

licenciatura, até como forma de atender o que estabelecia a LDBEN/96 quanto à formação dos 

profissionais da educação. Dessa forma, as pessoas que precisavam permanecer no interior, 

pelos mais diversos motivos, e queriam dar continuidade aos estudos, cursando uma 

graduação, tinham que optar por um dos cursos disponíveis ou esperar por outra 

oportunidade. Nessa situação, muitos estudantes ingressavam nos cursos, como no de 

História, cursado por Açucena, por não haver oferta daqueles que realmente gostariam de 

fazer.     

Como sua turma não externava bom nível de conhecimento, Açucena percebia 

que os professores do curso eram mais “cautelosos” e superficiais na abordagem dos 

conteúdos e não cobravam muito nas avaliações. Em função disso, Açucena revela que tanto 

ela como alguns estudantes procuravam outras formas de aprofundar os conteúdos daquelas 

disciplinas, ao afirmar: “eu buscava outros meios para suprir essa necessidade. Então os 

professores indicavam livros e eu buscava; eles indicavam outras fontes e a gente buscava; a 

gente buscava fazer grupo de estudo”.  

Ela acentua que procurava completar os conhecimentos teóricos que considerava 

importantes à formação que lhe era oferecida com muito estudo e pesquisa, buscando outras 

fontes, documentos e materiais didáticos que aprofundassem os temas abordados nas aulas. 

Residindo em Baturité, a docente esbarrava em outra dificuldade: encontrar as fontes 

indicadas por seus professores. Para conseguir os textos de que necessitava, vinha para 

Fortaleza juntamente com seus amigos e iam às bibliotecas das universidades. A constituição 

de um grupo de estudo com alguns colegas e a participação em encontros, eventos científicos 

e cursos de extensão na área de História foram formas de suprir a carência a que se refere. 

As professoras Acácia e Tulipa ingressaram no ensino superior pouco tempo 

depois de assumirem o concurso no Município de Caucaia. O Curso de Formação de 

Professores para o Ensino Fundamental em Áreas Específicas (1
a
 a 8

a
 série) – Licenciatura 

Plena, em parceria celebrada entre a Prefeitura Municipal de Caucaia e a Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), era destinado a professores já no exercício da profissão e 

objetivava torná-los aptos a lecionar no Ensino Fundamental as disciplinas Português, 

Matemática, Geografia, História e Ciências Naturais.  

De acordo com elas, o curso trouxe muitas contribuições às suas trajetórias de 

formação e também foi a realização de um sonho, pois revelam que tinham muita vontade de 

cursar uma graduação, mas não conseguiram passar no exame vestibular de uma universidade 
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pública e a situação financeira de ambas impedia que pagassem uma faculdade particular. 

Consideram, todavia, que no curso, em um curto intervalo, tiveram muitas disciplinas que 

demandavam aprofundamento pelo grande volume de conteúdos, que infelizmente não tinham 

como dar conta, pois já trabalhavam nos turnos manhã e tarde durante a semana; como as 

aulas aconteciam nos finais de semana, quase não sobrava tempo para os estudos.  

Principalmente para a professora Tulipa, eram evidentes as oportunidades que a 

graduação oferecia, colaborando no seu processo de formação. Permitiu a obtenção de 

aprendizagens diversas, especialmente em razão dos professores que teve e pela possibilidade 

de estudar na UECE, considerada por ela uma ótima instituição. O que foi mais gratificante 

para ela, contudo, foi perceber que algumas teorias que estudava na faculdade 

fundamentavam certas práticas da sua primeira experiência docente, como expressa na fala 

seguinte:  

 

Na graduação tudo foi um aprendizado bom por conta da instituição e dos 

professores, mas o que mais me gratificou foi perceber durante todo esse período do 

curso que quando eu comecei a conhecer Paulo Freire, Piaget, esses grandes 

teóricos, eu comecei a perceber o seguinte: que eu nunca estive tão longe deles. Isso 

para mim foi uma riqueza. Foi muito bom descobrir que eu sempre estive no 

caminho certo, mesmo sem ter a escolaridade, mesmo sem ter frequentado uma 

faculdade. 

  

Tulipa destaca sua satisfação no momento em que começou a conhecer as obras 

de autores como Paulo Freire e Piaget. No início da sua prática docente, utilizava estratégias 

de ensino e desenvolvia atividades arrimadas nas possibilidades que o meio oferecia. Durante 

a faculdade, foi percebendo que a sua forma de lecionar, mesmo sem conhecer teorias em que 

se baseasse para ministrar suas aulas, “estava no caminho certo” ao utilizar materiais 

concretos que faziam parte do seu cotidiano e dos estudantes. Nesta perspectiva, demonstra 

valorizar seu curso de graduação por lhe haver proporcionado mais segurança na condução do 

trabalho docente, incorporando novos elementos pedagógicos, assim como por haver 

descoberto “acertos” na sua primeira experiência docente, mantendo-os em sua prática, e ter 

subsídios para também identificar “erros” cometidos, transformando-os. 

A professora Margarida também indica que a formação inicial em nível superior 

trouxe mais segurança à sua atuação como professora, principalmente quando assumiu o 

concurso para lecionar na escola pública. Embora há algum tempo trabalhasse como 

professora substituta em uma instituição de ensino da rede pública, atuava mais intensamente, 

inclusive no início da graduação, em escola particular, cuja realidade, segundo ela, é bastante 

diferente. Com efeito, assegura que seu curso de graduação contribuiu para o ingresso como 

professora na rede pública de ensino, uma vez que a maioria de suas colegas de turma era de 
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profissionais dessa rede que compartilhavam suas experiências de ensino durante as aulas do 

curso. Relatavam tanto os desafios da profissão, especialmente com relação à falta de 

reconhecimento, e as situações de incerteza e dificuldades pelas quais haviam passado no seu 

percurso profissional, como também as muitas gratificações pessoais que a docência 

proporcionava, por meio do carinho dos alunos, da relação de confiança que conseguiam 

estabelecer com eles e do sentimento de satisfação por acompanhar e ser parte responsável no 

processo de desenvolvimento das crianças. Aquelas professoras tornaram-se também 

referências para sua formação docente, conforme expressa na seguinte fala: 

 

(A graduação) com certeza ajudou no meu dia a dia como professora. Aprendia 

experiências de vida, referências, muitas coisas positivas, porque assim, quando eu 

passei no concurso público eu estava na graduação, mas assumi só depois. Então, as 

pessoas que estavam comigo, da minha turma, a maioria era de escola pública aí 

contavam as frustrações, decepções, mas também coisas boas. Eu estava chegando 

na rede pública e (como professora regente) só tinha realidade de escola particular. 

Para mim foi também muito rico isso. 

  

Em seu memorial, Margarida ressalta que a graduação teve importante significado 

para a constituição de si como profissional; segundo ela, foram muitas aprendizagens 

conquistadas desde as fundamentações teóricas e orientações fornecidas pelos docentes do 

curso, ampliando suas compreensões sobre a educação, a escola e a profissão docente. Essa 

ampliação também proporcionou nova percepção sobre sua prática, contribuindo para 

algumas mudanças, como revela neste trecho: 

 

Relembrando o processo de aprendizagem que vivenciei na universidade, percebo 

que as propostas educativas dos professores me estimularam a releitura de minhas 

compreensões sobre a educação, a escola e do papel social do professor, conduziu-

me a professora que sou. Sinto-me motivada a construir a minha prática com um 

novo olhar. Tornei-me flexível à mudança de postura, ação, conhecimento e 

capacidade de sonhar. 

  

O papel social do professor é indicado por ela como uma das aprendizagens 

principais da graduação. Margarida considera que sua função em sala de aula vai além de 

ensinar conteúdos. O docente precisa conhecer um pouco da história de vida dos seus alunos, 

suas vivências e experiências, saber sobre o entorno da escola e acerca das pessoas de 

referência da comunidade. Esses saberes, para ela, são importantes para que se trabalhe 

também a formação humana dos estudantes, orientando-os para uma vida digna e levando 

mensagens de força e superação, apesar da realidade de violência e negligência presente nas 

periferias onde muitas crianças e jovens residem.  

A professora Açucena, em seu memorial, também assinala que a graduação 

ampliou suas compreensões sobre a profissão. O suporte teórico adquirido no curso, tanto 
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pelos conteúdos estudados nas disciplinas da área específica, no caso de História, como pelos 

conteúdos das disciplinas pedagógicas e pela experiência do estágio, contribuiu para a 

formação da sua prática docente, expandindo seus conhecimentos acerca do contexto escolar e 

descobrindo outras possibilidades para o ensino de História, o que é possível perceber neste 

excerto do seu memorial:         

 

Minha formação é em História, Licenciatura Específica. Quando iniciei este curso eu 

já exercia a atividade de professora há algum tempo, mas, claro, foi neste curso que 

pude construir o meu fazer pedagógico, meu modo de olhar e viver o cotidiano e as 

singularidades do espaço escolar. Era tudo novo, diferente, encantador. O mundo 

das ideias, conceitos, teorias me possibilitava enxergar mais além. O acesso ao 

conhecimento científico e às novas práticas educacionais caracterizava-se como um 

exercício latente da profissão docente. Dia após dia eu me via numa sala de aula 

contribuindo de alguma forma no processo ensino-aprendizagem.  

 

Embora já exercesse a docência há algum tempo, Açucena indica nesse 

comentário que o curso de graduação trouxe, para ela, muitas “inovações” acerca da profissão 

e do trabalho docente, que permitiram aperfeiçoar sua prática pedagógica, ressignificando-a. 

Dentre essas novidades, como ressalta em outro momento da entrevista, proporcionou uma 

nova visão sobre o cotidiano do espaço escolar, chamando atenção para a necessidade de se 

perceber o contexto do lugar onde a escola está inserida e procurar saber mais sobre o dia a 

dia dos alunos, a fim de aproximar os conteúdos abordados em sala às suas realidades.  

Com relação aos aspectos positivos e negativos dos seus cursos de graduação, as 

professoras entrevistadas inventariam, principalmente, o cansaço, em função das aulas 

acontecerem nos finais de semana, principalmente aos sábados e durante toda a semana, no 

período das férias escolares. Além disso, como todas as professoras entrevistadas já 

trabalhavam profissionalmente, precisavam dividir seu tempo entre as atividades demandadas 

pela escola, como planejamento, elaboração de provas e correção de atividades e os estudos, 

tanto as aulas da faculdade quanto a leitura das apostilas do curso e a realização dos trabalhos 

solicitados pelos professores. 

A professora Margarida registra no discurso à frente reproduzido suas 

dificuldades durante esse período, principalmente pelo tempo reduzido da formação, realizada 

em apenas dois anos. Diz da insuficiência de tempo para ver todos os conteúdos, trabalhados 

pelos professores de forma corrida, e dar conta de aprofundar os estudos; fala, também, sobre 

o cansaço decorrente do trabalho durante a semana e das aulas da faculdade aos sábados:  

 

O que ficou a desejar mesmo foi o tempo reduzido dessa formação. Porque tudo foi 

muito corrido. Uma coisa que você poderia aprofundar mais, não aprofundava 

porque o tempo era corrido. Muitos livros que tinha que ler em tempo recorde e 

também foi cansativo porque eram todos os sábados e férias todos os dias o dia todo. 
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Férias, quer dizer, eu não tive férias nesse período de graduação. Foi cansativo 

demais. 

 

Embora reconheçam que o curso contribuiu expressivamente para sua formação, 

as professoras Acácia e Tulipa argumentam que o tempo não foi suficiente para estudar 

detalhadamente os conteúdos das disciplinas e, menos ainda, para aprendê-los. As apostilas, 

de acordo com elas, eram percorridas com certa pressa pelos professores da graduação, uma 

vez que eram muitos assuntos a serem vistos durante as aulas e, portanto, não havia condições 

de aprofundá-los.  

Segundo elas, os professores do curso pediam para que, em casa, durante a 

semana, encontrassem um tempo para ler as apostilas, entretanto, como trabalhavam 

semanalmente na escola, nos turnos manhã e tarde, e aos sábados estavam tendo aula na 

faculdade, também precisavam utilizar o turno da noite para outras atividades profissionais da 

escola, tais como planejamento, preparação de material para as aulas, correção de atividades, 

entre outras que demandavam tempo e precisavam ser feitas. Aos domingos, que era o tempo 

que lhes sobrava, revelam que procuravam dar um pouco de atenção à família, mas ainda 

destinavam parte do tempo às atividades da escola e da faculdade.  

É na perspectiva de que o tempo era restrito para dedicar-se aos estudos dos 

conteúdos vistos na faculdade, que a professora Acácia revela, no comentário seguinte, a 

noção de que, para ela, a aprendizagem houve realmente quando cursou o Normal: 

 

Agora eu aprendi muito mais no pedagógico do que na faculdade. (Na faculdade) via 

(conteúdos de 1ª a 8ª série), só que de uma forma, assim, eu acho que não foi tão 

detalhada como a gente deveria ter visto porque mesmo o tempo não era suficiente 

para a gente ver tudo isso. Era dia de sábado, o dia todo; período de férias eu 

estudava todos os dias. 

  

A professora Acácia parece dar maior importância em termos de aprendizagem ao 

Curso Normal do que à graduação. Ante essa afirmação, algumas condições devem ser 

lembradas: como formação em nível médio, o Normal era um curso regular, com aulas todos 

os dias da semana durante pelo menos três anos, preservando finais de semana e férias como 

“tempo livre” que também poderiam ser usados para aprofundar os estudos; no seu caso 

pessoal, Acácia, nesse período, trabalhava apenas um turno e, portanto, tinha mais tempo para 

estudar. Também nessa época ainda não havia constituído sua família.  

Durante o seu curso de graduação, feito em condições bastante diferentes, Acácia 

era professora concursada da rede municipal de Caucaia, com uma carga horária de 40 horas 

semanais; para cursar uma formação em nível superior, precisava frequentar as aulas aos 

finais de semana e durante o período de férias. Portanto, as atividades demandadas, tanto pela 
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faculdade (leitura de material didático, trabalhos etc.) como pela escola (planejamento, 

correção de atividades etc.), competiam para serem realizadas no tempo que restava da sua 

semana: as noites e os domingos. É importante registrar o fato de que, nesse período, ela já 

havia constituído sua família, e sua filha estava nos primeiros anos de vida. Durante a 

entrevista, revelou que perdeu momentos importantes do desenvolvimento de sua filha para 

conseguir essa formação. 

Não bastassem essas condições, a graduação cursada por Acácia e Tulipa 

habilitava os professores a atuar nos anos iniciais e em disciplinas de áreas específicas 

(Português, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Portanto, as docentes estudavam, naquela época, conteúdos da 1ª a 8ª séries, 

sendo compreensível porque acentuam que em termos de aprendizagem ficou a desejar por 

não haver tempo para aprofundamento nos conteúdos de todas essas áreas. Não há como 

“formar” um professor para trabalhar plenamente todas essas disciplinas do Ensino 

Fundamental num curso de graduação aligeirado com aulas apenas aos finais de semana e 

período de férias.  

A fala da professora Tulipa registra tanto as dificuldades que enfrentaria para a 

realização do sonho de cursar uma graduação, pela carência de tempo para dedicar-se como 

deveria aos estudos, como algumas renúncias, dentre estas o convívio com a família; ela 

também faz ponderações sobre uma titulação que habilita para o trabalho em várias 

disciplinas do ensino fundamental: 

 

Era a realização de um sonho tão desejado, mas tinha certeza que a caminhada não 

seria fácil, pois teria que renunciar ao convívio com a família, devido às aulas 

ocorrerem aos sábados e nos períodos de férias. A gente que já está na sala de aula, 

passa a semana todinha planejando, arrumando atividade, você vai ter tempo de 

fazer isso aí? Teve apostila ali que ninguém lia nem a metade, então quantas coisas 

ficaram a desejar? Então não foi uma coisa bem feita. A gente se encontrava uma 

vez por semana para uma formação que vai preparar um professor que vai do 1º ao 

9º ano agora, quer dizer, é muita bagagem e o tempo limitado. E a nossa situação, a 

nossa disponibilidade, mais limitada ainda. Na verdade, será que a gente aprendeu 

tudo? Não, não dá para aprender. É por isso que eu tenho essa consciência. Eu estou 

com esse diploma, mas eu sei, aqui está me dizendo que eu posso ensinar de 1ª a 8ª 

série em áreas específicas, que eu posso pegar qualquer dessas áreas. Eu posso pegar 

todas, mas a Matemática eu não pego porque eu não vou dominar. 

  

Tulipa registra que, embora seu diploma a habilite para trabalhar com todos os 

anos do Ensino Fundamental em diferentes áreas específicas, tem consciência de que não tem 

conhecimentos suficientes para assumir tamanha responsabilidade. Reconhece que não tem 

como aprender todos os conteúdos estudados e, de imediato, identifica a disciplina 

Matemática como uma que não teria condições de lecionar.  
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É relevante perceber ainda que um diploma que agrega uma atuação tão extensa 

pode ter trazido alguns problemas para os professores e, principalmente, para os alunos. 

Quando esses docentes concluíram esse curso, passaram a ter titulações para atuar nas áreas já 

mencionadas e muitos, inclusive Acácia, foram lotados em áreas nas quais não se sentiram 

seguros, pois não dominavam seus conteúdos. Nas Secretarias de Educação, locais onde 

geralmente acontece a lotação dos professores, infelizmente, em geral, não acontece uma 

consulta aos docentes quanto às disciplinas e às faixas etárias que tem preferência para 

lecionar, o que poderia evitar muitos transtornos para os docentes, que atuariam em áreas e 

com o público com o qual se sentem mais confortáveis e, consequentemente, para seus alunos.    

Em seu memorial, Acácia reafirma que cursar uma graduação com o “porte” da 

sua, em um curto período, comprometeu seu aproveitamento. Expressa ainda que foi difícil 

renunciar à família e o também necessário lazer aos finais de semana e nas férias por conta do 

curso. Assegura, todavia, que tais esforços muitas vezes são necessários em busca de novos 

aprendizados e de aperfeiçoamento profissional, como explica no trecho a seguir:  

 

A falta de tempo foi um fator que me incomodou, mas não me impediu de ter um 

bom aproveitamento. Estudar nas férias e finais de semana foi difícil, tive que abrir 

mão do lazer e a vida em família ficou mais restrita. No entanto, sou ciente que, 

mesmo com restrições, temos que continuar nossa caminhada em busca do 

conhecimento e do aprimoramento. 

  

Embora esse período da graduação tenha sido desgastante para as professoras 

entrevistadas, que já exerciam a profissão, é relevante lembrar que até então essas docentes 

possuíam titulação de nível médio, e essas graduações, mesmo com todas as dificuldades, 

representavam possibilidades de qualificação profissional – decorrente da formação – que, ao 

mesmo tempo, lhes melhoraria a posição na carreira, com ganhos salariais importantes. 

Quando questionadas se a formação inicial as havia preparado para a docência, as 

professoras declaram que o Curso Normal e/ou a Licenciatura trouxeram muitas contribuições 

às suas práticas e, neste sentido, influenciaram a preparação para a docência. Enfatizam, 

entretanto, que, o que as prepara para enfrentar o dia a dia na sala de aula, o cotidiano da 

escola e as situações pelas quais passam no seu percurso docente, são as experiências e os 

saberes conquistados na prática.  

A professora Tulipa ressalta que a formação inicial lhe proporcionou muitas 

contribuições. Chamando atenção para sua história de vida, que seguiu um caminho inverso 

ao da maioria dos professores, que primeiramente estuda e se qualifica para poder ensinar, a 

professora ressalta que, embora já tivesse experiências de ensino, foi cursando a formação 

inicial que conseguiu se achar segura para assumir uma sala de aula. Passou a perceber 
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melhor sua ação docente desde o Normal e da graduação, que forneceram embasamento 

teórico e ampliaram seus conhecimentos ao ponto de hoje saber justificar o porquê de suas 

práticas. O comentário a seguir esclarece as contribuições da formação inicial para Tulipa:            

 

É porque eu já tinha uma prática há muito tempo, então foi assim uma coisa tudo ao 

contrário, porque o normal é a pessoa se graduar para ensinar e eu já comecei a 

ensinar sem nenhuma graduação, com a 5ª série pela metade, não tinha nem 

terminado. Eu já tinha uma preparação, então o que é que ela fez? Aprimorar e me 

fazer perceber muito da minha prática que estava correto e algumas coisas que eu 

não conhecia, como os teóricos. Então ela ampliou os meus conhecimentos, ela me 

trouxe mais respaldo, segurança e como na vida da gente tudo é uma construção, 

tudo é um aprendizado, ela aprimorou aquilo que eu já havia construído. Ela veio 

complementar, ela foi um acréscimo. Foi uma somatória muito importante porque 

teve contato com outros professores, com outros professores-alunos e quantas 

práticas diferentes a gente foi vendo!  

 

Ao relatar sobre o aprimoramento que a formação inicial acrescentou à sua prática 

profissional, Tulipa ressalta a importância de outros elementos que influíram nesse processo: 

os professores do curso, os colegas de turma e de profissão e as diversas práticas que passou a 

conhecer com a convivência com esses educadores. Tulipa registra ainda que a vida é uma 

construção, com novas aprendizagens a cada dia, e que a formação também é um processo e 

vai se perfazendo no dia a dia, a cada aprendizado, a toda experiência vivida.  

A professora Margarida, embora tenha cursado uma licenciatura curta e reconheça 

que a restrição do tempo não tenha permitido um aprofundamento maior nos estudos, acredita 

que nenhuma graduação, independentemente da universidade em que seja cursada, prepare 

para a docência. Reconhece que o embasamento teórico do curso possibilita contribuir 

demasiadamente para a formação do professor, amplia sua visão de mundo, de contextos, de 

escola, de professor, de aprendizagem, de aluno, e que cabe ao estudante de graduação buscar, 

pesquisar, interagir com outros profissionais e tomar conhecimento de experiências diversas e 

interessantes que podem se tornar referência para sua vida e sua prática docente. Defende, 

todavia, a posição de que a preparação para a docência ocorre mesmo no ambiente escolar e 

no cotidiano da sala de aula, pois a cada dia se aprende algo diferente, significando que essa 

preparação vai acontecer ao longo do percurso profissional.  

A professora Açucena também garante que a formação inicial ajudou na sua 

constituição profissional à medida que proveu a fundamentação teórica necessária para a 

melhoria da sua ação docente, assim como possibilitou o acesso a novas metodologias e 

ampliou sua capacidade de refletir. A professora, entretanto, dá bem mais ênfase à prática, às 

experiências de ensino que já havia vivenciado quando se fala em preparação para a docência, 

conforme exprime neste depoimento.   
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Eu acho que a minha formação, se eu não tivesse nenhuma experiência de sala de 

aula, eu acho que ela não tinha me preparado. Porque assim, não existe uma receita, 

claro, mas existem maneiras, existem muitos teóricos que a gente pode estar se 

aprofundando na universidade, mas eu acho que se eu tivesse tido só a formação 

inicial, eu não teria conseguido já atuar com diversos públicos que eu já atuei. Então 

eu acho que o que de fato me preparou para a docência foi a prática que eu já tinha e 

claro o curso ele ajudou muito porque ele traz uma maneira diferente de pensar, ele 

traz uma maneira diferente de fazer. 

 

O posicionamento de Açucena, que faz referência prioritariamente à prática 

quando interrogada se sua formação inicial lhe havia preparado para a docência, é 

compreensível. As práticas já existem para o professor que atua profissionalmente, que 

diariamente ministra sua aula e realiza outras atividades concernentes à profissão.  

A ênfase que as professoras concedem ao cotidiano é bem maior do que a outras 

possibilidades de aprendizagem, seja em cursos ou outros tipos de atividades de formação. 

Isso não quer dizer, contudo, que a formação inicial não tenha tido sua importância, não tenha 

contribuído para sua formação. A visão de ajuda, de complementação, de contribuição, vem 

justamente se juntar às práticas do que elas vivenciam todos os dias.  

Com base no que foi exposto pelas professoras, é possível perceber que a 

formação inicial em nível superior representou um importante momento, tanto pessoal quanto 

profissional, de suas vidas. Além de significar mais uma etapa do percurso de formação, o 

curso proporcionou aprendizagens que resultaram no aperfeiçoamento que as situou num 

patamar muito diferente daquele onde estavam. Registram ainda mudanças na prática 

profissional, especialmente pelo contato com as teorias que fundamentariam o seu fazer 

pedagógico. Desse modo, os temas estudados nas disciplinas, os professores do curso e os 

colegas de sala, que em sua maioria também já exerciam a profissão, permitiram às 

professoras novas experiências e trouxeram muitas contribuições às suas práticas 

pedagógicas, colaborando para a constituição do ser professor.  

Os professores da graduação tiveram importante papel na trajetória de formação 

das docentes pesquisadas, principalmente pelas orientações fornecidas. Relatam que, em sua 

maioria, eram profissionais capacitados, dedicados ao ensino e com eles aprenderam, além 

dos conteúdos abordados nas disciplinas, práticas interessantes que conseguiram incorporar ao 

seu trabalho em sala de aula.  

A professora Rosa ressalta que, no curso de Pedagogia da UFC, teve muitos 

professores competentes e que contribuíram com orientações e sugestões que a ajudaram no 

início do exercício da profissão, como declara no comentário a seguir: 

 

Os professores que eu tive na UFC eram bons mesmo, muito atenciosos, professores 

que você perguntava, eles te orientavam direitinho, te diziam qual era o meio mais 
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eficaz. Muitas vezes pedia atividades para o professor, para ele me orientar um livro 

com alguma coisa que eu pudesse fazer em sala de aula. 

 

Para Rosa, os professores a que faz referência tiveram grande importância na sua 

trajetória de formação, pois, como estava vivenciando a primeira experiência docente na 

época da graduação, podia contar com o apoio e a colaboração deles quando passava por 

alguma situação em sala ou na escola, à qual não sabia resolver. Também solicitava a esses 

professores a indicação de livros e atividades, bem como conversava com eles sobre 

metodologias de ensino para certos conteúdos. Enfim, buscava suporte desses profissionais 

para orientá-la sobre sua prática e tirava dúvidas relacionadas ao contexto escolar e, ao que 

parece, sempre encontrou ressonância para as suas solicitações.   

Para a professora Margarida, todos os seus professores da graduação trouxeram 

contribuições importantes para sua formação; era particularmente interessante a forma como 

eles explicavam os conteúdos, falando com muita propriedade sobre o assunto e 

demonstrando segurança. De acordo com ela, essa atitude evidenciava uma preocupação por 

parte deles: estavam ministrando aulas para docentes e por isso precisavam dar o melhor de si 

para aqueles profissionais em processo de formação. Revela ainda que os professores mais 

marcantes foram os das disciplinas relacionadas a Psicologia, Sociologia e Filosofia, 

enfatizando que as aulas desses profissionais eram muito interessantes e geralmente se 

discutia sobre temas relacionados ao cotidiano da sala de aula, à realidade dos alunos e à 

prática dos professores, induzindo a reflexões e questionamentos.  

Dentre esses professores, Margarida evidencia sua professora de Sociologia, que 

além de ser muito esforçada e acessível aos alunos docentes, no sentido de ouvir suas dúvidas, 

suas angústias e procurar orientá-los, suas avaliações eram dissertativas. Margarida, que 

revela sempre haver gostado de escrever, realizava-se naquele momento de reflexão sobre 

temáticas que apreciava estudar e pelas quais se interessava como pessoa e profissional. Este 

discurso abaixo diz respeito à forma de avaliar dessa professora:   

 

Eu gostava porque na hora das avaliações não era aquela coisa fechada. Era uma 

pergunta numa folha branca, então você se deleitava e dizia tudo o que você pensava 

ali. Aí lá embaixo ela colocava: “você é bárbara!”. Eu tinha umas colocações assim 

meio doidas, sabe, sobre sociedade, mas ela gostava. 

  

O interesse de Margarida por questões relacionadas ao ser humano e à sociedade a 

acompanha até hoje. Como poderá ser visto mais adiante, noutro ponto deste estudo, a 

professora tem uma relação muito próxima com as questões sociais que envolvem seus alunos 

e se dedica a trabalhos voluntários com adolescentes em situação de risco no bairro onde 
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reside, justamente o mesmo da escola. Além disso, expressa uma concepção bastante forte 

sobre o papel social do educador.   

Margarida também relata que teve uma excelente professora, cujas orientações 

leva consigo até hoje, por considerá-las relevantes para o trabalho docente. Primeiramente, 

chamava atenção de Margarida a tranquilidade que aquela docente passava aos alunos do 

curso. Falava pausadamente, com muita clareza e segurança, concentrando a atenção de toda a 

turma. Para ela, isso já era um aprendizado para levar para a sua sala de aula: para ela, a 

forma de falar influi na compreensão dos alunos. A professora também aconselhava os 

docentes quanto à importância do planejamento. Orientava-os a elaborar cuidadosamente o 

plano de aula, com objetivos claros e prevendo as estratégias que utilizaria para abordar os 

conteúdos. Desde então, Margarida afirma que passou a se organizar melhor antes de entrar 

em sala, tornando sua aula mais objetiva. O comentário a seguir faz referência às orientações 

dessa professora:               

 

Ela tinha um jeito assim muito tranquilo, dava uns conselhos tão bons aos 

professores para que mentalizassem seus planos, o que iriam trabalhar, a organizar o 

material com antecedência, se fosse ler uma história, lesse antes, porque ela disse 

que o aluno percebe. Então abriu muito a minha mente. 

  

A professora Açucena também revela que, dentre os professores da graduação que 

foram positivos no seu percurso de formação, recorda-se de um que trabalhou outras formas 

de avaliar, entre estas, a autoavaliação. Na opinião dela, este professor, além de explicar bem 

os conteúdos referentes à disciplina que lecionava, incentivava a reflexão dos alunos com 

base nos questionamentos que fazia, produzindo a discussão em sala. O que achou mais 

interessante, entretanto, foi que ele apresentou para a turma a autoavaliação, considerada por 

ela uma maneira importante de avaliar por dar oportunidade ao aluno de pensar sobre si, o que 

faz e como se comporta naquela aula. A fala faz referência a esse professor:  

 

Tinha um professor que trabalhou outras maneiras de avaliar, porque ele trabalhou 

autoavaliação. Ele fez com que a gente parasse e se avaliasse e isso foi muito 

positivo, e por isso, pela metodologia que ele utilizava de discussão de sala de aula, 

de fundamentação, ele demonstrava de fato compreender tudo aquilo que ele estava 

falando e eu acho que foi uma das disciplinas que mais marcou. 

   

Açucena expressa veementemente a valorização por seu curso de História e pela 

maioria dos professores que tivera. Registra que alguns deles trouxeram importantes subsídios 

para sua formação profissional e ajudaram a aprimorar sua prática como professora, 

especialmente com suporte no conhecimento de novas metodologias para o ensino de 
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História. Para ela, os bons professores que passaram por sua vida durante a graduação foram 

os que instigaram uma busca incessante pelo conhecimento, conforme demonstra esta fala: 

 

Eu acho que a graduação ela passa o tempo todo trazendo a possibilidade que a 

gente pode mais. Então eu tive muitos professores que trouxeram essa possibilidade. 

Porque, de admirar, metodologicamente falando, muitos eu admirei, porque traziam 

debate, explicavam de uma maneira dinâmica. Então eu tive professores 

maravilhosos do ponto de vista metodológico de trazerem a discussão, aquele 

professor que explica, que você compreende e que ele faz com que você consiga 

identificar o problema, ele não te dá a resposta e que ele faz com que você chegue 

em casa e você só consegue falar naquilo, só consegue pensar naquilo. Eu lembro 

que as minhas melhores aulas de História eu chegava em casa e eu tinha que ter 

alguém para conversar comigo e eu passava o tempo todo naquilo e lendo muito 

sobre aquilo. Então eu acho que os meus professores da graduação muitos deles 

foram positivos na medida em que eles faziam com que eu buscasse mais, eles não 

me traziam respostas prontas e acabadas, que aliás a História questiona isso, mas 

eles faziam com que eu buscasse, então esses professores que me fizeram buscar 

cada vez mais, e de me fazer acreditar que eu podia mais. 

 

Para Açucena, o “poder mais” que alguns dos seus bons professores enfatizavam 

se traduzia em ir além do que era oferecido naquele curso de graduação. Transpondo a 

indicação de fontes de pesquisa e referências bibliográficas para o aprofundamento dos 

assuntos estudados, alguns deles, que também lecionavam noutras universidades, divulgavam 

para os estudantes cursos, palestras e eventos científicos promovidos por outras instituições 

de ensino superior. Mais do que as referências explícitas, ela ressalta o entusiasmo que eles 

lhe transmitiam. Açucena aproveitava essas indicações, acreditando realmente nesse “poder 

mais”. Buscava aprofundar-se nos estudos, pesquisar e participar desses cursos e encontros 

eventos científicos na área de História. Além disso, ela formou um grupo de estudos com 

outros estudantes e com essa equipe participava de encontros e outras atividades de formação, 

como indica no comentário a seguir: 

 

Nós tínhamos uma turma, eu era a única mulher da turma, a minha equipe, e a gente 

buscava cursos fora, durante a graduação. Os Encontros Universitários da UECE, da 

UFC, a gente ia. O Mestrado em Educação da UECE fazia umas formações, uns 

encontros, a gente ia. Então a gente buscava o tempo todo, sabe, fora daqui (Baturité 

- CE) algumas coisas. 

  

As ações formativas de que participou durante a graduação parecem ter surtido 

um efeito bastante positivo no seu percurso de formação e trabalho. Em outra parte da 

entrevista, Açucena destaca o fato de que ter ido além da sala de aula e das bibliografias 

adotadas no programa das disciplinas do curso permitiu que vivenciasse novas experiências, 

se aproximasse bem mais da pesquisa e tomasse conhecimento de trabalhos interessantes 

sobre os mais diversos temas, sobretudo no concernente à História da Educação, os quais não 
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teria a oportunidade de descobrir caso não tivesse recebido incentivo daqueles bons 

profissionais.  

Mais adiante, será possível perceber que a aproximação de Açucena com a 

pesquisa também teve reflexo no seu trabalho em sala de aula, especialmente com os alunos 

do Ensino Médio, quando foi professora substituta do Liceu de Baturité. Ela revela que 

elaborava projetos para que os alunos desenvolvessem pesquisas sobre temas relacionados à 

História, acompanhando os trabalhos que eles produziam, e a incentivava a divulgar suas 

produções e a participar de eventos, como olimpíadas de História, por exemplo. 

Acácia destaca que teve uma professora que em suas aulas procurava geralmente 

estabelecer relação entre o conteúdo estudado na disciplina e a prática daqueles docentes em 

sala de aula, conforme explicita:  

 

Eu me lembro que eu tive uma professora maravilhosa, excelente. Tudo o que ela 

passava era voltado para a nossa realidade, para a sala de aula, então a gente não 

tinha dificuldade nenhuma nas aulas dela. Quando ela passava algum trabalho 

relacionado à escola, eu relatava o que eu estava vivendo, então era tudo muito 

prazeroso, muito fácil, muito bom de fazer, era agradável de fazer. Tudo que ela 

falava, ajudava a gente na sala de aula, ajudava a gente no dia a dia. 

  

Como uma professora marcante da graduação, Acácia identifica aquela que em 

suas aulas fazia a conexão entre teoria e prática. Revela que essa docente buscava relacionar 

os conteúdos da disciplina com situações vivenciadas pelos alunos, que também já eram 

docentes. Desse modo, tanto facilitava a compreensão dos assuntos estudados na disciplina, 

como possibilitava a participação dos alunos-professores, que poderiam expor suas 

experiências do cotidiano escolar, suas dúvidas e dificuldades. Para ela, essa metodologia 

tornava a aula mais prazerosa, já que muitas ideias e vivências eram compartilhadas, ao 

mesmo tempo em que a professora, que ouvia atentamente os relatos daqueles profissionais, 

oferecia sugestões que ajudavam a melhorar suas práticas e a lidar mais facilmente com o dia 

a dia do ambiente escolar. 

Outro professor que marcou positivamente Acácia foi o que lecionava uma 

disciplina relacionada ao ensino da Matemática. As aprendizagens obtidas com aquele 

professor repercutiram favoravelmente em sua prática, em especial quando foi lotada no 8º 

ano para ministrar essa disciplina, área do conhecimento com à qual não se identificava. Ela 

considerava muito interessante as aulas desse professor, porque demonstrava aos alunos 

docentes como utilizar materiais concretos visando a facilitar a compreensão dos alunos 

acerca de alguns conteúdos matemáticos, bem como motivava a participação da turma nas 
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atividades e possibilitava que expusessem situações e dificuldades vivenciadas em sala de 

aula, fornecendo sugestões para solucioná-las. Ela assinala: 

 

Eu tive um professor de metodologia do ensino da Matemática e a gente achava 

engraçado que ele trazia uma mala bem grande cheia de material. De tampa, de todo 

tipo de material e falava como a gente deveria trabalhar, como deveria chamar 

atenção do aluno para aquele material. Então isso me ajudou porque algumas 

dificuldades que alguns alunos tiveram eu me lembrava “ah, o professor falou isso, 

eu vou tentar fazer do jeito que ele ensinou, que ele sugeriu na aula”. Ele dava 

possibilidade da gente falar nossas vivencias, ele fazia tudo ser muito fácil. A gente 

se sentia mais motivado. Eu gostava de sentar no chão com ele, (que dizia) “olha, 

faça assim, ensine a tabuada assim, ensine as operações assim” e quando eu entrei 

no 8º ano isso me ajudou muito quando eu passei a ensinar Matemática. Tinha aluno 

que não sabia as quatro operações, então eu tomei muito as aulas dele para trabalhar. 

  

Percebe-se pela fala de Acácia a importância desse professor no seu percurso 

formativo, uma vez que demonstrou outras possibilidades de ensinar Matemática, bem 

diferente da forma como esta, quando aluna, aprendeu. Conforme as orientações fornecidas 

pelo professor, começou a utilizar materiais concretos com alguns alunos do 8º ano, que há 

alguns anos vinham repetindo aquela série justamente por conta dessa disciplina e, aos 

poucos, foi observando os resultados positivos. Aproveitava que o professor se mostrava 

acessível e atendia suas solicitações de auxílio para tirar suas dúvidas e ir progredindo no 

trabalho com aqueles alunos. Acácia considera que obteve tanto conhecimentos teóricos 

quanto práticos nessa disciplina e conseguiu facilitar aprendizagens significativas para seus 

alunos, que se mostravam contentes com a dinâmica da aula e se sentiam motivados a 

participar e compreender os conteúdos explicados.  

As docentes entrevistadas também identificam, no período em que cursaram a 

graduação, professores que por alguma atitude ou forma de conduzir metodologicamente sua 

disciplina as marcaram negativamente. De acordo com elas, a convivência com esses 

profissionais também ensejou aprendizados, pois se tornaram referência para o que não fazer 

em sua prática.  

Acácia revela que na graduação passou por alguns profissionais que se mostravam 

indiferentes com os alunos do curso. Essa indiferença, conforme informou na entrevista, era 

demonstrada quando não davam importância às dúvidas, angústias e anseios dos docentes, ou 

não se preocupavam se esses estavam compreendendo os assuntos explicados, ou ainda 

quando não relacionavam os conteúdos da disciplina à prática docente como geralmente 

pediam os alunos professores. A fala seguinte refere-se a esses professores: 

 

Tive (professores) que você percebia que eram indiferentes a você. Assim, você 

estava ali para aprender, mas era indiferente se você estava aprendendo, se você não 

estava aprendendo, ou se estava gostando da aula, porque eu faço isso com os meus 
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alunos. Eu peço para eles escreverem, eu peço para eles darem sugestões, se está 

bom ou se está ruim, tipo uma avaliação. Eu acho que não tem coisa pior do que 

indiferença, você se sente lá em baixo. Eu tomei como exemplo de nunca tomar para 

a minha vida. 

  

Tomando esse exemplo como conduta a não ser seguida, Acácia registra que, em 

sala de aula, busca ouvir seus alunos, extraindo deles percepções, compreensões, opiniões e 

sugestões, na perspectiva de tomar conhecimento de suas dificuldades ou dúvidas, para então 

procurar meios de solucioná-las. Para ela, é importante saber como os alunos avaliam sua aula 

e o que propõem para melhorá-la, pois, se o objetivo principal desse momento é a 

aprendizagem, eles precisam, como sujeitos desse processo, explicitar sua opinião. Com 

efeito, cabe ao professor buscar a melhor forma para estimulá-los.    

A professora Margarida também se lembra de uma professora que, embora 

ensinasse uma disciplina que a interessava muito, se mostrava indiferente aos alunos. Tinha 

uma excelente formação e demonstrava ter muitos conhecimentos na área, entretanto não 

explicava os conteúdos com clareza e objetividade, nem estabelecia uma relação com os 

alunos. A aula, de acordo com ela, era um monólogo e a maioria da turma correspondia 

negativamente àquela metodologia: as pessoas ficavam dispersas, cochilavam e geralmente a 

ignoravam. Sobre essa professora, ela afirma:    

 

Teve uma professora de Psicologia mesmo. A mulher era fera, um poço de 

sabedoria, mas não tinha interação professor-aluno. Era boa demais, sabida demais, 

mas em sala de aula (ensino) e interação professor-aluno, era zero. Então ali era 

sacal. A sala correspondia de uma forma negativa. Não dava atenção para ela, ia à 

força, contava os minutos para a aula acabar. 

  

Margarida ressalta que a atitude de indiferença dessa docente com sua turma foi 

importante, na proporção em que mostrou como a relação entre professor e alunos é 

fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. Observando a “receptividade” 

daqueles alunos, que também eram professores, diante de um profissional da educação que 

não interagia com eles, nem os motivava a assistir as suas aulas, imaginava que numa turma 

com crianças ou adolescentes essa situação não seria muito diferente. Tinha uma prática 

bastante diversa daquela professora, mas, mesmo assim, levou esse aprendizado para sua vida.   

Os registros feitos pelas professoras entrevistadas revelam que em sua maioria os 

docentes da graduação trouxeram muitas contribuições, principalmente quanto a questões 

metodológicas, proporcionando conhecimentos que resultaram em mudanças de atitude em 

sala de aula e apontando caminhos que certamente tornaram o ensinar um procedimento mais 

dinâmico. Alguns desses profissionais também ofereceram apoio às docentes nos momentos 
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de incerteza e de preocupação com situações vivenciadas em suas práticas, ajudando-as a 

superar os desafios da sala de aula.  

As disciplinas que as professoras cursaram na graduação também tiveram 

influência nos seus processos de formação. De acordo com as docentes entrevistadas, algumas 

disciplinas foram essenciais para o aperfeiçoamento das práticas que já desenvolviam em sala 

de aula, especialmente porque possibilitaram os subsídios teóricos que as fundamentariam.  

Os conhecimentos constituídos na formação em nível superior, com base nas 

disciplinas cursadas pelas professoras, promoveram reflexões sobre suas práticas. Mediante a 

leitura das obras de vários autores da área educacional e das orientações fornecidas pelos 

professores do curso, as docentes passaram a descobrir fundamentos que justificavam suas 

ações pedagógicas e que, em alguns casos, consolidaram as atitudes adotadas e, em outros, 

propiciaram mudanças de condutas em sala de aula.                

Para a professora Acácia, assim como no Normal, as melhores disciplinas da 

graduação foram da área de Psicologia da Educação. De acordo com ela, as compreensões 

proporcionadas por essas disciplinas sobre o desenvolvimento da criança nos seus diversos 

aspectos – físico, motor, afetivo, social e cognitivo –, principalmente quanto à construção da 

aprendizagem, foram determinantes para o aperfeiçoamento da sua prática docente, na medida 

em que descobriu estratégias de ensino mais efetivas e que também eram mais atrativas para 

os alunos, permitindo-lhe alcançar resultados mais significativos em menos tempo.    

Também para a professora Margarida, as disciplinas mais marcantes na graduação 

foram as de Psicologia. Ela revela que se interessa muito por estudar sobre o ser humano para 

tentar compreender melhor o comportamento das pessoas. Essa disciplina, segundo relatou na 

entrevista, contribuiu tanto no seu trabalho em sala de aula com as crianças, como no contato 

com os jovens que participam do projeto social que desenvolve voluntariamente. A fala a 

seguir refere-se ao interesse de Margarida por essa disciplina:                     

 

Na graduação foi a Psicologia. Eu sou muito ligada ao comportamento humano, aos 

movimentos sociais, à mente humana. Gosto muito de estudar o ser humano. Então 

essas matérias eu tinha intimidade com elas. Me interessavam porque eu sempre fui 

apaixonada por gente. Eu gosto de gente, pessoas que tem sentimento. Porque se a 

gente não gostar do que a gente faz, a vida passa e você envelhece e você olha o que 

você construiu e não construiu nada. 

  

A professora também destaca a vinculação entre seu interesse pelas pessoas e a 

profissão que escolheu seguir. De acordo com ela, para trabalhar na área educacional, o 

profissional precisa gostar de pessoas, principalmente porque seu público são crianças e 

adolescentes em formação, que demandam atenção, afeto e cuidado.     
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Além dos conhecimentos adquiridos sobre o desenvolvimento e o comportamento 

humano, nas disciplinas de Psicologia, Margarida evidencia outras descobertas importantes no 

período da graduação; entre essas, destaca uma que apresentou metodologias para o ensino da 

Matemática utilizando materiais concretos e jogos. Para ela, foi uma aprendizagem bastante 

significativa, especialmente pela oportunidade de conhecer esses recursos e compreender 

como aplicá-los em sala de aula.  

No momento da sua entrevista, que aconteceu na escola, mais especificamente em 

sua sala de aula, Margarida fez questão de abrir seu armário e mostrar os materiais 

pedagógicos, como ábaco, blocos lógicos, material dourado, jogos de operações matemáticas, 

entre outros, que geralmente utiliza em sala. Ressaltou que foi um dos mais importantes 

conhecimentos adquiridos na faculdade porque esses recursos auxiliam bastante seu trabalho, 

uma vez que, tanto despertam o interesse dos alunos, como facilitam sua aprendizagem. A 

fala seguinte diz respeito a esse tema:               

 

Eu não sabia manusear esses jogos. Na minha educação básica eu nunca tinha pego 

num ábaco gente, que coisa triste! Material dourado? Eu não sabia nem o que era 

isso. Eu descobri na graduação. Porque tinha uma disciplina lá que era sobre 

Matemática e a professora levou todos os jogos: tangram, o ábaco, material dourado 

e ela ensinava como você aplicar as operações fundamentais com esses jogos. 

  

Margarida, que teve contato com esses materiais e recursos pedagógicos apenas 

na graduação, reconhece sua importância para facilitar a abordagem dos conteúdos 

matemáticos e a aprendizagem dos alunos, motivando-os. Durante a entrevista, ela informou 

que não gostava de Matemática quando criança. Provavelmente por sua escolarização 

conteudista, achava difícil compreender “aquelas contas que a professora fazia na lousa”. 

Segundo ela, esses conteúdos eram ensinados de forma descontextualizada, sem estabelecer 

relações com o cotidiano, baseada em procedimentos mecânicos que valorizavam a 

memorização mediante a replicação de exercícios semelhantes. 

Em outro momento da entrevista, quando relata suas experiências e práticas 

docentes, a professora acentua que seus alunos, contrariamente a ela, adoram essa disciplina, 

uma vez que utiliza jogos e materiais concretos em suas aulas, além relacionar os conteúdos 

estudados com o dia a dia deles. A sistematização dos cálculos acontece, de acordo com ela, 

somente depois que as crianças estabelecem as noções de número e de quantidade.      

Para Açucena, a primeira disciplina da Licenciatura em História, Fundamentos 

Filosóficos e Sociológicos da Educação, foi uma das mais marcantes do curso, pois nesse 

momento ocorreu o seu encontro com a Filosofia e a Sociologia, áreas do conhecimento que 

ampliaram sua maneira de pensar e perceber o mundo.  
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A professora Tulipa identifica as disciplinas pedagógicas como as mais marcantes 

da graduação. Para ela, mostraram-se significativas para sua formação porque a orientaram 

para a docência. Ressalta que as disciplinas que abordaram as metodologias de ensino para 

Português, Matemática, Ciências e História e Geografia foram muito importantes para sua 

atuação profissional ao proporcionar o conhecimento de atividades e práticas que tanto 

auxiliavam seu trabalho em sala como contribuíam para a aprendizagem das crianças. Dentre 

essas áreas, assim como Margarida, Tulipa destaca as aprendizagens obtidas para o ensino da 

Matemática, confirmando a necessidade de se trabalhar inicialmente com o concreto, uma 

prática que já desenvolvia, bem como apresentando outros tipos de materiais pedagógicos que 

não conhecia, como material dourado, e ensinando a fazer jogos para aplicar com os alunos. 

Tulipa argumenta que as disciplinas pedagógicas, identificadas por ela como as 

“Didáticas”, estão relacionadas à prática do professor, ao mostrar os caminhos que este pode 

percorrer ao fazer suas escolhas. As opções que essas disciplinas oferecem, de acordo com 

ela, ajudam o docente a definir o seu perfil, a constituir suas concepções pedagógicas e a 

identificar práticas que pretende adotar em sala de aula. O comentário seguinte revela esse 

pensamento: 

 

Disciplinas mais importantes foram as Didáticas. Porque quando você pega a 

didática você vai ver aquilo ali porque tem a ver com a tua prática, ela vai te 

encaminhar, ela vai te auxiliar nessa tua prática, ela vai te ajudar a determinar o teu 

perfil, a fazer a tua escolha, então as Didáticas elas são muito importantes. E uma 

coisa que eu aprendi lá, que eu até grifei no livro que eu achei muito interessante é 

que ele (o autor) diz que o professor ao longo da sua vida ele vai construindo a sua 

própria didática e realmente é isso, a gente vai construindo, ninguém vai ser igual a 

ninguém, não existe uma receita pronta para ser professor. Você vai traçando assim 

o seu próprio modelo de ser professor e esses textos, essas disciplinas, elas te 

ajudam nisso. Como você vai passar aquele conteúdo, que não é passar nem 

transmitir, é construir junto com o aluno. É diferente. O professor, ele tem que ser o 

mediador, ele tem que apontar os caminhos e o aluno é que vai construir o 

significado daquilo ali. 

 

Neste depoimento, é importante destacar a concepção de Tulipa acerca da 

formação profissional como um processo. Ao concordar com a ideia contida na obra de um 

determinado autor, defensor da ideia de que o professor vai fazendo a sua didática ao longo do 

seu percurso de formação e trabalho, indica que ele vai estar continuamente em transformação 

com as experiências que for vivenciando. Tulipa aponta ainda sua concepção quanto ao papel 

do professor no ensino-aprendizagem. Para ela, o docente é o mediador, que orienta e 

estimula os alunos na construção do conhecimento e que também aprende nessa ação.      

A professora Tulipa reafirma a importância das disciplinas cursadas na formação 

inicial em seu memorial. Registra que, de alguma forma, os estudos decorrentes de cada uma 
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delas, a qualidade do material didático e o contato com os professores do curso e demais 

cursistas, colegas de profissão, trouxeram contribuições para o seu crescimento pessoal e 

profissional, tornando-a ainda mais sensível às questões sociais que permeiam o contexto 

escolar, consciente do seu papel como educadora e da necessidade de dar continuidade ao seu 

processo de formação na perspectiva de agregar novos conhecimentos e práticas à sua atuação 

docente. O trecho a seguir foi retirado do seu memorial: 

 

Tanto o seminário de abertura do curso, como todas as disciplinas, contribuíram 

muito para o meu crescimento na vida familiar, social e profissional. O material de 

boa qualidade e a competência dos professores me norteou na busca de uma 

formação transformadora na pessoa e no profissional, consciente do meu papel de 

educadora com conhecimentos teóricos imprescindíveis na vida de um educador. 

Teorias estas que usei no passado intuitivamente sem saber o seu valor e hoje coloco 

em prática com um objetivo, com uma fundamentação. 

 

Ao fazer referência às teorias utilizadas por ela intuitivamente, Tulipa refere-se ao 

início da sua primeira experiência docente, quando relatou que, com uma formação escolar 

bastante precária, com a 5ª série inconclusa, tornou-se professora na localidade onde residia. 

Sem saber o que ensinar, nem como ensinar, recorreu a elementos físicos próximos a eles. Na 

graduação, com os teóricos estudados, descobriu que muito do seu fazer pedagógico estava de 

acordo com as orientações fornecidas por esses autores; desde então, aquelas ações estavam 

respaldadas, pois tinham uma fundamentação para serem realizadas. 

A professora Rosa registra que, na sua formação inicial, o que mais a marcou foi 

conhecer um pouco do pensamento de Paulo Freire sobre a educação em algumas de suas 

diversas obras. Conforme assinalou, tanto na entrevista, como no memorial, em algumas 

disciplinas da graduação Rosa teve a oportunidade de entrar em contato com as ideias desse 

autor que, segundo ela, a ajudaram a se perfazer como profissional, como expressa nesta parte 

do seu memorial: 

 

O pensamento de Paulo Freire me ajudou bastante a enxergar as distorções da 

educação. Foi através dos seus estudos, pensamentos e didáticas que consegui 

moldar a forma de como me portar em sala de aula e de como atuar na minha 

carreira. Descobri como é importante partir do conhecimento anterior do educando. 

Ao tratar de um tema com os alunos em sala, as primeiras atividades podem ser 

próximas da realidade do educando, de sua linguagem, concepção de mundo, de seu 

nível de conhecimento e desenvolvimento. 

 

As cinco professoras, em algum momento de suas entrevistas, valorizam o 

encontro com as ideias freireanas durante sua formação e relatam que, com suporte nelas, 

aprimoraram suas concepções sobre o papel do professor, acerca dos alunos, a escola e a 

profissão docente, assim como ressignificaram suas práticas com base em direcionamentos 

quanto à abordagem dos conteúdos.  
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A professora Açucena identifica como um aspecto negativo no seu curso de 

História a carência de disciplinas no currículo voltadas para as práticas docentes: “eu acho 

que um aspecto negativo do nosso curso foi a parte do ensinar a ser professor. Trabalham a 

específica muito bem, mas às vezes quando chega na parte da docência deixam muito a 

desejar”. As experiências de ensino anteriores ao ingresso num curso de formação inicial e as 

aprendizagens com seus professores e colegas de profissão ajudaram-na a compreender alguns 

elementos da didática e das metodologias do ensino de História. Ela considera, entretanto, 

que, num curso de formação de professores, o currículo deveria equilibrar tanto as disciplinas 

relacionadas à docência, como Didática, Metodologia do Ensino de História, Psicologia, como 

as específicas da área de História.  

Mesmo fazendo a reflexão de que o curso poderia ter contribuído ainda mais para 

a sua formação docente, Açucena valoriza os ensinamentos oferecidos na licenciatura, 

destacando que as disciplinas cursadas propiciaram outras visões sobre a História do Brasil e 

do mundo, permitindo que ela refletisse sobre questões até então desconhecidas ou 

despercebidas. 

As professoras entrevistadas apontam que as disciplinas cursadas na graduação 

proporcionaram contribuições importantes à sua formação e ao exercício da profissão. Apenas 

a professora Açucena expressou durante a entrevista que no seu curso de Licenciatura em 

História deveria haver mais disciplinas pedagógicas, na perspectiva de melhor orientar e 

preparar o professor para a docência, todavia, reconhece que as disciplinas específicas 

também não poderiam ser diminuídas.  

A maioria das docentes destaca ainda a importância do estágio no percurso de 

formação, porque foi o momento em que, segundo elas, articularam os conhecimentos 

teóricos adquiridos na graduação com a prática de sala de aula, sob o acompanhamento de um 

professor do curso, que normalmente observava as aulas ministradas por elas e fazia 

considerações, orientando-as para uma atuação profissional pedagogicamente mais efetiva. 

Somente Margarida relata que seu estágio não foi tão proveitoso.  

O momento do estágio, para as professoras, foi relativamente tranquilo, pois já 

tinham vivência de sala de aula com suas primeiras experiências docentes.   

A professora Açucena conta que estagiou tanto no Ensino Fundamental quanto no 

Médio. Nesta época, trabalhava como professora temporária tirando licença de docentes da 

rede estadual. Iniciou o estágio curricular pela observação de sala de aula no Liceu do 

Município de Baturité - CE, onde, segundo ela, os docentes não eram muito receptivos aos 

estagiários, pois se sentiam avaliados quando estes se encontravam em sala. Posteriormente, 
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na fase das aulas práticas, estagiou no Ensino Médio no Liceu e no Ensino Fundamental na 

escola onde trabalhava, já que naquele momento estava substituindo uma professora que havia 

tirado uma licença de dois meses. Açucena relata que essa etapa foi muito tranquila. Mesmo 

com a presença da professora de estágio em sua sala, que a avaliava, não teve dificuldades, 

pois já atuava profissionalmente e o estágio era em História, área escolhida por ela bem antes 

do início da formação inicial: “o estágio para mim, por conta das minhas práticas, ele foi 

muito bom, muito positivo. Estava agora dentro da História e aí foi melhor ainda, porque eu 

estava naquilo que eu queria estar”.  

Para Acácia, o período do estágio foi bastante proveitoso. Exercia a profissão 

como professora efetiva de Caucaia - CE e estagiou na própria turma. Identifica a 

tranquilidade da sua professora de estágio como um dos principais aspectos para que este 

momento tenha repercutido positivamente na sua prática, pois, de acordo com ela, era uma 

profissional bastante calma e dedicada a cada um dos docentes que acompanhava naquela 

escola: “no dia que ela vinha para me atender, para me orientar, ela ficava só comigo. Ela é 

calma, ela te deixa calma, então quando ela vinha me observar, eu dava minha aula normal, 

como eu dava todo dia e para mim não tinha ninguém ali”. 

A tranquilidade da professora é considerada por Acácia um importante aspecto do 

período do estágio. Mesmo sabendo que a estava analisando naquele momento, a professora 

transmitia segurança e calma, e ela conduzia sua aula como o fazia cotidianamente. Acácia 

relata que, ao chegar à sala, a professora ficava em silêncio, apenas observando e fazendo 

seus registros num caderno. Ao término da aula, sentava-se com ela e ia apresentar o que 

havia anotado, indicando tanto os pontos positivos que havia observado, reforçando a 

permanência daquelas condutas, como aqueles acerca dos quais pontos que sugeria que 

Acácia refletisse e procurasse implementar mudanças, apontando alguns caminhos para isso. 

A professora Tulipa ressalta o período do estágio como uma relevante 

possibilidade de preparar o professor para a docência. Ela fez o mesmo curso de formação 

inicial de Acácia e também enaltece a conduta da professora de estágio, que ia visitá-la na 

escola, observava sua aula e posteriormente emitia suas considerações, revelando tanto os 

aspectos positivos, como os que necessitavam modificação, fazendo algumas proposições. 

Dentre as recomendações dessa professora, revela que também passou a conhecer novas 

estratégias de ensino e possibilidades de atividades para realizar em sua sala de aula, 

conforme registra na fala seguinte: 

 

O estágio era supervisionado, na minha sala de aula. Você era supervisionado na tua 

escola. Esse curso era específico para preparar o professor, porque naquela época 
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tinha muito professor leigo. A professora (de estágio) ela atendia a gente lá, ela ia 

para a escola e para a faculdade. Dava todo o encaminhamento, aí a gente ia para a 

sala de aula aí ela ia visitar a gente na escola. Ela ia, observava a gente, olhava tudo, 

aí quando a gente se encontrava de novo, ela ia dizer o parecer dela: o que era 

positivo, o que não era. Ela dava essas sugestões. Uma das sugestões que eu adorei 

foi a contação de história. Foram coisas que ajudaram, que também naquela época 

eu ainda não tinha. Esse estágio foi muito bom por isso. 

  

Tulipa reafirma a importância do estágio para o seu crescimento profissional em 

virtude dos direcionamentos e recomendações fornecidas pela professora durante o período 

que a acompanhou, enfatizando, desse modo, a competência dela, como expressa no trecho 

transcrito do seu memorial: 

 

Dentre todas as disciplinas, a ADS (Aprendizagem Docente Supervisionada) foi a 

que mais contribuiu para o meu crescimento. Devido ao acompanhamento, a 

orientação e a competência da P.O. (Professora Orientadora), que com seu jeito doce 

me ajudou bastante, tirando minhas dúvidas em algo fundamental para a minha vida 

e para a minha profissão, que foram: o memorial, projeto educacional e plano de 

aula. [...] A ADS, por ter uma carga horária maior, e o acompanhamento de perto 

por um profissional foi a essência de todo o curso. Era notório o crescimento. Eu me 

sentia mais capaz, mais consciente da minha ação docente. 

  

É possível perceber nestas duas últimas frases uma reflexão de Tulipa quanto às 

contribuições proporcionadas pela graduação para o seu desenvolvimento profissional, que 

lhe dava mais segurança e a tornava mais qualificada para o exercício da profissão, bem como 

mais consciente do seu papel como educadora e da sua prática docente.   

Já para a professora Margarida, a experiência do estágio não foi tão interessante 

como esperava. Embora os alunos, na faculdade, apresentassem o trabalho realizado na escola 

e sua professora os orientasse, individualmente, considerando suas dificuldades e aspectos que 

achavam positivos, em momento algum, conforme Margarida, ela foi às escolas em que 

estagiavam para acompanhar e observar a atuação deles. Para ela, que já havia passado por 

experiências de ensino, não haveria tantas dificuldades, mas, para quem não tinha experiência, 

a situação era bem mais complicada, pois não teriam a quem recorrer num momento de 

dúvida ou perante uma situação conflituosa, como declara neste comentário: 

 

Ela só orientava os trabalhos, sentava individualmente com cada aluno, perguntava 

as dificuldades, fazia encaminhamentos. Ela simplesmente não ia acompanhar, mas 

exigia muito. As outras minhas amigas que fizeram estágio comigo não tinham 

experiências em sala de aula e elas não foram acompanhadas. Quando a pessoa não 

tem experiência, ela fica imaginando coisas. No meu caso, que já tinha experiência, 

às vezes auxiliava o professor da escola em alguma aula, dava sugestão em algum 

plano. 

  

Mesmo com essa condição, Margarida assevera, na entrevista, que sua experiência 

com o estágio foi relevante pela oportunidade de uma nova atuação em sala de aula.  
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A compreensão de que as aprendizagens obtidas com as disciplinas cursadas na 

graduação, incluindo o estágio, foram importantes na constituição de si como profissionais, 

segundo as professoras, no dia a dia em sala de aula, uma vez que todas elas, 

concomitantemente ao curso de graduação, exerciam a profissão. 

Para Formosinho (2009), o estágio é uma prática docente acompanhada, 

direcionada e refletida, que proporciona ao professor em formação “uma prática de 

desempenho docente global em contexto real que permita desenvolver as competências e 

atitudes necessárias para um desempenho consciente, responsável e eficaz”. (P. 105).   

Com efeito, durante o estágio, as escolas precisam ser percebidas como espaço de 

formação e aprendizagem profissional e não de aplicação, ao final do curso, das 

aprendizagens construídas durante o período da graduação. O futuro professor, durante o 

estágio, precisa aproximar-se dos contextos reais de exercício profissional, portanto, contextos 

de trabalho, que devem estar sendo experimentados desde o início da graduação, percorrendo 

todo o processo formativo.  

Essas experiências favoreceriam seu desempenho profissional quanto à 

ambientação ao contexto escolar, à responsabilização pelo seu trabalho, à segurança em 

exercer sua função e à consciência da importância do seu papel social.      

De acordo com Leite, Ghedin e Almeida (2008), o estágio deve proporcionar as 

condições para que o estudante de graduação compreenda “que o professor é um profissional, 

inserido em determinado espaço e tempo históricos, capaz de questionar e refletir sobre a sua 

prática, assim como sobre o contexto político e social no qual esta se desenvolve”. (P. 36). 

Teoria e prática, nesta perspectiva, devem ser indissociáveis no trabalho docente, à medida 

que a reflexão sobre sua prática, sua postura em sala de aula, sua função docente e seu 

contexto histórico e social demandam do professor fundamentação teórica que lhe permita 

uma melhor compreensão e um aprimoramento de sua ação educativa. 

Tendo adquirido, principalmente na formação inicial, os embasamentos teóricos 

que fundamentariam sua ação docente, o próximo subitem dá continuidade ao processo de 

formação e trabalho das professoras entrevistadas com arrimo em suas experiências e práticas 

docentes, que se deram após a conclusão da graduação. É neste momento que as docentes 

articularão ainda mais teoria e prática em busca do aperfeiçoamento profissional.  

 

4.4 Experiências e práticas docentes – “a essência do professor é o seu dia a dia, a sua 

trajetória de vida. É no dia a dia que você aprende a ser professor, é a experiência” 

 



120 

 

Dentre os aspectos apontados pelas professoras como determinantes da 

constituição do ser professor, as experiências e práticas docentes foram consideradas 

primordiais. Para elas, a prática docente é nutrida pelas experiências vivenciadas no cotidiano 

escolar, mais precisamente no “chão da sala de aula”. Assim, as principais aprendizagens 

construídas por essas docentes durante seus percursos, especialmente de trabalho, desde o 

momento em que ingressaram em um curso de formação inicial, são abordadas neste tópico. 

As observações e experimentações que conseguiram fazer atuando com as 

diversas faixas etárias, nas diferentes etapas da educação básica, em distintas disciplinas e nos 

diversos espaços escolares pelos quais passaram, permitiram-lhes percepções e reflexões que 

ajudaram a aprimorar sua prática docente.  

A formação inicial, já abordada neste trabalho, tem, reconhecidamente, pelas 

professoras, um importante papel na formação docente. Contudo, elas fazem algumas críticas 

aos cursos de formação de professores quanto à articulação entre teoria e prática e enfatizam 

que foi no dia a dia da sala de aula, com seus desafios, conquistas, dificuldades e superações, 

que realmente aprenderam a ser professoras.  

Com amparo em experiências pessoais, as professoras ressaltam ter identificado 

práticas boas e ruins, inclusive tentativas suas que, por não terem surtido o objetivo esperado, 

foram deixadas de lado. As consideradas boas foram reproduzidas ou adaptadas ao seu 

cotidiano escolar, enquanto as ruins foram descartadas. Para isso, as professoras insinuam que 

a reflexão precisa fazer parte da profissão docente; de acordo com elas, o professor deve estar 

atento à sua atuação em sala, às atividades que desenvolve com os alunos e observar o seu 

feedback. Perceber e refletir sobre o que fazem orienta a condução do trabalho docente, 

buscando meios para melhorar suas práticas profissionais. 

Diante da ênfase que conferem às experiências e práticas docentes, as professoras 

defendem que a sala de aula é o principal espaço de formação do professor. Admitindo a 

importância dos fundamentos teóricos que obtiveram na formação inicial, destacam que é no 

ambiente escolar onde esse profissional vai se deparar com a realidade do sistema 

educacional, com os traços da posição socioeconômica e cultural dos seus alunos, e os 

desafios decorrentes disso, com a diversidade quanto aos níveis de aprendizagem, entre tantas 

outras questões que implicam o desenvolvimento de seu trabalho.  

 

4.4.1 O início das atuações profissionais docentes – “as minhas (primeiras) aulas eu 

procurava muito me lembrar do que foi bom anteriormente [...] os tipos de aula que eu 

gostava” 
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A professora Acácia registra o fato de que, aos 16 anos, quando cursava o 1º ano 

do Curso Normal, começou a ir para uma escola com o propósito de ajudar as professoras. 

Havia pedido à diretora para fazer esse trabalho voluntário na perspectiva de obter experiência 

em sala de aula e teve sua solicitação atendida.  

Durante esse período, ela assumiu diversas atividades na escola, contudo, estar em 

sala de aula, observando as professoras, era o que mais a interessava. Às vezes, por algum 

motivo, substituía um professor em sala e geralmente aplicava atividades recreativas ou 

artísticas, a não ser quando lhe pediam para trabalhar algum conteúdo específico e lhe 

entregavam o respectivo plano de aula. A fala a seguir indica como foi essa experiência na 

escola: 

 

Eu ia para a escola para ajudar as professoras. Eu era voluntária, aí como eu ajudava 

todas as professoras. Uma faltava, eu assumia a sala. Se precisasse levar o aluno em 

casa, eu ia. Fazia tudo, era uma espécie de faz tudo. Eu trabalhava mesmo porque eu 

queria aprender. Além da experiência, aprendi com elas a como lidar com os alunos, 

como lidar com certos acontecimentos que você tem que ter atitudes como 

professora, tem que tomar decisões, então eu observava muito isso. Eu vi tanta coisa 

boa, que eu dizia, pensava “ai eu quero, vou levar isso como exemplo para mim” e 

também tinha observações ruins que eu pensava “isso aí é uma coisa que eu sei que 

eu não quero para mim enquanto profissional”. 

  

As aprendizagens elaboradas no período em que foi voluntária nessa escola foram 

bastante valiosas para Acácia, uma vez que essa oportunidade parece ter sido um “laboratório 

de observação”, em que ela pôde vivenciar o cotidiano escolar e, então, perceber práticas 

interessantes que serviram de exemplos para ela, assim como situações que identificou como 

negativas e que, portanto, não levaria para uma futura experiência profissional.  

A experiência nessa escola também foi registrada por Acácia no seu memorial de 

formação, o que reafirma sua relevância na trajetória profissional da professora:  

 

Estava no ambiente que sempre sonhei. Não era como eu desejava, mas sei que foi 

um bom começo, o que eu aprendi tem um valor inestimável. Cada situação 

diferente que acontecia na escola era motivo para que eu ficasse ainda mais atenta, 

assim eu tinha uma noção do jeito correto de proceder, sabendo que nada é como a 

participação ativa, mas sempre tirava uma lição de tudo que via, ouvia e observava. 

 

Acácia considera que essa experiência foi um bom começo para o seu percurso de 

formação. Embora realizasse atividades diversas nessa escola, que ia desde limpeza e 

organização das salas de aula até a substituição de professores, em caso de falta, ela reconhece 

que essa oportunidade lhe permitiu um interessante conjunto de observações e reflexões 

acerca da prática docente.  

As principais lições tiradas por Acácia nesse período foram referentes à relação 

entre professor e alunos e as possibilidades de atividades e metodologias que auxiliavam as 
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crianças na construção do conhecimento. Dentre as práticas observadas nessa escola, havia 

uma professora com a qual se identificava e que considerava uma boa profissional, como 

mostra este trecho:  

 

Tinha uma professora lá que era assim: quando um aluno tinha alguma atitude ruim, 

ela não ia só de cara punir, não, ela procurava saber o que é que estava acontecendo, 

por que é que o aluno estava agindo assim, para depois ela tomar uma decisão. Isso 

eu peguei para mim. Em termos de tratamento, em termos de ser amigo do aluno, 

você procurar ter um contato com a família do aluno para entender o que se passa 

com ele. Muitas vezes o aluno passa por algum problema, tem uma certa atitude na 

escola, e a gente só reclama, e às vezes ele está passando por um problema, muitas 

vezes ele está fazendo aquilo para chamar nossa atenção, de uma certa forma para 

pedir ajuda e a gente não percebe, isso acontece muito. O tipo de profissional que eu 

quero ser, que eu tento ser hoje, mais amigo do aluno; eu procuro entender o 

problema dele. 

 

Do que aprendeu com esta professora, destaca a importância de conversar com os 

alunos, procurar saber sobre suas vidas, suas famílias, para tentar compreender os 

comportamentos demonstrados em sala de aula, principalmente se esses ferem as regras de 

convivência estabelecidas. No lugar de simplesmente punir, como fazia a maioria dos 

professores que conhecera em sua vida escolar, aquela docente tinha uma atitude que 

considerava construtiva, pois buscava descobrir a raiz do problema para então pensar numa 

solução em benefício do aluno. 

Conforme revelou em suas vivências como aluna, Acácia considera a 

sensibilidade um atributo importante em um professor. Dar atenção aos alunos, dialogar com 

eles, demonstrar carinho e perceber mudanças de comportamento são algumas ações que, para 

ela, indicam essa sensibilidade. Um professor sensível conhece normalmente as atitudes de 

cada um dos seus alunos e, desse modo, consegue detectar atitudes diferentes que 

possivelmente apontem para problemas ou dificuldades; então, procura ajudá-los.  

A professora conta que teve outra experiência docente bastante significativa 

quando cursava o Normal. Começara a trabalhar como substituta numa turma de 1ª série de 

uma escola privada e, por ser muito jovem, algumas mães se mostraram resistentes a aceitá-la 

como a professora de seus filhos. Acácia relata que as sensações e dificuldades pelas quais 

passou diante dessa situação, com cobranças e vigilâncias das mães e da escola, foram 

desafios que a ajudaram a superar outros que apareceram ao longo da sua carreira. O 

comentário a seguir foi retirado do seu memorial: 

 

Um colégio localizado num bairro vizinho ao que eu morava precisava de uma 

professora para ser substituta durante uma licença maternidade. Depois de quatro 

meses como substituta fui efetivada no estabelecimento de ensino. Nessa escola sofri 

discriminação por parte de um grupo de mães que diziam não acreditar no trabalho 

de uma menina. Apesar das críticas iniciais, não me deixei abater e mostrei que 
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merecia o cargo que havia conquistado. No final do ano todas reconheceram o erro e 

me pediram desculpas. A conquista da confiança e do carinho dessas mães teve um 

valor incalculável, pois apesar da pouca idade e da falta de experiência na ocupação, 

provei que eu era capaz de superar outros obstáculos que, com certeza, eu 

enfrentaria ao longo de minha carreira. 

 

Experiências desafiadoras como esta que Acácia teve, vão ajudando o professor a 

enfrentar as diversas dificuldades que surgem no cotidiano escolar – a relação com as famílias 

parece ser uma delas. As professoras entrevistadas que já tiveram alguma experiência de 

ensino em escola particular revelaram que o nível de autonomia do docente é 

consideravelmente menor do que nas instituições públicas. De acordo com elas, grande parte 

das escolas particulares considera seus alunos como “clientes”, na perspectiva de que estão 

pagando por um serviço e, assim sendo, alunos e pais se atribuem o direito de fazer exigências 

ou questionar a atuação dos professores. Por diversas vezes, durante as entrevistas, as 

docentes declararam que conseguem desenvolver seu trabalho com maior liberdade e 

autonomia na escola pública.   

A primeira experiência profissional docente de Acácia aconteceu durante o 3º 

pedagógico, quando fazia o estágio. A professora da turma onde realizava o estágio, que era 

uma 2ª série, logo no início do ano, precisou tirar uma licença e ela assumiu formalmente a 

turma, por não haver outro profissional na escola que pudesse substituí-la. Mesmo 

reconhecendo o quanto essa experiência foi positiva, Acácia registra que, no primeiro 

momento, a notícia de que teria que assumir uma turma a assustou um pouco, pois veio 

repentinamente: “no 3º ano (do Normal) eu assumi a sala, porque foi o seguinte: eu entrei na 

sala, a professora (regente) olhou para mim e disse “amanhã eu entro de licença, a sala é sua”.  

Em sua estreia formal no magistério, Acácia buscou, principalmente, praticar as 

aprendizagens obtidas no Normal:  

 

Foi uma experiência boa porque eu assumi a sala. Eu fazia o que eu queria nesse 

sentido, não ficava esperando a professora me entregar o plano para saber que 

atividade passar, o que é que eu tinha que fazer. Não! Eu fazia a atividade que eu 

queria, a atividade que eu achava melhor para a turma e eu gostei. Eu estava com a 

regência mesmo, eu estava aplicando o que eu estava aprendendo. Eu já tinha visto 

no pedagógico tudo isso (planejamento e outros elementos da didática). Na primeira 

semana eu senti dificuldade, mesmo porque era uma turma  numerosa, era num 

colégio estadual, tinham alguns alunos considerados problemáticos na sala. 

  

Assumir a regência de uma sala de aula deu a Acácia autonomia para planejar e 

realizar tudo aquilo que considerava relevante para a aprendizagem dos alunos, embasada 

prioritariamente pelos estudos e conhecimentos construídos no Normal. Como estava no 

último ano do curso, já havia passado por disciplinas pedagógicas, como Didática, que lhe 

fornecera os elementos essenciais que viabilizam o ensino. Além disso, como declara em 
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outra parte da entrevista, ainda frequentava as aulas do curso, conseguindo auxílio dos 

professores das disciplinas e colegas diante de algumas situações ou dificuldades com as quais 

se deparava em sala.  

Como é comum acontecer no início do exercício de qualquer profissão, Acácia 

sentiu algumas dificuldades, mas que ao longo do tempo foram sendo administradas, como 

demonstra neste comentário: 

 

(Foi) fácil para mim, em termos de ensinar, colocar em prática o que eu estava 

aprendendo, agora em termos de dominar a turma foi mais difícil para mim, 

principalmente porque na época era uma turma numerosa, era uma turma de alguns 

alunos que já vieram transferidos porque outra escola não quis. Na época eu era 

inexperiente e no começo eles me testaram de todo jeito, de ter alguns 

comportamentos, então eu tive muita dificuldade nesse sentido, de domínio mesmo 

com a turma. Conversava muito com pais, colocava a minha situação, ouvia 

também, então eu comecei a trazer eles (os alunos) para o meu lado, entendendo, 

mostrando a eles que eu sabia o que eles estavam passando, que eu entendia o que 

estava se passando com eles, que era solidária com eles. 

 

Acácia informa que sua maior dificuldade nesse início, como professora regente, 

foi com a indisciplina dos alunos. De acordo com ela, as particulares condições daquela 

turma, como o grande número de alunos e a indisciplina, comprometiam a satisfatória 

realização do seu trabalho em sala de aula. Buscando solucionar as dificuldades com o 

comportamento de algumas dessas crianças, a professora investiu no diálogo com os pais e 

com as próprias crianças, a fim de compreender os motivos que as poderiam levar a 

apresentar aquelas atitudes. Com tal estratégia, a relação com as crianças foi melhorando e 

isso foi aproximando-a mais delas, o que repercutiu em mudanças positivas no seu trabalho 

em sala de aula. 

Com relação às suas aulas, Acácia relata que as constituiu embasada nos seus 

próprios aprendizados; ao planejá-las, levava em consideração as lembranças do seu tempo de 

aluna, recordando atividades que seus professores faziam e que deixavam as aulas mais 

interessantes. Reconhece que, no início dessa experiência docente, suas aulas eram mais 

“tradicionais”, embora procurasse torná-las mais participativas e fizesse dinâmicas e 

brincadeiras com as crianças, como registra o trecho a seguir:            

 

As minhas aulas, eu procurava muito me lembrar do que foi bom anteriormente, o 

que aconteceu de bom, os tipos de aula que eu gostava, então eu procurava aplicar 

isso na sala de aula. Eu dava aquela aula convencional, tradicional, lógico que a 

gente não consegue fugir disso, mas eu também procurava fazer dinâmicas. Tudo 

que eu gostava nas aulas anteriores, que eu tive como aluna, eu procurava aplicar 

como professora, porque eu sabia que como eu ia ter mais facilidade de aprender 

numa brincadeira, numa dinâmica, numa conversa que fosse, eu sabia que os meus 

alunos também iam ter mais essa facilidade, então eu tentava puxar da memória o 

que era bom, como é que eu aprendia, quais as melhores aulas. 
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Acácia, assim como outras docentes entrevistadas, ressalta que as experiências 

vivenciadas como aluna, com base nos modelos de professores que teve ao longo da sua 

trajetória escolar, foram determinantes para o início da sua constituição como professora, 

procurando aplicar em sua prática pedagógica aquilo que, enquanto criança, gostava e, 

portanto, teve mais facilidade de aprender.  

Açucena, ao ingressar num curso de graduação, deu continuidade às suas 

experiências docentes, assumindo a função de professora substituta em escolas da rede 

estadual, por um período de dois anos; ela revela que, embora tenha sido uma atuação 

descontínua, uma vez que substituía professores por ocasião de carências localizadas ou por 

períodos de licença e, portanto, não acompanhava o processo de aprendizagem dos alunos, 

considera que essas atividades lhe proporcionaram ganhos profissionais, principalmente pela 

experiência de sala de aula que obtivera por ensinar em diferentes turmas dos anos finais do 

Ensino Fundamental. A fala a seguir traz essa experiência:      

 

Nos primeiros meses da faculdade apareceu essa oportunidade. Foram experiências 

partidas, porque pegava o “barco andando”. Eram turmas do Ensino Fundamental II 

e em diferentes escolas. As substituições apareciam e as disciplinas eram de 

História, Geografia e Ensino Religioso. Eu estava tendo experiência de sala de aula 

e melhorando enquanto profissional. O ponto negativo é que eu sempre entrei 

pegando o “barco andando”, então a gente sempre entra com um ritmo, já tem um 

ritmo de trabalho do professor que estava lá e isso dificulta muito o trabalho da 

gente. O complicado, eu acho que era essa falta de continuidade. 

  

Neste comentário, Açucena relaciona as atividades de ensino com o 

desenvolvimento profissional, na perspectiva de que a cada experiência docente, novas 

aprendizagens são incorporadas ao repertório de saberes e vivências do professor, que 

proporcionam, entre outras contribuições, mais segurança no exercício da profissão. Cursando 

Licenciatura em História concomitantemente a essas atuações como substituta, Açucena ia 

adquirindo cada vez mais experiências em sala de aula e aprendendo com elas. A diversidade 

de turmas com as quais teve oportunidade de trabalhar também deram as primeiras pistas 

sobre sua identificação com o ensino de jovens, como será abordado mais adiante. Nessas 

atuações como professora substituta, Açucena percebe como ponto negativo o fato de não 

continuidade, o que lhe facilitaria o seu trabalho.  

Com base em suas vivências como aluna e suas primeiras experiências docentes, 

já havia desenvolvido uma metodologia de ensino que motivava a participação dos alunos por 

meio de debates e que, na maioria das vezes, era bem diferente daquelas utilizadas pelos 

professores. A forma como lecionava geralmente era bem aceita pelos alunos, mas ocasionava 
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certo conflito com os outros professores, que ficavam enciumados pela boa aceitação dos 

estudantes às suas aulas.  

A professora Margarida, por sua vez, relata que a primeira experiência formal de 

ensino aconteceu quando cursava o Normal, foi professora substituta na escola onde havia 

concluído o Ensino Fundamental, o que foi assegurado por um contrato temporário com a 

Prefeitura de Fortaleza. Assim como Açucena, Margarida também sentiu a falta de 

continuidade do seu trabalho, embora reconhecesse a importância desse momento para a 

constituição de si como profissional, especialmente pelas experiências que pôde vivenciar em 

sala de aula. Seu contato com a escola pública, como professora, aconteceu nessa escola, num 

período de três anos, e posteriormente trabalhou em escolas particulares de pequeno porte, 

que geralmente atendiam somente crianças residentes no bairro.   

Margarida também destaca outra experiência docente que teve um importante 

significado para ela, tanto pessoal como profissionalmente. Já concursada pelo Município de 

Fortaleza, foi lotada para trabalhar em uma turma de 2º ano. Era um período em que estava 

bastante em voga o discurso sobre a inclusão e na turma havia um menino, entre 13 e 15 anos, 

com síndrome de Down. Para ela, foi uma experiência desafiadora porque nunca tinha 

trabalhado com crianças com deficiências, nem se sentia preparada para fazê-lo. A professora 

faz uma crítica aos cursos de formação de professores, que não preparam para lidar com os 

diversos tipos de necessidades especiais dos alunos no cotidiano de sala de aula, ao mesmo 

tempo em que relata ter sido um período difícil, pois a escola, que deveria incluir alunos com 

deficiências em salas regulares, não tinha as condições necessárias para o fazer.  

Para lidar com esse aluno, Margarida utilizava a afetividade, que, segundo ela, é o 

que ela prioriza no desenvolvimento do seu trabalho com crianças. Explicou que ao final do 

ano letivo conseguiu apenas que ele melhorasse a socialização com as crianças e pessoas da 

escola, o que talvez não deva ser tão minimizado, como conquista pedagógica, porém 

considera que seu melhor trabalho durante aquele ano foi o da sensibilização para a inclusão, 

de todos os alunos daquela instituição. Para isso, instituiu, com o auxílio de outra professora, 

o momento da acolhida antes do início da aula, espaço em que fazia reflexões, baseadas em 

textos escolhidos sobre o respeito, a paciência, a amizade e a inclusão, na perspectiva de 

proporcionar maior interação e compreensão dos alunos. A fala seguinte faz referência a essa 

experiência:          

 

Eu sempre eu tento conquistar alguma coisa pelo lado afetivo. Fiz um trabalho na 

escola sobre o respeito, com o apoio de outra professora. Eu comecei a adotar 

acolhida na escola. Eu tinha que chegar mais cedo para fazer a acolhida para dar 
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oportunidade para os alunos cantarem, dançarem, apresentar um jogralzinho, 

apresentar uma redação, um poema, um verso, o que fosse. Eu tinha que fazer isso. 

Aí no final uma música, fazia uma oração, para incluir todo mundo. Eu aprendi a ver 

as coisas com bons olhos, então eu aproveitei também para o meu lado. Eu fiz um 

trabalho belíssimo de inclusão com eles. 

 

O momento de acolhida que Margarida adotou na escola com o objetivo de 

trabalhar a inclusão teve importante repercussão, tanto no desenvolvimento do seu trabalho 

como dos demais professores da escola. Para ela, embora tenha sido uma experiência difícil, 

foi mais uma aprendizagem agregada à sua prática e que teve um expressivo significado 

profissional, mas também pessoal, no sentido da tolerância e do respeito às limitações de cada 

pessoa, inclusive as suas.    

A professora Rosa, que até ingressar no curso de licenciatura não havia tido 

experiências de ensino, destaca que o início do exercício da profissão, que aconteceu durante 

a graduação, foi bastante difícil. Oriunda de escola particular, ela conta que teve um “choque” 

ao descobrir a realidade dos alunos da escola pública, que refletiam em sala de aula a 

problemática social que enfrentavam no dia a dia. Iniciou sua experiência, por contrato 

temporário, em uma escola de um bairro da periferia, onde, pelas suas precárias condições 

socioeconômicas e pelos problemas decorrentes dessa situação, os professores da rede 

municipal evitavam suas lotações. Em função disso, essa instituição tinha seu quadro docente 

composto quase exclusivamente por professores substitutos. A fala seguinte retrata esse 

começo da profissão: 

 

O início foi difícil, complicado para quem já está graduado ou para quem ainda não 

está. Quem não tem experiência, é muito difícil. Na escola me receberam muito 

bem, me ajudaram bastante, mas assim, existem as dificuldades, periferia, a 

realidade do aluno, tudo isso vai para dentro da sala de aula. Foi um choque com a 

realidade. Agora é que eu já me adaptei, mas tenho certeza que quem vê a primeira 

vez fica meio assustado com o que você escuta, o que você vê, o que você faz, 

porque as vezes, por mais que você não queira, você acaba tendo que ter 

mecanismos diferentes, que você não queria adotar, mas que infelizmente aquela 

situação te leva para fazer certas coisas que tu achava que não ia fazer, que não era 

para fazer, como você expulsar um aluno de sala, você suspender um aluno, você 

falar alto. 

 

Rosa evidencia o receio e a insegurança próprios do começo da profissão, 

principalmente quando exercido em condições adversas. Para ela, as experiências é que vão 

fornecendo ao professor as habilidades para superar as dificuldades que se apresentam no 

exercício da docência, bem como vão direcionando o seu fazer pedagógico, uma vez que os 

cursos de formação não preparam os docentes para lidar com essas situações mais extremas. 

Nos primeiros dias de trabalho, até tentou se utilizar de algumas estratégias, que não surtiram 

efeito, e então começou a tomar medidas disciplinares que ela mesma não imaginara fazer, 
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como colocar alunos para fora de sala, por simplesmente não saber como agir diante daquelas 

circunstâncias. A recepção da escola e a ajuda dos profissionais de lá, de acordo com Rosa, 

foram fundamentais para que ultrapassasse essas dificuldades.     

Em seu memorial, ela reafirma as dificuldades encontradas no início da carreira e 

critica a falta de articulação entre a teoria e a prática nos cursos de formação. Registra que as 

experiências obtidas com o passar do tempo em sala de aula, juntamente com o apoio das 

colegas de profissão, a quem recorria quando sentia alguma dificuldade, e com a colaboração 

dos próprios alunos foi conseguindo sentir-se menos insegura na profissão, conforme expressa 

o trecho do seu memorial a seguir:      

 

Achei um abismo imenso entre o que estudei na faculdade e o que presenciei na sala 

de aula de verdade, pois ali era só eu e os alunos, nada mais. Fui a cada dia me 

encontrando em sala. Tinha uns tropeços aqui, outros ali, mas consegui com a ajuda 

das minhas colegas e dos próprios alunos, que mesmo na sua inocência me 

ensinavam a encarar a vida de maneira diferente, vencer a barreira do que parecia 

intransponível, querer ser professora e ser professora. 

 

É interessante perceber neste comentário que Rosa também atribui aos seus alunos 

algumas das suas experiências positivas na profissão docente. Durante a entrevista, a 

professora contou que, após alguns dias de aula, ela e seus alunos, que na época eram da 5ª 

série, foram se adaptando com aquela realidade; ela, a nova professora, bem jovem, nos 

primeiros semestres da faculdade e em sua primeira experiência em sala de aula, e os alunos, 

habituados às metodologias da professora anterior, esta já experiente na profissão. Com o 

decorrer do tempo, professora e alunos foram se conhecendo melhor e esses já não 

reclamavam quando ela pedia que dispusessem as cadeiras em forma de semicírculo e até já o 

faziam antes mesmo de Rosa chegar à sala, e também passaram a gostar de trabalhar em 

grupos.  

Desse modo, Rosa reconhece que seus alunos a ajudaram a permanecer na 

profissão e a enfrentar seus desafios. Ao escolher o curso de Pedagogia e nos primeiros 

semestres buscar uma escola para iniciar sua experiência profissional, tinha convicção de que 

queria seguir a carreira docente. Ao vivenciar o “ser professor”, todavia, deparou-se com uma 

realidade difícil, mas que foi superada, neste caso, também com o com o apoio dos alunos.     

Acácia destaca que, no início da sua atuação profissional, se orientava 

principalmente nas vivências positivas que tivera como aluna e nas práticas de colegas de 

profissão, observando suas aulas durante as experiências na escola onde havia sido voluntária, 

além da instituição de ensino em que realizara o estágio do Curso Normal. Recordando as 

atividades que achava interessante, as metodologias utilizadas, a atitude daqueles 
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profissionais em sala de aula e a relação deles com os alunos, Acácia foi buscando adequar 

essas influências às condições da sua realidade:         

 

As minhas (primeiras) aulas eu procurava muito me lembrar do que foi bom 

anteriormente, o que aconteceu de bom, os tipos de aula que eu gostava, então eu 

procurava aplicar isso na sala de aula. Era uma mistura de aula tradicional com aula 

mais dinâmica. Eu dava muita aula tradicional também nessa época porque a minha 

ansiedade era com que os alunos aprendessem, então quando eu tinha oportunidade 

de dar uma aula diferente, disponibilidade de material, que nessa época essa escola 

também não tinha essa disponibilidade de material, o que eles tinham era eu, tinha 

um quadro, tinha um giz e eles tinham caderno e livro. O que eu tinha em casa, que 

dava para levar, eu levava, aproveitava, eu contava história, cantava. 

  

No início da profissão, Acácia considerava suas aulas como um misto de 

“tradicional” e “mais dinâmica”. Reconhece que ficava ansiosa para que os alunos 

aprendessem e que por isso a aula, às vezes, era “tradicional”: explicava os conteúdos na 

lousa e depois os alunos faziam as atividades. Talvez pensasse dessa forma porque era assim 

que em sua maioria os seus professores trabalhavam e, de algum modo, conseguiam bons 

resultados, embora não fossem esses profissionais os que ela mais admirava.  

As aulas “diferentes” eram as de que ela mais gostava quando aluna e que procura 

exercitar como professora; nessas aulas “mais dinâmicas”, geralmente, utilizava outros 

materiais e recursos que não apenas aqueles do livro didático. Sempre que possível, os alunos 

faziam atividades em grupo, o que tinha elevado grau de participação. A professora revela que 

procurava mesclar esses dois tipos de aula, entretanto, esbarrava em uma dificuldade para esta 

última: a carência de materiais na escola. Supria-a da forma como podia, mas, como ganhava 

pouco, não tinha condições de oferecer muito, por isso realizava mais atividades que não 

demandassem materiais, como contar histórias e cantar, por exemplo. 

Com o passar do tempo, Acácia foi elaborando a própria prática e hoje, de acordo 

com ela, não faz essa diferenciação entre tipos de aula, enfatizando que a aproximação dos 

conteúdos com a realidade dos alunos e a participação deles em sala são elementos 

fundamentais na sua ação pedagógica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Outro momento da sua trajetória destacado por Acácia aconteceu no começo da 

atuação na escola onde até hoje trabalha, perfazendo um total de 14 anos. A professora revela 

que sua primeira turma nessa instituição foi uma 2ª série, à época com 48 alunos, que 

praticamente não estavam alfabetizados; ressalta que nesta experiência teve o privilégio de 

contar com a colaboração da maioria dos pais no processo de aprendizagem dos seus filhos e 

que esse apoio, segundo ela, foi imprescindível para a efetivação do seu trabalho, como 

registra no memorial: 
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Era uma 2ª série com meninos que nem ao menos conheciam as letras. Foi uma 

imensa barreira a vencer. Porém, tive o privilégio que poucos professores tem e que 

eu mesma jamais teria de novo: contar com o apoio da maioria dos pais. Foi uma 

parceria que rendeu excelentes frutos e no final do ano obtivemos sucesso. 

Infelizmente, esse foi o único ano que pude contar com a ajuda dos progenitores 

para realizar meu ofício da maneira que desejava. 

  

A corresponsabilidade dos pais na educação dos seus filhos, especialmente no 

acompanhamento da vida escolar, oferecendo suporte em casa para o estudo e realização das 

atividades, é algo desejável para os professores. A realidade enfrentada pelas famílias dos 

alunos de escola pública, entretanto, muitas vezes não colabora para essa coparticipação. 

Muitos pais não têm um nível de instrução que permita esse acompanhamento e ou passam o 

dia trabalhando. A situação vivida por Acácia com essa turma seria a ideal para todas as 

crianças e certamente geraria resultados positivos na aprendizagem destas, todavia, conforme 

ela mesma reconhece, foi um caso isolado.  

 

4.4.2. Identificações com as disciplinas e com os níveis de escolarização – “a gente precisa 

se identificar com alguma coisa. Não é porque eu sou professora, que se você me colocar 

em qualquer sala de aula eu vou fazer o melhor trabalho do mundo” 

 

Ao longo dessas experiências docentes, começam a se definir, também, suas 

identificações com as faixas etárias que se sentem mais à vontade e seguras para desenvolver 

seu trabalho; este é um aspecto a ser considerado para que o professor se ache confortável no 

exercício da profissão.  

Especialmente no caso dos pedagogos, que podem atuar tanto na Educação 

Infantil como nos anos iniciais do Ensino Fundamental, há uma diversidade de grupos etários 

que demandam ações pedagógicas diferenciadas; quanto menor a criança, por exemplo, mais 

atenção e cuidado lhe devem ser dedicados. A linguagem do professor e as atividades 

realizadas devem estar de acordo com as fases de desenvolvimento de seus alunos. Desse 

modo, tanto há profissionais que se sentem bem atuando com crianças pequenas, e têm essa 

preferência, como há também aqueles que priorizam as crianças maiores.         

Das professoras que participaram desta pesquisa, duas são pedagogas (Margarida 

e Rosa) e, embora estejam habilitadas para atuar na Educação Infantil e nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, ambas revelam ter preferência por trabalhar com crianças maiores, que 

estejam entre o 4º e 5º ano. Açucena, que é licenciada em História, declara que prefere 

trabalhar com jovens, estudantes que estejam entre o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental ou 

no Ensino Médio. As professoras Acácia e Tulipa, que são habilitadas para atuar do 1º ao 9º 



131 

 

ano do Ensino Fundamental, em áreas específicas, têm preferências distintas. Enquanto Tulipa 

prefere atuar com crianças menores, até oito, nove anos e que estejam cursando até o 3º ano, 

Acácia afirma não ter preferência por faixa etária, mas por áreas do conhecimento, como será 

visto mais adiante. Como justificativa para essas preferências, as professoras argumentam 

principalmente a adequação do público à didática e às metodologias de ensino que 

constituíram ao longo de seus percursos de formação.  

Os sistemas educacionais, contudo, ao procederem à lotação dos professores, 

partem prioritariamente das carências existentes na rede de ensino e, de forma geral, não 

consideram a identificação dos docentes com a faixa etária dos estudantes com os quais irão 

trabalhar. 

A professora Margarida, ao ingressar no Município de Fortaleza, por concurso 

público, foi lotada em um anexo de uma escola e, pela primeira vez, foi trabalhar com 

Educação Infantil, experiência que, de acordo com ela, não foi positiva. Não tinha interesse 

em ensinar crianças pequenas porque considerava muito desgastante a assistência que exigiam 

do professor, especialmente pelos cuidados com alimentação, higiene, repouso, entre outras 

demandas próprias do “cuidar e educar” dessa fase da educação infantil. Ao iniciar o ano 

letivo, encontrou uma situação, para ela, ainda mais preocupante: deveria dar conta sozinha de 

18 crianças. A fala a seguir é referente a essa situação:  

 

A primeira turma, eu peguei o Jardim II, que era num anexo. Eu nunca gostei de 

ensinar na Educação Infantil. Eu gosto mais de alunos independentes. Meninos 

chorando, criança doente e eu sozinha em sala. Eram em média 18 crianças e tinha 

que fazer tudo. Foi difícil. Eu não sou muito de trabalhar com criança muito 

pequena. Foi a primeira experiência e vi que não dava, não é isso que eu quero para 

mim. 

 

Margarida manifesta que sua primeira experiência com crianças pequenas foi um 

grande desafio. Serviu para confirmar o que ela já sabia: não se identifica no trabalho com 

esse público. Sua experiência até então havia sido com crianças maiores, mais independentes, 

e com elas consegue estabelecer uma boa relação, principalmente em razão da linguagem e 

metodologias de ensino e trabalho que utiliza em sala de aula. De acordo com a professora, 

com essa experiência, evitou lotar-se em turmas de Educação Infantil, argumentando com o 

núcleo gestor das escolas pelas quais passou que tinha mais habilidade para trabalhar com 

crianças maiores.  

A professora Rosa também relata que vivenciou uma experiência difícil ao 

ingressar no Município de Fortaleza, também por concurso público, e assumir uma turma de 

3ª série, na época. Para ela, foi um momento complicado porque em boa parte os alunos não 
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eram alfabetizados e, portanto, não havia condições de abordar os conteúdos daquela série 

sem trabalhar, principalmente, a alfabetização, atividade com a qual não se identifica.  

Além disso, assim como Margarida, Rosa prefere trabalhar com alunos maiores, 

especialmente com os do 5º ano. Segundo ela, sente-se mais à vontade para atuar com esse 

público porque eles já são mais independentes e correspondem às estratégias metodológicas 

que gosta de utilizar em sala de aula, bem como geralmente estão mais avançados no 

letramento. O discurso seguinte faz alusão à falta de identificação com o público e com a área 

em que Rosa teve que atuar nessa experiência:     

 

Passei no concurso da prefeitura e eu assumi uma escola no bairro Tancredo Neves. 

Lá eu assumi uma 3ª série. Como eu já tinha passado por outra experiência, eu achei 

tranquilo, só que para mim era diferente, porque os meninos menores tem aquela 

dependência maior, a maioria não era alfabetizado. Então você tem que fazer um 

trabalho além do conteúdo da 3ª série, você tem que trabalhar paralelo a 

alfabetização. E alfabetização não é para todo mundo. Eu tentava, mas era muito 

difícil alfabetizar um aluno, porque ele precisa de uma atenção especial. Era 

diferente de uma professora que é alfabetizadora, que estudou alfabetização, que fez 

cursos ou que saiba alfabetizar pela sua prática anterior. [...] Eu sempre preferi 

trabalhar com 5º ano. Os meninos maiores já entendem, já estão quase todos 

alfabetizados, já conversam de igual para igual, eu tenho mais facilidade com esse 

tipo de aluno, me identifico mais, é mais fácil para conduzir. 

 

O fato de ter uma experiência docente foi um pouco mais tranquilo para Rosa, 

entretanto sua maior dificuldade foi ter que alfabetizar, inclusive buscando adequar condições 

para fazê-lo paralelamente, como diz, ao ensino de conteúdos da 3ª série a uma minoria de 

alunos. Em outro momento da entrevista, bem como no seu memorial, a professora relata que 

foi um trabalho muito desgastante, pois passava alguma atividade para essas crianças 

enquanto ensinava o restante da turma a ler e escrever. Outra dificuldade reconhecida é que 

não dominava as técnicas de alfabetização, não havia realizado um curso nessa área, nem 

conhecia alguma experiência que viesse a lhe servir de referência para essas atividades.  

Para solucionar essa situação, Rosa recorreu ao estudo de alguns autores dessa 

área e contou com a colaboração de outras professoras da escola, que lhe forneceram dicas de 

métodos e atividades que facilitaram a compreensão dos alunos, consoante afirma no seu 

memorial: “o fato de não me identificar com essa série não me limitou a não aprender. Fui 

atrás de ajuda com minhas colegas alfabetizadoras e comecei a pesquisar e estudar as 

didáticas de alfabetização de criança”. 

Ainda é um problema dos cursos de graduação a vinculação dos conteúdos 

estudados às aplicações práticas, comprometendo a preparação dos professores em formação, 

que, desse modo, não constroem adequadamente as aprendizagens necessárias para o 

exercício da profissão. No caso dos pedagogos, que são habilitados para atuar com creches, 
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pré-escolas e anos iniciais do ensino fundamental, segmentos que exigem o domínio de 

conhecimentos específicos de cada fase do desenvolvimento infantil, essa situação é mais 

veemente.   

Açucena também vivenciou uma experiência difícil no seu percurso de trabalho, 

mas, contrariamente às professoras Margarida e Rosa, teve que atuar em uma etapa do nível 

de ensino para a qual não era, formalmente, habilitada. Desde suas primeiras experiências 

docentes, identificou-se com os jovens para exercer a profissão. Cursou a licenciatura em 

História, justamente porque era sua área de interesse e atuaria com o público com o qual se 

identificava: adolescentes e jovens. Ao ser aprovada no concurso público do Município de 

Baturité - CE como professora, das séries finais do Ensino Fundamental, foi, entretanto, 

lotada em uma creche localizada na zona rural. O relato da sequência exprime como foi essa 

experiência:  

 

Eu fiquei nessa creche dois meses e me senti a pessoa mais incompetente desse 

mundo. Como é que eu ia lidar de repente com crianças de dois, três anos? Eu falei 

para eles que era uma irresponsabilidade do município colocar um profissional que 

não saiba lidar, que nunca fez um curso sequer daquilo. Nós temos que fugir dessa 

ideia de que a creche, qualquer pessoa pode trabalhar na creche Não pode, não dá. O 

profissional da creche, ele tem que ser tão bem capacitado quanto qualquer outro 

profissional. Eu jamais faria um concurso para trabalhar com Educação Infantil 

porque eu sei que eu não tenho capacidade para isso, que eu não tenho metodologia 

para isso. E é uma coisa que eu não me identifico, eu não quero buscar isso para 

mim. Eu acho que todo mundo pode e deve optar, para que se sinta confortável na 

profissão. Um professor, ele precisa ser significativo. Ele precisa sentir que a sua 

prática está sendo positiva na vida do aluno. Então eu não consigo me enxergar 

dentro de salas de aula como essa, porque eu sei que eu não vou ajudar e eu posso 

ser tão negativa na vida dessas crianças, quanto algumas pessoas foram na minha 

vida. 

  

Açucena declara que foi um período muito desgastante e frustrante. Conta que foi 

à Secretaria de Educação do Município por diversas vezes para tentar resolver a situação, 

argumentando que havia feito o concurso para trabalhar com a faixa etária e a área disciplinar 

conforme fora habilitada, e que não possuía formação adequada para atuar com crianças 

pequenas nem tinha conhecimento sobre os procedimentos necessários, bem como não tinha 

interesse em investir esforços para buscar constituir aprendizagens neste sentido. Saiu de lá 

com a promessa de que seu caso seria resolvido, mas ainda passou dois meses com essa 

turma. Durante a conversa, relatou diversas dificuldades que vivenciou em sala de aula por 

não saber como agir diante das situações que constantemente havia naquele contexto.  

No tempo que passou nessa experiência com a pré-escola não se identificou com 

as metodologias que precisava utilizar com as crianças, como contar histórias, cantar, entre 

outras atividades que esse trabalho demandava; todavia, ao lecionar para adolescentes e 
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jovens, também nos seus primeiros ensaios docentes, prontamente percebeu que se sentia 

bastante confortável, pois conseguia interagir com eles e utilizar métodos que se espelhavam 

em seus professores, fazendo-os refletir sobre questões diversas, inclusive relacionadas ao seu 

cotidiano. Isso foi um dos motivos que a fez perseguir a carreira docente, como professora de 

História das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

É importante perceber a concepção de profissionalidade que Açucena demonstra 

ao falar sobre o profissional da creche, que “tem que ser tão bem capacitado quanto qualquer 

outro profissional”. Defende o argumento de que, para assumir qualquer sala de aula, o 

professor precisa ter a formação adequada, dispondo dos conhecimentos específicos que 

justifiquem sua atuação naquela turma. Nesta perspectiva, chama atenção para uma condição 

essencial para que o docente se ache confortável na profissão, mas que infelizmente pouco se 

considera nos momentos de lotação de professores: a área e a faixa etária para a qual o 

profissional tem formação. Para ela, quando esta condição não é considerada, corre-se o risco 

de não exercer um bom trabalho e até prejudicar seus alunos, tanto na questão afetiva, quanto 

no concernente às aprendizagens.  

Ainda de acordo com ela, o professor deve ser significativo na vida dos seus 

alunos; assim, utilizando métodos que considera positivos para facilitar a compreensão dos 

conteúdos, procura dinamizar a aula, incentivando a participação e levando diferentes 

recursos para ajudá-los a perceber, pensar e entender os assuntos estudados. Identificar-se 

com o ofício que desempenha, para ela, tanto é bom para o profissional quanto para os alunos: 

“a gente precisa se identificar com alguma coisa. Não é porque eu sou professora, que se você 

me colocar em qualquer sala de aula eu vou fazer o melhor trabalho do mundo”. 

Depois de muita solicitação para ser transferida da creche, Açucena foi lotada em 

uma turma de 3º ano numa escola da sede do Município, onde, até o momento da entrevista, 

permanecia trabalhando. Segundo ela, ainda não é o trabalho ideal, uma vez que continua 

atuando com um público e uma área que não condiz com a sua formação. A professora revela, 

entretanto, que, com esses alunos, consegue interagir melhor e que aprende muito com eles, 

especialmente pela questão afetiva, conforme registra no seguinte comentário:  

 

Uma coisa que permeia muito o Ensino Fundamental I e uma parte do II é a questão 

da afetividade, que é muito aparente com as crianças e eu estou trabalhando isso. 

Agora estou numa sala de 3º ano. Não é aquilo que eu sonhei, porque ainda estou no 

Ensino Fundamental I e é pra eu estar no II. Mas eu tenho aprendido muito nessa 

sala de 3º ano. Esse lado de você ser afável, porque são crianças e aí às vezes eu me 

vejo cobrando. Aí eu me percebi e disse “não, não pode fazer assim”. Tem que 

trabalhar muito o lúdico e eu tenho dificuldade, mas o que não me faz me aperrear 

tanto nesse 3º ano eu acho que é essa afetividade, que as crianças conseguem nos 

envolver. Essas dificuldades elas são enfrentadas mais facilmente, porque você se 
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envolve com as crianças, então esse aspecto afetivo ele aflora dentro da gente e a 

gente consegue trabalhar direitinho. 

 

Para ela, a afetividade corresponde a um elemento fundamental no trabalho com 

as crianças e é com base nisso que logra dar continuidade à atuação com essa turma. O 

carinho, a confiança e o respeito que as crianças demonstram ter por ela foram estabelecendo 

vínculos e tornando o desafio de trabalhar como professora polivalente mais fácil de ser 

encarado. Açucena ressalta, no entanto, que ainda sente dificuldades de desenvolver 

atividades lúdicas com as crianças; mais uma ação pedagógica demandada pela função que 

está exercendo.   

Nesse depoimento de Açucena, é possível notar uma ação reflexiva sobre sua 

prática ao revelar que, de vez em quando, se percebe cobrando algo que não está de acordo 

com o ritmo e a capacidade das crianças. Acostumada com as metodologias de ensino que 

utiliza com os adolescentes, a professora revela que às vezes espera das crianças atitudes e 

respostas semelhantes às dadas por aqueles, mas, percebendo seu erro, logo procura fazer as 

adequações necessárias. Essa atitude demonstra a atenção que confere à sua ação pedagógica, 

percebendo o que está dando certo e o que precisa ser mudado na perspectiva de alcançar seus 

objetivos e ressignificar sua prática docente. 

Antes de ser aprovada no concurso da rede municipal de Baturité - CE, Açucena 

teve a experiência mais significativa e satisfatória do seu percurso profissional. Havia passado 

numa seleção para professor temporário do Estado e começou a trabalhar com os jovens, que 

é o público com o qual realmente se identifica, no Liceu, durante o período de dois anos. 

Neste espaço, surgiu seu encantamento com o Ensino Médio por conseguir praticar as 

metodologias de ensino que considera atraentes e relevantes para a aprendizagem dos alunos, 

principalmente com os conhecimentos teóricos e pedagógicos constituídos na graduação. Este 

depoimento registra o momento:        

 

Aí eu começo a minha experiência como eu sempre desejei. Aí toda aquela 

experiência em tudo o que eu achava que eu podia fazer, as maneiras que eu podia 

fazer, eu encontro justamente nesse período. Então é o período de total descoberta 

minha dentro de sala de aula como professora do Liceu e aí quando eu vou para 

minha disciplina então eu me realizava nas minhas aulas de História. [...] Ensino 

Médio é hoje o que me realiza como profissional, e eu estou fora dele. Eu acho que 

o que me encanta no Ensino Médio são esses questionamentos juvenis, tudo muito a 

flor da pele, e eu acho que eu trago muito essas experiências de professores meus 

para dentro da sala de aula, porque nós somos o resumo de tudo isso, na verdade. E 

aí eu acho que o que eu mais gosto do Ensino Médio, primeiro, a metodologia de 

trabalho porque eu me solto dentro de sala de aula. Eu acho que a discussão dos 

temas é o momento que eu mais gosto de ser professora. Eu me realizo em sala de 

aula com os debates, com os questionamentos. 
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A descoberta de si como professora, de acordo com Açucena, aconteceu na 

docência no Ensino Médio, pois é a etapa do nível de ensino básico que a realiza 

profissionalmente. Embora não estivesse atuando com este público no período em que as 

entrevistas foram realizadas, revela que aguarda uma oportunidade de voltar a ensinar 

novamente estudantes dessa faixa etária. A aproximação que consegue ter com os jovens, 

interessando-se por seus questionamentos, inseguranças, medos, vontades e os diversos 

sentimentos próprios dessa fase do desenvolvimento, que envolve muitas mudanças, é 

aproveitada por Açucena para trabalhar os conteúdos da disciplina História com debates e 

discussão em sala de aula, metodologia utilizada por alguns dos bons professores que tivera 

durante sua vida escolar e que reproduz na sua prática profissional.  

A professora também reafirma no seu memorial que lecionar no Ensino Médio 

significou o verdadeiro “encontro” com a profissão, no sentido da identificação plena com o 

público, com as metodologias, entre outras condições que possibilitaram se achar confortável 

no exercício da docência, conforme expressa o trecho a seguir: “o Liceu de Baturité foi onde 

tive o meu primeiro contato com o Ensino Médio e foi lá onde de fato me encontrei enquanto 

professora. Me encantei com o público, com as possibilidades, com as maneiras de fazer, com 

tudo”. 

A identificação de Açucena com o público jovem, que se deu principalmente com 

suas experiências docentes, foi intensificada por meio de outros trabalhos que realizou ou 

ainda desenvolve. A professora informou que dirigiu um departamento da juventude na cidade 

de Baturité - CE e atualmente apresenta um programa jovem numa rádio local outros mais 

dois colegas que atuam nos movimentos sociais. Para ela, este programa é como uma 

brincadeira, porque se diverte muito, é bem diversificado, pois envolve cultura, 

entretenimento, informação e interatividade. Açucena diz que o programa também a aproxima 

dos alunos, porque eles ligam para a rádio, mandam mensagens, pedem músicas e deixam sua 

opinião sobre o tema discutido naquele dia. 

Acácia, que possui habilitação para atuar nos anos iniciais e em áreas específicas 

(Português, Matemáticas, Ciências, História e Geografia) do Ensino Fundamental, revela que 

não tem preferência por faixa etária para desenvolver o seu trabalho. Garante que consegue 

estabelecer boa relação, tanto com crianças quanto com adolescentes. Reconhece que são 

faixas etárias bem diferentes, com suas peculiaridades e que, portanto, demandam ações 

pedagógicas diferenciadas, com adequações metodológicas para cada público:  

 

Eu fui para a Educação Infantil, consegui me dar bem com os alunos; fui para os 

adolescentes, consegui me dar bem. Criança é de um jeito, adolescente é de outro. 
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Em algumas coisas tem que mudar, mas não vi diferença em trabalhar com crianças 

ou adolescentes. 

  

A professora Tulipa, que cursou a mesma graduação de Acácia, tem preferência 

por atuar na Educação Infantil, exercendo essa função no Município de Caucaia - CE. Em 

Fortaleza - CE, no momento da entrevista, estava atuando no 2º ano. Embora sua graduação a 

habilite para lecionar no Ensino Fundamental, sua formação inicial em nível médio, no Curso 

Normal, permite a atuação na Educação Infantil. Revela que não se identifica no trabalho com 

crianças maiores nem com adolescentes, pois sente mais dificuldades de interagir com esse 

público. Considera que sua didática se harmoniza às crianças menores, pois gosta de acolher, 

cuidar, dar carinho e consegue satisfazer-se pessoal e profissionalmente atuando com elas. A 

identificação de Tulipa com o público infantil é declarada:  

 

Sou Infantil V, mas por opção.  Várias vezes me chamaram para assumir de acordo 

com a minha graduação, mas eu gosto muito desse público, de criança pequena. Já 

trabalhei com adolescente, com adulto, que também é muito bom, mas adolescente 

é muito trabalhoso, então eu sou muito mais a criança. Para você lidar com 

adolescente, você precisa negociar muito com eles, você precisa ter assim um 

respeito muito grande, um cuidado muito grande. Eu acho que como professora 

deles, eu não seria boa para eles, não ia ser bom para nós. 

 

Tulipa demonstra ter consciência do seu papel como educadora. Reconhece que 

não tem habilidade para atuar com crianças maiores e adolescentes e que não se sentiria 

confortável na profissão se tivesse que trabalhar com esse público, afirmando que ambos, 

professora e alunos, poderiam sair insatisfeitos dessa experiência. 

A professora revela que sua verdadeira paixão é o trabalho com crianças 

pequenas, da Educação Infantil, e assinala que consegue estabelecer ótima relação com elas e 

se sente bem desenvolvendo este trabalho, pois gosta de cuidar, dar carinho e desenvolver 

atividades lúdicas, contar histórias, cantar, entre outras diversas ações que buscam o 

desenvolvimento das potencialidades das crianças, conforme registra no depoimento a seguir:    

 

A Educação Infantil tem que ser muito no lúdico. Trabalha muito aquela coisa do 

prazer, da brincadeira, então todas as aulas estão voltadas para esse sentido. Então é 

a contação de história, é o cartaz, é a gravura, é a música, a gente canta muito, é a 

observação nos arredores da escola. Então trabalha muito o concreto e com o que 

tem ali. Eu saio pela escola com a turma de alunos e eles vão tocar as coisas, os 

objetos para saber o que é liso, áspero, leve, pesado; para ver os seres vivos que 

encontram. Aí tem a questão do desenho, tem a massa de modelar, tem o material de 

sucata, tudo com a criança tem que ser no mundo do concreto e eles aprendem 

muito. Minha relação com elas é muito boa, eles me querem muito bem, me 

abraçam, é a galinha e os pintinhos. A gente brinca muito, é muito gostoso. Eu sou 

louca por criança, está aí uma coisa que eu me identifico muito! Eu sou apaixonada 

por criança. 
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Tulipa destaca que o “cuidar” e o “educar” são ações presentes na sua prática com 

crianças pequenas. Para ela, é muito gratificante acompanhar e colaborar na elaboração da 

oralidade, da escrita, do raciocínio e no desenvolvimento de outras habilidades das crianças. 

Conforme indicado para essa faixa etária com a qual trabalha, em que a representação é 

fundamental para a compreensão, a professora ressalta que realiza muitas atividades práticas e 

com material concreto, a fim de que as crianças experimentem, peguem, testem, manuseiem, 

vejam e cheirem, a fim de desenvolver percepções e compreensões, enfatizando, assim, a 

importância do trabalho com materiais concretos. 

Em seu memorial, Tulipa reforça essa afinidade em trabalhar com crianças e 

revela como percebe a atuação do educador que desenvolve este ofício:    

 

O meu desempenho em sala de aula tem melhorado em benefício dos meus alunos.  

O educador deve usar o bom senso, a humildade, a generosidade e a consciência do 

inacabamento. Ser uma eterna criança para assim compreender melhor o seu mundo, 

seus limites e a necessidade de estar em contato com o objeto de estudo. 

 

Neste trecho do memorial, a professora menciona que o educador deve ser 

consciente do seu inacabamento; desse modo, chama atenção para o fato de que ele deve 

perceber que aprende com o seu dia a dia, com seus alunos, experimentações, práticas 

docentes e experiências de vida, pessoais e profissionais. São essas aprendizagens que o vão 

formando e transformando suas ideias, compreensões, comportamentos e práticas numa 

perspectiva de melhoria da sua ação docente. 

Em outro momento da entrevista, a docente declarou ainda que procura saber 

sobre a vida do aluno e conhecer seus responsáveis. Acredita que a proximidade entre escola e 

família traz benefícios à criança na perspectiva de unir esforços para favorecer o 

desenvolvimento pleno. Para isso, no dia a dia de sala de aula pergunta o que as crianças 

fazem em casa, quem as ajuda, o que gostam e o que não gostam de fazer, na perspectiva de 

aproximar-se do seu cotidiano e utilizar os elementos colhidos dos relatos como 

possibilidades de atividades em sala.  

Com relação à identificação com a faixa etária, a fala de Açucena, a seguir, 

sintetiza o pensamento das professoras entrevistadas quanto à necessidade e à importância de 

sentir-se bem no seu ofício. Defende a ideia de que cada professor tem uma prática definida, 

uma essência didática que é mais significativa para públicos específicos, sendo, desse modo, 

uma relevante condição para que ele realmente “se encontre” na profissão. Embora seja 

possível fazer algumas adequações para utilizá-la com alunos de outras faixas etárias, tanto o 
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trabalho como a satisfação pessoal do professor podem ficar comprometidos, trazendo 

repercussões negativas à vida do profissional e, principalmente, dos seus alunos.   

 

Para cada público, uma prática, uma maneira de fazer. Muito embora a minha 

prática, ela tivesse um núcleo, porque ela não se desfaz, mas a maneira dela 

acontecer precisa ser transformada. E aí a gente começa a perceber que o professor, 

ele precisa se encontrar naquilo que ele gostaria de fazer porque senão ele vai ser um 

professor infeliz a vida inteira. Por isso que eu me encontro no Ensino Médio com a 

juventude, com os jovens, que eu me encontro na minha essência, no que eu posso 

me dar de melhor. Aí eu percebo que aquela minha prática, aquilo que eu posso 

trazer, que eu acho que tenho de melhor vai ser melhor empregado ali, com aquele 

público. 

 

Outra condição que interfere no trabalho do professor, de acordo com as 

professoras Açucena, Acácia e Tulipa, licenciadas em áreas específicas, é a identificação com 

os conteúdos disciplinares. 

A professora Acácia revela que se identifica mais com as disciplinas da área de 

Humanidades. Sente-se bem trabalhando com Geografia nas séries finais do Ensino 

Fundamental e espera um dia também ter a oportunidade de ser lotada na disciplina História, 

pois, de acordo com ela, são áreas do conhecimento que favorecem o diálogo, com a 

expressão de questionamentos, ideias e opiniões, e permitem a utilização de metodologias que 

ela, em particular, gosta de adotar em sala de aula, como pesquisas, trabalhos em grupo, 

seminários, discussão de temáticas, como expressa o depoimento:    

 

Eu gosto mais da área de humanas. História, Geografia, eu me sinto melhor 

lecionando essas áreas, fico mais à vontade em sala de aula. A Geografia eu me 

identifico. Eu gosto muito de fazer pesquisa com eles, pesquisar junto. Então às 

vezes eu mudo muito a minha aula porque eles querem saber ou tem dúvida em 

algum assunto que eu também não conheço, de um país, por exemplo. Eles 

pesquisam e quem conseguir traz para a sala, a gente lê, eu faço muito isso. 

Geografia para mim não é uma matéria decorativa, como todo mundo fala. É uma 

matéria que tem que se aprender, se questionar, comentar, expor opinião, expor 

ideias. 

 

Acácia também revela que procura adaptar o programa da disciplina às 

necessidades dos alunos. Acentua que não se detém no livro didático, até porque a maioria das 

turmas não o recebeu, e trabalha muitos temas da atualidade. Quando surge uma notícia pela 

qual seus alunos se interessam e que ela pode relacionar com temas da disciplina, solicita que 

eles pesquisem sobre aquele assunto e tragam as informações que conseguirem colher para 

compartilhar em sala de aula.  

Em seu memorial, Acácia reafirma a identificação com o ensino de Geografia, 

especialmente pela utilidade e importância dessa disciplina no cotidiano das pessoas. Por ser 

uma área que incentiva o pensamento crítico e a capacidade de analisar questões da 
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contemporaneidade nos diversos âmbitos, como político, social, econômico e ambiental, a 

professora assinala que ela colabora na formação dos alunos para o exercício da cidadania, 

conforme registra na fala seguinte: “sei que o professor de Geografia tem a oportunidade de 

ajudar qualquer estudante a construir seu conhecimento e o mais importante, sentir-se parte do 

meio social que vive, ser ativo na formação de suas concepções e nunca ser um mero 

expectador”. 

A professora Açucena, que declara sua identificação com a disciplina História, 

destaca os motivos que a conduziram a cursar a licenciatura nessa área, ressaltando que o 

docente pode estabelecer relações entre os conteúdos estudados na disciplina e as vivências 

dos estudantes. Em seu percurso escolar, teve professores que a marcaram porque mostraram 

uma nova concepção sobre o ensino de História, que levavam os estudantes a refletir sobre os 

fatos históricos e acerca da própria vida com base nos questionamentos e discussões a que 

eram instigados a participar. Tomando como referência esses profissionais, Açucena também 

busca fazer essas relações nas suas aulas, abrindo espaço para que eles compartilhem suas 

vivências:  

 

Essa ideia da problematização da História tem tudo a ver com a vida do aluno e você 

vai fazendo esses links. [...] A gente tem nossos gostos, então leva para a sala de 

aula toda essa nossa vivencia. E aí eu permito muito aos meus alunos que eles 

compartilhem essa vivencia deles dentro de sala de aula. E eu acho que é aí onde eu 

me encontro com a História porque ela me permite isso. Ela permite esse diálogo 

constante com a realidade, constante com a vida do aluno. Os meus momentos de 

explicação ele são muito mais de conversa, de debate, é muito mais uma construção 

de saberes. 

 

De percepção refinada, Açucena concebe sua aula como um momento de 

formulação de saberes; a dinâmica que empreende tem o diálogo como elemento condutor e 

permite à professora e aos seus alunos a troca de vivências, ideias e opiniões que enriquecem 

aqueles encontros e proporciona aprendizagens que vão além dos conteúdos de História. Essas 

possibilidades é que alimentam sua identificação com essa disciplina.    

A professora Tulipa destaca o fato de que se identifica em trabalhar com os 

conteúdos de Ciências para alunos da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Fundamental, 

tanto pelos conteúdos desta disciplina, como pela faixa etária. Segundo ela, o fato de haver 

nascido e crescido no interior, observando a natureza, manipulando alguns dos seus elementos 

e observando mais proximamente seus fenômenos, ajuda na explicação que procede a respeito 

de alguns conteúdos com maior propriedade. Para facilitar a compreensão de certos teores, 

Tulipa busca fazer com que as crianças experimentem e observem, na prática, alguns dos 

assuntos estudados em sala. Foi dessa forma que ensinou seus alunos na sua primeira 
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experiência docente e, como percebeu que eles aprenderam rapidamente, continua a fazê-lo 

do mesmo modo.  Relata, por exemplo, que, ao estudarem as plantas, organizou uma pequena 

horta com seus alunos para que estes acompanhassem e compreendessem como acontece o 

desenvolvimento dos vegetais e conhecessem mais detalhadamente sua estrutura. No 

depoimento a seguir, Tulipa indica a necessidade e a relevância de ensinar as crianças com 

suporte em experiências e materiais concretos:    

 

Na aula de Ciências, quando eu vou trabalhar germinação, eu tenho como falar como 

as plantas nascem. Eu tenho mais propriedade para falar porque eu plantava, eu via 

nascer. Eu mostro na prática para a criança. A gente já fez uma hortazinha atrás da 

nossa sala, cada um trouxe as plantinhas, a gente plantou, a gente ia regar. Isso que 

eu faço hoje é um resgate daquilo que eu vi e que eu ensinei para os alunos naquela 

época. Quando eu não sabia ensinar do outro jeito, eu ensinava desse jeito aí. 

Mostrando a natureza, pegando, quebrando graveto, olhando a planta, estudando, 

vendo quem era a raiz da planta, quem era o caule, então eu trabalhei isso com o 

concreto. E eu vi que aquilo ali o aluno aprendeu rapidinho. Se aqueles aprenderam 

rapidinho, os meus também podem aprender se eu partir do concreto. E eu tenho 

uma inquietação muito grande, quando eu estou falando uma coisa que a criança não 

entende, eu paro e vou logo atrás de pegar o que é que eu estou falando para ele 

entender a linguagem. 

 

Ainda no que concerne à identificação com as disciplinas, algumas professoras 

relatam experiências que não consideraram boas durante a sua trajetória profissional, 

justamente porque tiveram que assumir matérias com as quais não tinham afinidade ou 

sentiam dificuldades para ministrar por falta de domínio de certos conteúdos. 

A professora Acácia revela que, quando concluiu a graduação, foi lotada, pela 

Secretaria de Educação do Município onde trabalha, na disciplina Matemática em turmas de 

8º e 9º ano. Embora não tivesse nenhum problema com relação à faixa etária dos alunos, 

enfatiza que não dominava bem os conteúdos de Matemática para aqueles anos. Conforme a 

professora, a lotação foi “determinação da secretaria. Aí não queriam saber se queria, se não 

queria, se sabia, se não sabia. Foi nem a escola, não. Já chegou um papel com a determinação 

que eu tinha ampliado e que eu ficaria com a Matemática no 8º e 9º ano. Foi difícil”.  

Ao iniciar as aulas, constatou que o nível de muitos alunos estava bem aquém do 

desejado e foi com estes que desenvolveu um trabalho mais significativo. Em outra parte da 

entrevista, a professora conta que nessas turmas havia alunos repetentes, que estavam 

desmotivados e não sabiam sequer as quatro operações matemáticas. Começou a incentivá-

los, utilizando materiais concretos e jogos para facilitar a elaboração desses conhecimentos e, 

ao final do ano letivo, esses alunos apresentaram importantes avanços. Para ela, essa 

experiência, embora difícil, foi gratificante. 
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Acácia relata que conversava constantemente com a coordenadora da escola sobre 

suas dificuldades e limitações na área da Matemática e, quando surgiu uma carência para a 

disciplina Geografia, assumiu-a, uma vez que havia outros professores licenciados em 

Matemática na escola, como registra em seu memorial: 

 

Quatro anos atrás, a professora de Geografia pediu transferência para outro local. 

Então fui convidada a assumir essa área, já que havia professores de Matemática 

suficientes no estabelecimento de ensino. Aceitei de imediato e tenho certeza que foi 

a decisão mais sensata que tomei em todos esses anos de trabalho nessa escola. No 

campo das Humanas tenho mais oportunidade de levar o aluno a expressar suas 

ideias e opiniões. 

 

Embora Acácia tivesse habilitação para assumir disciplinas em áreas específicas 

nos anos finais do Ensino Fundamental, como Matemática, e estando de acordo com o edital 

do concurso, registra não haver uma identificação com essa disciplina e, portanto, uma 

limitação pessoal em ensiná-la. Justifica ainda que teve uma formação inicial em nível 

superior curta e aligeirada, o que pode ter comprometido o estudo e a compreensão dos 

conteúdos que deveria ensinar. Nessas condições, Acácia reconhece que tomou uma decisão 

sensata ao assumir a disciplina Geografia, uma vez que não se sentia segura em lecionar 

Matemática nos anos finais; foi uma troca que, segundo ela, permitiu que se sentisse mais 

confortável na profissão.  

A professora Açucena registra algumas dificuldades ao assumir sua turma de 3º 

ano do Ensino Fundamental. Embora tivesse formação em História, assumira a função de 

professora polivalente e teve que lecionar todas as disciplinas, em algumas das quais, como 

Português e Matemática, sentia certa dificuldade para encontrar metodologias de ensino mais 

interessantes e significativas, já que não havia obtido conhecimentos relacionados à didática 

de outras disciplinas na faculdade. Revela que em suas aulas de História, mesmo com as 

crianças menores, segue a metodologia com que gosta de trabalhar com os adolescentes. 

Neste sentido, declara que as aulas são dinâmicas e priorizam o diálogo com os alunos, que 

participam das rodas de conversa. 

A professora Rosa, que é pedagoga, informa que não se identifica com Artes; 

ainda que ministre aulas desta disciplina, revela que não possui habilidade para isso e que não 

teve formação para atuar nessa área. Sem dominar as técnicas de pintura, desenho e outras 

dimensões que compõem o ensino de Artes, a professora declara que não tem como ensinar 

seus alunos. Considera que da forma como a disciplina está disposta no currículo, sem um 

programa definido, portanto, ficando a cargo do professor, não cumpre satisfatoriamente seu 

papel: “a única disciplina que eu não tenho muita habilidade, que eu não gosto muito é Artes. 



143 

 

A gente dá, mas a nossa arte é o que? É um desenho, é uma pintura, é um trabalho de corte, de 

colagem, essas coisas”.  

Mesmo sendo possível pensar que no Ensino Fundamental o que interessa é uma 

educação para apreciação de objetos artísticos, que é diferente de ensinar Desenho, Música, 

Pintura etc., a professora anuncia a necessidade de investimento em ações de formação que 

auxiliem o professor nessa abordagem. 

As práticas pedagógicas que as professoras foram desenvolvendo ao longo do seu 

percurso de formação e trabalho ocorreram com base na observação da atividade educativa e 

de relatos de outros profissionais da educação, bem como das próprias experiências 

profissionais. Desse modo, as docentes foram elaborando suas metodologias de ensino, 

encontrando estratégias para melhorar o relacionamento com os alunos, identificando a faixa 

etária e as disciplinas em que se sentiam mais seguras para trabalhar e buscando solucionar as 

dúvidas e dificuldades surgidas durante essa trajetória, recorrendo a pesquisas e a outros 

profissionais para ajudá-las.    

Para o desenvolvimento de suas práticas, as professoras também advertem quanto 

à necessidade de se conhecer o entorno da escola, a fim de saber a que bens sociais e culturais 

seus alunos têm acesso, assim como os problemas e situações de risco a que crianças e 

adolescentes podem estar ou vir a se tornar vulneráveis.   

 

4.4.3. Conhecer a escola, seu entorno e os cotidianos dos alunos – “ressalto que é de suma 

importância trabalhar a partir da realidade dos alunos e que nós, docentes, devemos pensar 

na escola numa perspectiva inclusiva” 

 

Conhecer a realidade dos alunos é um aspecto que as professoras entrevistadas 

consideram importante para o desenvolvimento do seu trabalho. Procurar saber sobre o 

contexto da comunidade em que a escola está inserida, identificando tanto os pontos 

positivos, que podem ser aliados à sua prática pedagógica, como os desafios e dificuldades 

enfrentadas pelas famílias do local, as ajudam a conduzir melhor a ação docente.  

Durante a entrevista, por diversas vezes, Acácia deu indícios da necessidade de 

um professor saber sobre a realidade dos seus alunos. Como costumava fazer quando 

começava uma nova experiência de ensino, revela que, ao assumir o lugar que conquistou em 

concurso no Município de Caucaia - CE, procurou conhecer um pouco do entorno da escola. 

Indagava os profissionais mais antigos da instituição sobre a comunidade, o que havia de bom 
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e em quais aspectos necessitaria haver mudanças, e tentava saber quem eram os pais das 

crianças a quem ensinava. Essa preocupação também foi registrada no seu memorial: 

 

Passado o período de adaptação, fui à busca de conhecer o bairro e as pessoas que 

formavam meu novo local de atividade diária. Tive essa atitude por compreender 

que o educador precisa conhecer seus alunos para perceber suas necessidades e 

entender situações do cotidiano escolar. Com esse gesto, percebi em que lugar meus 

alunos estavam inseridos e o que eu poderia esperar deles. O resultado foi bastante 

satisfatório, pois, os conhecendo melhor, a interação e a confiança foram facilmente 

conquistadas. 

 

Em outro momento da entrevista, Acácia assinala que a aproximação com as 

famílias das crianças a ajuda a compreender melhor suas necessidades e limitações, 

estabelecendo uma relação de maior confiança com os estudantes. De acordo com ela, gosta 

muito de escutar seus alunos e, às vezes, pergunta sobre a vida deles, o que fazem em casa, 

sobre sua família e amigos. Saber um pouco sobre suas vidas também favorece a percepção de 

algum comportamento diferente aflorado em sala. A relação de confiança que estabelece com 

eles muitas vezes, permitiu que lhes contassem problemas por que estavam passando e ela 

pôde ajudá-los. Acácia diz ainda que fica atenta às conversas das crianças sobre os 

acontecimentos do bairro e tenta relacioná-los com os conteúdos que foram, ou seriam 

estudados, utilizando-os para trabalhar certos valores e assuntos voltados para a formação 

humana.  

A aproximação com a realidade também tem fins pedagógicos para Acácia. 

Segundo ela, quando se consideram os conhecimentos prévios das crianças sobre os 

conteúdos abordados em sala, bem como se relacionam os temas ao cotidiano delas, 

mostrando sua utilidade no dia a dia, a compreensão flui mais facilmente e enseja 

aprendizagens significativas. 

A professora Rosa enfatiza que residir próximo à escola favorece sua relação com 

as crianças e suas famílias, até porque passa a conhecer mais sobre a rotina delas. Aos finais 

de semana, quando vai à pracinha com seu filho, geralmente encontra alguns alunos ou pais, 

às vezes conversa um pouco com eles e, para ela, essa convivência é uma forma de ter maior 

proximidade com as famílias. Relata, contudo, que tem o lado ruim, porque eles também 

sabem onde ela mora e misturam um pouco as relações, tanto que, em alguns momentos, sente 

sua privacidade invadida, pois qualquer fato que aconteça ou quando querem saber alguma 

informação, vão até sua casa.       

Margarida também declara, em vários momentos da entrevista, que conhecer a 

realidade dos seus alunos é fundamental para sua ação docente. Como nasceu e reside, ainda 

hoje, no bairro onde se localiza a escola em que trabalha, conhece o cotidiano daquela 
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comunidade. Explicita que o dia a dia é realmente difícil naquele local, que tem muitos 

problemas sociais, como carências de acesso às necessidades básicas, como saúde e 

saneamento básico, violência e tráfico de drogas. A problemática desse contexto reflete no seu 

trabalho, pois seus alunos convivem diariamente com todas essas questões.  

Para essa professora, o fato de morar na mesma comunidade é um ponto positivo, 

pois conhece os alunos, suas famílias, sabe onde residem e essa proximidade permite uma 

relação melhor em sala de aula. Enfatiza, todavia, que consegue essa abertura com eles porque 

os conquista, trazendo-os para perto de si, dando-lhes atenção, carinho, ouvindo suas 

incertezas, alegrias, angústias e dificuldades, tentando ajudá-los. A fala seguinte diz respeito à 

opinião de Margarida quanto à necessidade de o professor ter conhecimento sobre a realidade 

de seus alunos: 

 

Pertencer à comunidade é bom porque a gente já conhece as crianças, as realidades 

que elas enfrentam, a condição social em si, os relacionamentos, tudo. Fica mais 

fácil, você compreende mais o mundo da criança para poder você interagir de uma 

forma mais significativa para elas. É um dos fatores para que a educação aconteça. 

Como é que eu posso exigir uma coisa da criança se eu não sei qual a vivência dela? 

 

Conhecer as vivências dos alunos, para a professora, facilita sua ação pedagógica. 

Evidencia que saber sobre as experiências pessoais da criança e suas compreensões de mundo 

permite ao professor fazer relações entre os conteúdos estudados e as situações vivenciadas 

por ela no cotidiano, proporcionando aprendizagens significativas. Portanto, quando se trata 

de prática docente, vai muito além dos conteúdos escolares, como é expresso nesse 

depoimento:  

 

Eu vou além dos conhecimentos. Eu mostro mais a vivência, a vida. Mostro o meu 

exemplo de superação, que eu sempre vivi nessa comunidade, tive amigos de várias 

espécies na sala de aula, mas nunca me deixei contaminar porque eu tinha uma mãe 

que era um porto seguro para mim, que me mostrava o que era a vida. E às vezes a 

gente não tem pai nem mãe, mas tem um amigo, tem uma professora e tem que se 

apoiar naquela pessoa. A gente também faz um trabalho de formação humana. 

Sempre eu paro para falar. Já inicio a aula com uma mensagem de força, de ânimo, 

de superação, para que eles possam superar. 

 

Consoante exprime, considerar em sua prática as vivências das crianças ajuda a 

constituir uma relação de companheirismo, amizade e confiança, até porque muitos desses 

alunos são negligenciados pela família. Ressalta que procura ser referência para essas 

crianças, chamando a atenção delas para outras possibilidades que a vida oferece, já que em 

suas casas muitas vezes não há exemplos de superação. Conta que frequentemente conversa 

sobre sua vida, as dificuldades pelas quais passou e de que forma as venceu, pois, assim como 

ocorre com elas, vivenciava aquela mesma realidade, mas soube fazer as escolhas certas. 
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É importante considerar que, antes da sua formação inicial e enfaticamente 

durante esta, a professora demonstrava interesse pela área de Ciências Humanas, 

principalmente sobre temas relacionados ao homem, à sociedade e às influências do meio 

social na formação das pessoas. Ante a realidade expressa no contexto escolar onde atua, em 

outro momento da entrevista, a professora revela que utiliza seus conhecimentos, 

principalmente nas disciplinas das áreas de Psicologia e Sociologia, para fundamentar suas 

aulas de formação humana, momento em que conversa com as crianças sobre os problemas 

sociais enfrentados na comunidade e formas de superá-los.   

Em seu memorial, Margarida reafirma a importância de o docente conhecer as 

experiências de vida da criança e aspectos do seu cotidiano:       

 

Ressalto que é de suma importância trabalhar a partir da realidade dos alunos e que 

nós, docentes, devemos pensar na escola numa perspectiva inclusiva. Questiono a 

necessidade de dar sentido à aprendizagem para que esta não se distancie dos 

problemas da vida. É preciso que haja coerência entre os saberes que a escola 

oferece aos alunos e as suas reais situações de vida. 

 

A inclusão a que Margarida se refere neste fragmento do memorial é relacionada 

ao acolhimento e ao respeito que o professor precisa oferecer às crianças para que se sintam 

parte da escola, onde sejam considerados e valorizados suas experiências de vida e seus 

saberes como ponto de partida para ampliar sua visão de mundo. 

Em outro momento da entrevista, Margarida explica que alguns dos motivos de 

muitos alunos se evadirem ou desistirem da escola decorrem de as aulas não serem 

prazerosas, atraentes e não terem uma relação mais direta com o dia a dia deles. De acordo 

com ela, cabe ao professor tornar esse momento convidativo, ajudando os alunos a 

perceberem por que a escola e o conhecimento são importantes para a vida, conforme 

expressa neste trecho: “a gente tem que fazer um elo entre a vida, o dia a dia e a sala de aula. 

A escola é tudo, a escola é vida, nós passamos mais tempo da nossa vida dentro da escola”. 

Expor as experiências e práticas docentes das professoras também compreende 

perceber concepções sobre o que acham importante ensinar e como ensinar. Nesta 

perspectiva, indicam o que geralmente fazem em suas aulas, as metodologias utilizadas e as 

implicações na aprendizagem dos seus alunos.  

As professoras, de forma geral, garantem que priorizam a participação dos alunos 

em suas aulas e, para isso, utilizam estratégias de ensino que ocasionam o interesse e o 

envolvimento desses com os conteúdos abordados. Relacioná-los ao cotidiano como fonte dos 

‘temas geradores’ ou servindo de ilustração exemplificadora, problematizá-los, investigar os 
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conhecimentos prévios e proporcionar debates – eis algumas possibilidades de tornar as aulas 

mais dinâmicas e significativas, tanto para elas como para seus alunos.   

Acácia relata que solicita aos seus alunos que informem temas de seu interesse 

para que possam pesquisar e levar os resultados das buscas para discutir em sala de aula:  

 

Peço para eles escreverem se tem algum assunto que eles querem, se tem algum 

assunto que eles veem no jornal, que eles viram na internet, que eles ouviram falar. 

Se eu não souber, não tiver domínio daquele assunto, eu pesquiso, eu faço pesquisa 

com eles. Eu costumo perguntar sobre o dia a dia deles, até mesmo para incentivar, 

porque a maioria não tem o hábito de noticiário, só aquela cultura de novela, aqueles 

programas nada culturais, aí eu costumo fazer isso: “quem viu tal notícia?”. Aí um 

viu, comenta, aí “vamos assistir hoje, para ver se vai falar de novo, se vai ter alguma 

novidade?”. Isso estimula porque eles falam, eles comentam. Então até para eles se 

habituarem, não é aquela coisa do querer que eles tenham a obrigação, mas para se 

habituar a se informar. 

  

Revela que tal ação contribui para a condução do seu trabalho, especialmente com 

a disciplina Geografia para os anos finais do Ensino Fundamental, à medida que, com origem 

nas sugestões dos alunos quanto aos assuntos pelos quais se interessam, procura aproximar-se 

desses temas por meio de pesquisas, assim como os provoca a buscar certas notícias 

veiculadas nos meios de comunicação, incentivando-os a ficar atentos às novidades que 

surgem sobre elas para comentá-las em sala. Com esta iniciativa, Acácia assevera que 

incentiva seus alunos a criar o hábito de buscar e acompanhar as notícias, percebendo o 

desencadeamento de fatos importantes que acontecem no País e no Mundo, assim como 

ampliar o conhecimento sobre aquele assunto, já que trazem e compartilham informações 

coletadas em diferentes fontes de comunicação e pesquisa.    

  

4.4.4 Aulas interessantes/ metodologia diferenciada – “é colocar os alunos para pensar, 

para refletir, dar uma opinião, fazer uma reflexão em torno de determinados 

questionamentos” 

 

Acácia relata que faz o possível para tornar suas aulas mais interessantes e 

diversificadas, envolvendo constantemente a participação dos alunos. Outras atividades, 

entretanto, que gostaria de realizar com seus alunos são inviabilizadas pelas limitações quanto 

à disponibilidade de material e espaço físico da escola.  

 

De vez em quando eu faço umas brincadeiras, umas dinâmicas, faço competição 

para acertar, boto umas perguntas para eles correrem para responder, é o que está ao 

meu alcance, porque material a gente não tem. Eu peço participação dos alunos e 

procuro fugir da aula expositiva porque eu me lembro quando era aluna o quanto dá 

sono, o quanto é cansativo, então eu procuro fugir para não ficar aquela monotonia.  
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É interessante observar a percepção que Acácia tem das suas aulas; toma como 

referência suas experiências quando aluna e, na qualidade de professora, tenta fugir de um 

certo tipo de aula, cansativa, parecida com monólogos, em que apenas se ouvia a voz do 

professor. Em sua sala de aula, busca envolver os alunos, considerados sujeitos do processo 

ensino-aprendizagem. Em outra parte da entrevista, revela que sente necessidade de vê-los 

participar, demonstrando suas dúvidas, dando suas opiniões, fazendo questionamentos e 

comentando as perguntas que ela faz em sala. Para ela, também é uma forma de perceber se 

eles estão compreendendo o assunto da aula e se precisará fazer adequações para facilitar as 

aprendizagens.                                                                                                                                                                                                                                                         

Assim como Acácia, a professora Rosa se preocupa com proporcionar uma aula 

mais atrativa e prazerosa para seus alunos. Assinala que busca pesquisar novas atividades e 

desafios para realizar com eles, que desenvolve trabalhos coletivos e incorpora outros 

recursos à sua prática, como jogos e vídeos, além de utilizar outros espaços da escola no 

momento da aula, pois sabe que eles gostam de aulas “diferentes”, como expressa no trecho 

seguinte: 

 

Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de desafios, eu procuro muita atividade 

para os meus alunos extra sala, atividade de vídeo, de leitura, sair do livro didático, 

sabe, eu gosto muito de trabalhar com os meninos as coisas que sejam diferentes do 

que ele vê, do que ele já viu nos anos anteriores. Gosto muito de trabalhar no 

coletivo, deles trabalharem em dupla. Eu acho que rende mais. A socialização é 

diferente. Eu acho que o principal é tentar sair da rotina, daquele ensino sacal, 

aquele negócio só senta lá as 4h, fica olhando para mim, eu viro o centro de tudo. Eu 

sou aluna e quando eu vou estudar que o professor está lá, falando, falando, a gente 

dorme, a gente olha no celular, a gente faz tudo, menos se concentrar. Então o aluno 

é do mesmo jeito. Eu sou aluna e eu sei como é que as coisas são. 

  

Rosa também reafirma seu sentimento de aluna em relação a uma aula que não 

desperta interesse e toma as experiências ruins pelas quais passou como referências para o que 

não fazer. Argumenta que as aulas seguindo a rotina em que o professor só fala tornam-se 

cansativas e desmotivadoras; assim, declara que tem muito cuidado em preparar suas aulas 

para que seus alunos não se sintam conforme ela às vezes, como aluna, ainda se sente. 

Esse cuidado com a preparação das aulas e o esforço para torná-las interessantes 

também são ressaltados em um trecho do seu memorial:  

 

Tentava cada vez mais transformar minhas aulas em aulas prazerosas e diferentes, 

pois como eu era aluna sabia que quando assistia a uma aula que achava um tédio, 

minha vontade era ir embora, dormir ou fazer qualquer coisa menos estar ali, 

ouvindo o que não me interessava. E isso era exatamente o que não queria que meus 

alunos sentissem. Esse sentimento de distância entre o que o professor estava 

falando e o que realmente era importante para eles e para sua realidade. 
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A professora Margarida destaca o fato de que, em suas experiências docentes, 

gosta muito de brincar com seus alunos, fazê-los interagir, dramatizar, trabalhar em grupo, 

movimentar-se em sala de aula, enfim, tornar suas aulas mais prazerosas e dinâmicas. 

Acentua que não se sente bem em vê-los, na maior parte da aula, sentados, estáticos, e 

acredita que não é desta forma que a aprendizagem flui melhor, por isso, busca desenvolver 

atividades motivadoras, com o envolvimento de todos: “eu sou muito brincalhona. Eu gosto 

de dinamizar mais, gosto de fazer trabalhos em células, eu gosto de dramatização, eu gosto 

mais de mexer com a turma”. 

A professora Tulipa, que trabalha prioritariamente com crianças pequenas, chama 

atenção para um ponto relevante que precisa ser percebido pelo professor e que vai moldando 

sua prática: sua ação pedagógica tem sentido e significado para os alunos? Para ela, o docente 

deve constantemente se questionar a esse respeito, percebendo quais atividades despertam o 

interesse da criança, fazem sentido para ela e são significativas para seu desenvolvimento. A 

fala seguinte diz respeito à atitude de Tulipa: 

 

Se eu faço uma atividade com determinado grupo de alunos e eu vejo que aquilo ali 

não encantou o aluno, que ele não gostou, não teve aprendizado, eu já não vou mais 

fazer. Já tem professor que permanece naquilo ali. Eu só faço uma coisa quando tem 

sentido, tem um significado, então eu acho que a gente querer que um aluno faça 

uma coisa que não tem sentido para ele, eu acho isso uma agressão à criança. Por 

que e para que é que eu estou fazendo isso? 

 

Tulipa, neste comentário, demonstra pensar sobre sua ação docente. Indica que a 

prática de um professor, além de ter um objetivo a ser atingido, necessita ter um porquê e um 

para quê.  

A professora Açucena expressa sua concepção sobre o que é uma boa aula; 

registra a ideia de que trabalhar verdadeiramente um assunto é explorá-lo de forma 

construtiva e coletiva com os alunos, com sustentáculo no que já sabem, ampliando suas 

compreensões mediante o diálogo, a problematização do tema em discussão, levando-os a 

refletir, a formar uma opinião: 

 

Dar aula é você trabalhar de fato uma temática. Trazer um conteúdo para dentro da 

sala de aula e debater, problematizar. É colocar os alunos para pensar, para refletir, 

dar uma opinião, fazer uma reflexão em torno de determinados questionamentos. É 

buscar metodologias, reunir em grupos, buscar fazer com que eles construam o 

conhecimento histórico. Então o meu diferencial era esse. Às vezes eu levava um 

filme, slides. Então, por exemplo, a gente trabalhando independência do Brasil, mas 

eu tenho uma revista que traz uma imagem, que se pode problematizar aquela 

imagem, um gráfico com dados do período, uma notícia de jornal da época, então 

trabalhar essa história de maneira diferente não é difícil porque os instrumentos 

estão aí. 

 



150 

 

Enfatiza ainda que, para explorar a temática em estudo, procura utilizar outros 

recursos além do livro didático, como filmes, imagens ampliadas e notícias de jornais que 

favoreçam a compreensão dos estudantes e motivem sua participação na aula, atribuindo ao 

professor a disposição para buscar os elementos que possa utilizar como suporte para aulas 

mais interessantes. 

Numa perspectiva de elaboração coletiva do conhecimento, a professora destaca 

no seu memorial que os alunos, além de sujeitos, são parceiros no processo educativo. 

Assegura que na organização de suas aulas necessita de informações e compreensões que só 

podem ser obtidas por intermédio dos seus alunos e que, com origem nessas experiências de 

vida, saberes e opiniões, consegue articular novas estratégias para uma prática pedagógica 

significativa, o que pode ser percebido no discurso sequente:     

 

Os meus alunos são vistos como parceiros dos processos educativos. Eles nos 

ensinam com seus olhares, suas motivações e desmotivações, com as experiências 

que trazem do contexto em que vivem, com a maneira singular de entenderem o 

mundo. Nos ensinam a organizar os trabalhos pedagógicos, levando-se em conta as 

condições para que as experiências e os problemas levantados sejam respondidos à 

luz das curiosidades, das necessidades e dos interesses cotidianos. Quando damos 

voz aos saberes dos alunos, afastamo-nos de uma visão fragmentada, restrita e linear 

do fazer e pensar pedagógico, e (re) conhecemos a necessidade de interação entre as 

diferentes experiências/ vivências que constituem e caracterizam o espaço educativo. 

  

Para Açucena, o ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, na qual todos os 

envolvidos ensinam e aprendem. Durante a entrevista, ela comentou por diversas vezes sua 

admiração e respeito pelas ideias de Paulo Freire, que a ajudaram a constituir outras 

perspectivas em torno do processo educativo e que possivelmente tenha contribuído para essa 

percepção.   

 

4.4.5. Conhecimentos prévios – “eu faço logo aquela sondagem bem prévia do que eles 

sabem, aí é que vamos entrar no conteúdo” 

 

A professora Rosa revela que em suas aulas considera o conhecimento prévio dos 

alunos: “quando eu vou dar um conteúdo novo, a gente sempre conversa antes para eu ver o 

que é que eles sabem do conteúdo, depois eu faço uma explicação e eles fazem as perguntas. 

Eles participam demais da minha aula”. 

Assim com Açucena, Rosa manifesta, tanto na entrevista como no seu memorial, 

a ideia de que aprendeu sobre o sentido e a importância de tal ação, principalmente com a 

leitura de algumas obras de Paulo Freire, que tanto chama atenção para as experiências de 
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vida e dos conhecimentos que a criança traz como fatores a serem considerados no ensino, 

bem como a relação dos conteúdos estudados com seu cotidiano. 

Margarida também considera os conhecimentos prévios das crianças antes de 

iniciar a abordagem do teor da aula. Para ela, essa prática valoriza os saberes delas e facilita o 

trabalho do professor à medida que utiliza as informações compartilhadas por elas para 

aprofundar o tema em estudo. Ressalta, dessa forma, que a aprendizagem precisa acontecer do 

simples para o complexo, do próximo para o distante, e que conduzir a ação pedagógica neste 

sentido depende muito do profissional, conforme expressa neste extrato do seu memorial:  

 

A gente traz mais para perto deles. Eu faço essa abertura, esse elo, essas correlações 

que eles tem que fazer dos conteúdos com sua vida, isso eu mantenho vivo dentro de 

mim. Eu faço logo aquela sondagem bem prévia do que eles sabem, aí é que vamos 

entrar no conteúdo. Então tenho que explorar aquilo que eles tem e vou ampliando. 

Eu acho que tudo depende do professor também, eu acho que o professor que dá 

ritmo a turma. Se o professor é apático não vai arrancar nada desses alunos, mas se 

ele é bem crítico, bem reflexivo, eu acho que dá mais vida. 

 

A professora enfatiza que o docente tem muitas possibilidades de obter um 

trabalho exitoso com seus alunos, desde que, ao ensinar, priorize os saberes das crianças e 

estabeleça relações entre o conteúdo disciplinar e seu dia a dia. Adverte, entretanto, para a 

noção de que a atitude do professor conta muito nesse processo, pois este precisa ser 

dinâmico, reflexivo, crítico e ter o diálogo como fundamento da sua prática.        

Somente na faculdade, durante a disciplina que trabalhava com metodologias do 

ensino de Matemática, concebeu uma nova ideia sobre esta área do conhecimento, tornando-

se uma professora bem diferente daquelas que destruíram suas possibilidades de se encantar 

por esta matéria, conforme relata: 

 

Eu gosto de dar vida aos conteúdos. Por exemplo, eu não tive bons professores de 

Matemática. Eu detestava Matemática, mas meus alunos adoram, porque eu trago 

para a vida prática deles. Aluno tem vivência e para ele é prazeroso porque você 

joga Matemática no seu cotidiano. Tem aluno que não sabe nada do Português, não 

domina nem as sílabas mais simples, mas amam quando chega a aula de Matemática 

porque tem tudo a ver com a vida dele, o dia a dia. Elaboro uma situação problema 

com o nome do comerciante do bairro, a feira que nós temos aqui no bairro dia de 

quarta-feira, envolve banca, envolve feirante. A Matemática é riquíssima. Para a 

compreensão deles, primeiramente uso o concreto, o que ele sabe, eu aproveito tudo 

que ele sabe e faço esse elo. Aqui na escola tem material dourado, ábaco, mas a 

gente pode transformar esse material em outro material, entendeu? Para ele poder 

entender, para não ficar uma coisa mecânica, técnica, trabalho com fichas, 

tampinhas, canudinhos, tudo que tem no contato dele, no dia a dia e que ele possa 

manusear. Acredita que eu tive gosto pela matemática depois que eu passei a ensinar 

matemática? Eu faço tudo diferente. 

  
Margarida demonstra como logrou transformar uma experiência ruim como aluna 

em uma prática significativa na qualidade de professora. Reforçando a importância de utilizar 
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material concreto, de vincular conteúdo a cotidiano e aproveitar as experiências e saberes 

trazidos pelas crianças, conseguiu dirigir uma prática efetivamente prazerosa e diversificada, 

tanto para ela como para seus alunos, motivando-os a gostar de Matemática e aprender tal 

conteúdo, ao reconhecer seu sentido e relevância para a vida.    

A professora Tulipa também chama atenção para o trabalho do professor, 

considerando os conhecimentos prévios da criança. Ressalta que hoje, nos cursos de formação 

de professores, é enfatizado o fato de que o docente deve iniciar um conteúdo com arrimo no 

que a criança já sabe e se, na sua prática, ele não conduz dessa maneira é porque ele não quer. 

Ressalta que valoriza a construção do conhecimento pela criança, resguardando suas 

possibilidades, e se surpreende muitas vezes com a riqueza do repertório de informações que 

elas já trazem, cabendo a si, como profissional, aperfeiçoá-lo: “essa bagagem, ela tem que ser 

aprimorada, ela tem que ser direcionada, tem que ser acrescentado algo a ela. Hoje a escola 

valoriza muito a criança, a construção dela, aquilo que ela pode”. 

 

4.4.6. Afeto/sensibilidade – “eu passo para eles essa confiança e eu passo que eu quero o 

bem deles, que eu não estou aqui para só ensinar e avaliar”  

 

Na perspectiva de considerar a elaboração do conhecimento pela criança como um 

processo que respeita as particularidades, necessidades e limitações de cada aluno, a 

professora Margarida declara que no seu dia a dia utiliza estratégias para dar condições a 

todos os alunos da turma de progredirem na aprendizagem, mesmo perante situações 

adversas, como a que relata no seguimento: 

 

Eu peguei uma turma, esse ano, uma turma de 32 alunos, com sete lendo. Aí eu vou 

só dar atenção para os sete? E os demais? Eu faço uma tarefa diferenciada para 

aqueles sete e, terminada a tarefa, eles vão sendo meus ajudantes, porque aluno com 

aluno a linguagem é a mesma, muitas vezes aprendem mais com o outro do que com 

você. Então eu começo a fazer apadrinhamentos na sala de aula. Eles vão ficar 

responsável por aquele aluno. Final do ano, premiação: medalha para os padrinhos e 

medalha para os afilhados, que conseguem ter avanços. Porque se eu não fizer 

assim, como é que sozinha eu vou conseguir? Então, trabalho coletivo! 

  

A realidade da educação brasileira impede uma ação docente uniforme para os 

alunos de uma turma por conta da dissonância que existe entre eles com relação ao nível de 

conhecimento e aprendizagem. No caso de Margarida, em uma turma de 4º ano, apenas sete 

alunos estavam alfabetizados; a maioria ainda se encontrava em decurso de desenvolvimento 

dessa habilidade. Ciente de que esta situação demanda um trabalho direcionado tanto para os 

que já demonstram maior evolução, para que continuem progredindo, quanto para os que 



153 

 

ainda caminham nessa direção, a maneira encontrada pela professora foi o trabalho coletivo e 

colaborativo, em que alguns alunos ajudam os colegas. Trabalha com toda a turma o respeito 

aos ritmos de cada um, sensibilizando-os na perspectiva de ajudas e aprendizagens mútuas.     

Margarida reconhece, contudo, que esta estratégia é bastante difícil de ser 

praticada, principalmente porque demanda muita atenção e organização. Destaca que, diante 

de uma realidade complexa, em que identifica tantos problemas vivenciados pelas crianças 

que também interferem no seu trabalho, o afeto é o melhor caminho encontrado por ela para 

conquistar a confiança dos alunos e colaborar mais efetivamente na edificação do 

conhecimento. O comentário a seguir corresponde à relação afetuosa que Margarida 

estabelece com seus alunos:  

 

Aqui a maioria dos meus alunos do 4º ano não sabe ler. É um trabalho muito grande. 

Aí o único caminho que você tem é através do afeto. Porque a vida dele é tão 

amarga, tão dura, que se você cobrar dessa criança só conhecimento, você não chega 

a seu objetivo. Hoje em dia a maturidade deles é muito grande e a afetividade junto 

com a confiança que a gente transmite nas aulas de Formação Humana, ajudam 

nesse processo. 

 

A afetividade é um dos meios utilizados por Margarida para se aproximar dos 

alunos, pois ela revela que consegue estabelecer um vínculo com as crianças, oferecendo-lhes 

cuidado e atenção, valorizando-as como pessoas, enaltecendo suas produções e atitudes.   

As aulas de “Formação Humana” são, para ela, momentos para saber qual é o 

pensamento dos estudantes sobre certas questões – como violência ou relacionamentos 

familiares – e o que esperam do futuro, para que possa aconselhar, orientar e fazer com que 

percebam novas perspectivas sobre a vida “para que o aluno venha se emancipar, entender-se 

como cidadão, que ele pode ser um agente de mudanças e que ele tem oportunidade para isso, 

dizendo as várias direções que eles podem tomar, os vários rumos que eles podem seguir”.  

A professora Acácia também registra a importância do diálogo para a conquista da 

confiança dos alunos. Revela que conversa muito com eles sobre seu papel como professora, 

que mais do que ensinar e avaliar, é contribuir para a sua formação como pessoa, consciente 

dos seus direitos e deveres como cidadão, conforme indica:    

 

Eles têm uma relação de confiança com a gente, eu gosto disso. Eu acho que eu 

escuto muito eles. Eu passo para eles essa confiança e eu passo que eu quero o bem 

deles, que eu não estou aqui para só ensinar e avaliar, eu estou aqui para ajudá-los, 

eu estou aqui para formar cidadãos, eu passo muito isso para eles. Nem todo mundo 

tem consciência dessa responsabilidade, infelizmente, mas eu passo isso para eles. 

  

Acácia aponta neste comentário algumas das demandas com as quais o professor 

precisa lidar no seu dia a dia, o que, muitas vezes, pode comprometer o desempenho da sua 
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principal atribuição, que é o ensino. Ela defende o argumento de que não há como 

simplesmente ensinar os conteúdos das disciplinas e se eximir de cuidar dos estudantes, de 

orientá-los, ouvir suas ideias, medos, dificuldades, dúvidas e sugestões. Mostra-se sensível e 

consciente da sua responsabilidade como educadora. 

A professora Tulipa assevera que a sensibilidade é um importante atributo de um 

professor. Para ela, no momento em que o docente se mostra sensível à história de vida dos 

alunos, aos seus pensamentos, valoriza-os como pessoas e os respeita, ele está sendo acessível 

ao estudante, que, em função disso, tende a aproximar-se e confiar mais nele, respeitando-o:  

 

O que eu também acho muito importante num professor é a sensibilidade. Porque 

quando eu vejo um professor que tem sensibilidade, que tem humildade, que ele 

pode ver o aluno como ser humano, que ele respeita o aluno, quando ele aceita a 

manifestação do aluno e sua posição, quando ele tem segurança do que está fazendo, 

tem objetividade, é o perfil do professor que encanta. Quando um professor ele tem 

respaldo, ele é elogiado, ele é visto. O aluno entende, o aluno respeita, o aluno 

considera, o aluno aprende. 

 

A relação de confiança e respeito entre professor e alunos, conforme Tulipa, 

também é revertida em melhorias no processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva de 

que tanto o professor pode desenvolver seu trabalho com maior segurança, qualidade e 

objetividade, aprendendo também com as experiências de vida dos seus alunos, como os 

estudantes podem encontrar no professor um confidente, contando problemas ou dificuldades 

que o estejam preocupando e interferindo no seu rendimento escolar.  

De acordo com Tulipa, a qualidade da relação estabelecida entre professores e 

alunos é primordial para que a ação educativa aconteça significativamente, responsabilidade 

que ela atribui aos primeiros: “o professor tem a capacidade de “curar” ou “matar”. E eu, eu 

faço tudo meu Deus para não “matar” uma criança, no sentido de você tirar dela o que há de 

melhor: o estímulo, a alegria, a esperança”. 

A “cura” que um professor é capaz de dar a uma criança, para Tulipa, é no sentido 

de promover seu desenvolvimento em diversos aspectos, entre eles, social, afetivo e 

cognitivo, de forma que ela esteja motivada para aprender, interaja com as demais crianças e 

expresse melhorias na autoestima, autonomia, socialização e criatividade. Um docente “mata” 

uma criança quando não desenvolve esses aspectos, quando não investe nas suas 

potencialidades e habilidades e não a ajuda na superação das suas dificuldades.   

 

4.4.7. Experiências negativas/desatenções – “o que é ruim numa prática eu acho o descaso 

do professor, de ele ver uma demanda e fingir que não vê” 
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Algumas professoras, ao tecerem considerações a respeito de suas experiências e 

práticas docentes, relatam também situações que durante o seu percurso identificam como 

negativas e, precisamente por isso, não as reproduzem em suas ações pedagógicas. 

A professora Margarida reúne algumas ocasiões negativas vivenciadas quando 

aluna e que não reproduz na sua prática. O comentário a seguir indica práticas docentes que 

não toma como referência para si:         

 

Eu acho que professor é aquele que se interessa pelo aluno, a dificuldade do aluno, 

por que é que o aluno não aprendeu, não está ali só para cumprir horário e vai 

embora. Não foram referência para mim, esses professores. Não levo para a minha 

prática a questão da decoreba, jamais, de tornar a explicação do conteúdo sacal, 

porque o conteúdo, por mais que seja extenso, mas se você estudar, se organizar, se 

preparar antes e tiver o compromisso com seu aluno, você consegue ensinar de uma 

forma mais prazerosa. E outra coisa que eu não faria é impor muitas coisas para o 

aluno. Regras são importantes, mas tem que saber como passar porque você não 

ganha a confiança deles no grito, você não ganha batendo a mão na mesa, não ganha 

impondo, você não ganha nada dessa forma. 

 

As professoras demonstram tomar as práticas de ex-professores como exemplos 

para o que não fazer em sala de aula. Revelam, nesses relatos, ter consciência dos seus papéis 

como educadoras e por isso buscam transformar suas experiências negativas como alunas em 

práticas docentes positivas. Para elas, professor é aquele que se importa com o aluno, que se 

preocupa com sua aprendizagem e, por esse motivo, busca meios para favorecê-la; o bom 

professor se preocupa, também, com os rumos que ele vai tomar na vida, procurando orientá-

lo e ajudá-lo a enfrentar seus receios e dificuldades, ao mesmo tempo em que o motiva a 

aprender e a esquadrinhar boas perspectivas, uma afiança para seu futuro.  

Tulipa também destaca o descaso como atitude negativa por parte de muitos 

colegas de profissão. Revela que, nas suas vivências, observa professores que identificam uma 

dificuldade ou algum comportamento estranho do aluno, mas, diante da situação, se omitem, 

eximindo-se das suas responsabilidades. Referindo-se aos menores, assinala que necessitam 

de atenção especial e de muita observação, principalmente por conta da vulnerabilidade 

social, a que muitas crianças estão submetidas, por vezes por parte da própria família. A fala 

de Tulipa denuncia o descaso de muitos profissionais da educação: 

 

O que é ruim numa prática eu acho o descaso do professor, de ele ver uma demanda 

e fingir que não vê. Eu vejo uma criança com problema, vejo que tem alguma coisa 

errada, aí eu finjo que não vi, eu deixo ela lá passar o ano todinho sentado lá num 

canto. E acontece isso. Porque se ele for atrás, ele resolve, ou pelo menos minimiza. 

A criança tem um problema de aprendizagem, eu não vou garantir que eu vou deixar 

ele 100%, mas eu posso tirar ele de um estágio para outro, o que eu não tenho é o 

direito de deixar ela permanecer lá, eu tenho que fazer alguma coisa para que ela 

evolua, tem que haver uma transformação. 
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Tulipa ressalta que o docente deve ficar atento ao que acontece na sala de aula, 

especialmente quanto às atitudes das crianças. Em outro momento da entrevista, adverte para 

o fato de que, caso perceba mudanças de comportamento da criança, o profissional deve 

observá-la com atenção, conversar com ela e procurar entender o que se passa, para que ela 

apresente aquela atitude. Quando o professor se importa, pode ajudar seus alunos a superar 

suas dificuldades, sejam estas relacionadas ou não à aprendizagem, mas, quando ele 

simplesmente ignora, pode negligenciar uma situação de risco e comprometer algum aspecto 

do desenvolvimento daquela criança.  

As docentes relatam, também, diversas histórias tristes de alunos e ex-alunos, e 

suas famílias, envolvendo problemas de violência doméstica, abuso sexual, gravidez precoce, 

alcoolismo, vício e tráfico de drogas, culminando, em alguns casos, com prisões ou 

assassinatos. Esses problemas, segundo elas, invadem a escola e demandam intervenções, que 

na maioria das vezes ficam a critério dos professores que, por sua vez, pouco podem fazer. 

Conquanto procurem aconselhar seus alunos, conversando sobre perspectivas acerca da 

importância do estudo para tentar superar as dificuldades da vida, reconhecem que essas ações 

repercutem muito timidamente ante a dimensão dessa problemática; a fala da professora Rosa 

dá uma medida dessa questão:    

 

A gente tem a preocupação normal, assim às vezes saber que um aluno não tem 

muito a presença dos pais, acontece muito. E a minha preocupação maior é essa, 

porque esse mês de janeiro a gente teve uma decepção muito grande aqui na escola, 

porque só alunos aqui, da gente, e é porque a nossa escola é bem localizada, a nossa 

clientela é boa em relação a outras por aí, mas só nesse mês a gente teve três alunos 

que foram assassinados por tráfico e roubo, em três momentos diferentes. E assim, 

alunos novinhos, entre 15 e 20 anos e tinham sido meus alunos. Um, a gente já sabia 

que era envolvido no mundo das drogas, já era complicado, mas os outros dois eram 

alunos danados, mas que a gente não pensava que fosse terminar assim. Então assim, 

foi meio que decepcionante, parece que nosso trabalho foi todo por água a baixo, 

que a gente não fez nada, sabe? A gente fica meio que se sentindo um pouco 

impotente, a gente olha assim e diz “poxa, a gente devia ter feito mais, podia ter 

tentado fazer diferente”, mas... 

 

Rosa demonstra o desapontamento que sente quando de ocorrências como esta, 

assim como todos os profissionais da escola. Revela que se acha impotente, fica se 

questionando quanto ao seu trabalho, as atitudes que poderia ter tomado para impedir que seus 

alunos se envolvessem com a droga e com o crime, mas, ao mesmo tempo, sabe que sua 

intervenção não teria como ir além das conversas, dos conselhos. Entende que, em casos 

como esses, a escola é um espaço que reflete a sociedade em curso. 

A professora, que já está nessa escola há dez anos, comenta que é uma alegria 

inexplicável quando encontra seus ex-alunos concluindo a educação básica, desejando cursar 
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uma faculdade, trabalhando ou com suas famílias constituídas. Tem a sensação de que pelo 

menos no período em que estiveram com ela, seu discurso sobre a continuidade nos estudos, 

seus conselhos e suas orientações podem tê-los ajudado. Quando tem notícia, todavia, 

daqueles que tomaram o caminho do crime e do vício, conta que fica realmente abalada por 

não ter logrado mudar o rumo da vida daquele que, um dia, fora uma criança, seu aluno; sua 

fala a seguir expressa esse sentimento: 

 

Passaram-se dez anos e eu vejo meus alunos que estavam no 5º ano fazendo o 2º, o 

3º ano do Ensino Médio, sabe, e quando eu encontro com eles, que eles estão 

trabalhando, é uma realização! Mas quando você vê que eles se perderam, aquela 

sensação é uma sensação horrível, sabe? Então assim, eu me preocupo demais 

quando eu vejo esses alunos que estão se desvirtuando para o caminho do crime 

mesmo, das drogas. Por mais que você não queira, você cria vínculo, principalmente 

a professora que é do (Ensino) Fundamental, que está lá todo dia com o mesmo 

aluno. Então assim, é muito difícil, infelizmente faz parte da nossa vida. 

 

A professora Margarida também se preocupa com as referências familiares de 

muitos alunos da escola em que trabalha; como reside na comunidade, conhece os alunos e 

suas famílias e se entristece pelo caminho que algumas de suas crianças tomam para sua vida, 

seguindo o exemplo dos pais: “a maioria deles, ex-alunos, já entrou nas drogas por causa do 

pai, da mãe. O único referencial foi esse: a vida fácil através da droga, inclusive no fundo 

dessa escola tem uma boca de fumo que é a casa de um aluno meu do 4ª ano”. 

Em decorrência dessa realidade, assevera que procura mostrar a educação como o 

único meio que seus alunos têm para mudar sua situação social. Dá exemplos de jovens da 

comunidade, conhecidos deles, que procuraram o caminho que achavam mais fácil para 

ganhar dinheiro, mas que também tiveram suas liberdades ou suas vidas ceifadas por conta 

disso. Explica para eles que também nasceu e cresceu naquele ambiente social, com todas as 

possibilidades que eles conhecem, mas teve sua mãe como referencial para ir em busca de 

uma vida melhor, diferente daquela que muitos amigos de infância e adolescência seguiram.  

Para Margarida, o contexto social daquela comunidade exige dela mais do que 

ensinar conteúdos aos alunos, requer mostrar a existência de alguém que se importa com a 

vida e com as escolhas que eles fazem: “acho que o nosso trabalho maior como professores é 

despertar esse olhar para o futuro, mostrar que existe outras coisas e que as crianças podem 

sonhar com um futuro diferente”.  

A professora registra, todavia, o fato de que muitos docentes, recém-admitidos do 

último concurso, pediram exoneração pouco tempo depois que começaram a trabalhar na 

escola. Para ela, esses professores desistiram ao arrastarem toda a problemática que envolvia 
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aquele específico ambiente escolar; não estavam preparados para enfrentar aquelas situações; 

ela ressalta:  

 

É menino que briga com pai, é menino que presencia a morte não sei de quem, é 

menino com doença, são “n” problemas. Você só acaba sendo tudo na sala de aula e 

para você ser esse x-tudo você tem que estar sempre preparada para receber essa 

clientela, solucionar alguns problemas e saber até onde pode entrar. 

 

Margarida reconhece que é muito difícil lidar com essa realidade, porque são 

pessoas em decurso de desenvolvimento, e, na perspectiva de oferecer uma melhor formação 

para eles, o professor tem que ir ao encontro de muitos problemas, diversos dos quais não 

pode solucionar nem deve se envolver demais, para a própria segurança. 

A professora Acácia relatou diversas situações em que o contexto social interfere 

na sua atuação profissional na escola. Argumenta que se preocupa com seus alunos e sente 

vontade de ajudá-los a superar alguns problemas, inclusive quando envolve suas famílias, 

mas, por certas situações constrangedoras que já vivenciou por conta disso, se policia muito 

para perceber até onde pode ir.  

Na entrevista, conta que, em uma dessas ocorrências, uma das mães chegou à 

escola transtornada, arrastou o filho da sua sala de aula e começou a gritar com ele e a agredi-

lo no pátio, chamando a atenção de toda a escola. Ela tentou acalmar os demais alunos e, em 

seguida, foi tentar tranquilizar a mãe para que ela e seu filho pudessem conversar, mas acabou 

sendo agredida também. O motivo da violência não foi esclarecido e tampouco mãe e criança 

retornaram à escola. Revela que, numa situação como esta, que atingiu diretamente sua 

prática e seus alunos, é muito complicado para o professor permanecer omisso e fingir que 

nada aconteceu.  

No fragmento a seguir, retirado do seu memorial, Acácia fala sobre os problemas 

que chegam à escola em decorrência do contexto social e como isso interfere no seu trabalho: 

 

Cada discente tem sua família, suas preferências, suas opiniões e, principalmente, 

sua história. Ouvi relatos de violência doméstica, de mães que tinham professores 

como confidentes, tendo que dar apoio em momentos críticos, como denunciar 

companheiros agressivos e buscar ajuda financeira e psicológica para filhos acuados 

pelo medo e pela vergonha. Inúmeras foram as situações que, junto com meus 

colegas, tive que enfrentar e, de algum modo, intervir para amenizar a problemática 

que chegava à escola e interferia diretamente no nosso trabalho,  como mães 

agredidas pelo próprio filho, briga de gangues no pátio da escola, violência sexual, 

um grande número de meninas grávidas, alunos assassinados por dívidas de drogas, 

alunos passando mal por falta de alimentação, dentre outros motivos. 

 

Como pode ser percebido, as experiências vivenciadas pelas professoras no 

ambiente escolar são impregnadas de problemas e situações com as quais precisam lidar, mas 

que extrapolam os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação. Representam, porém, 
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questões das quais o professor não tem como se eximir. Sem ter soluções prontas, vai 

aprendendo a elaborá-las, buscando estratégias para enfrentar as adversidades no próprio 

desenvolvimento do ofício, no dia a dia, contando, em alguns momentos, com o apoio dos 

colegas. 

 

4.4.8. O apoio dos colegas e a influência da gestão na prática docente – “o que nos dá força 

para continuar a realizar um bom trabalho é a união do quadro docente, que sempre está 

disposto a ajudar não só os colegas, mas também toda a instituição” 

 

A constituição do ser professor, para as professoras pesquisadas, também acontece 

na convivência com outros profissionais da educação, que durante o percurso de formação e 

trabalho lhes ensinam novas possibilidades de ação que propiciam aprendizagens expressivas 

para o exercício da docência. 

O apoio dos colegas de profissão foi destacado pelas professoras como fator 

importante para a permanência no magistério, principalmente no início da carreira. O 

acolhimento, a troca de experiências, as sugestões, a colaboração, a compreensão das dúvidas 

e incertezas, indicando caminhos para superar as dificuldades, são atitudes que favorecem o 

desenvolvimento profissional e concedem subsídios para a mudança de suas práticas 

educativas.  

De forma geral, as docentes registram que têm boa relação com os professores das 

escolas onde trabalham, embora garantam que, com apenas alguns deles, conseguem ter maior 

proximidade, até por questão de afinidade. São geralmente docentes que atuam na mesma 

etapa da educação básica que elas ou em salas de aula próximas, razão por que logram 

estabelecer relação mais estreita, conversando mais sobre seus alunos e compartilhando 

algumas experiências.  

A professora Acácia foi uma que destacou a importância do apoio recebido por 

outros profissionais da educação quando iniciou suas experiências docentes. Recorda-se, em 

especial, de uma professora que, para ela, era uma referência de bom profissional. Quando 

estava no 3º ano do Curso Normal e assumiu a turma onde realizava o estágio, logo no início 

do ano letivo, contou com a ajuda dessa professora que era bastante prestativa, e lhe dava 

orientações de como proceder diante de algumas situações, além de ajudá-la no planejamento.       

 

Eu tive uma colega que foi maravilhosa comigo. Ela era professora do estado. Tudo 

que eu precisava eu recorria e ela me ajudava. Em termos de como lidar com certos 

alunos, ela dava conselhos; em termos de planejamento, eu planejava com ela, ela 
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me ajudava. Eu tive um apoio muito grande dessa professora e ainda hoje eu sou 

muito agradecida. Ela era experiente, era bem zelosa com os alunos e tinha as 

características que eu considero como um bom professor, havia afinidade. Tudo que 

ela me ensinou, e que eu apliquei, deu certo. 

 

A colaboração entre pares é considerada pelas docentes fator relevante na 

formulação do conhecimento profissional. Como vivenciam o mesmo contexto, passam por 

problemas semelhantes em suas salas de aulas, buscam apoio e colaboração entre si. 

A colaboração entre os profissionais da educação atuantes numa mesma unidade 

escolar é ainda mais significativa quando é fomentada e articulada pelo núcleo gestor da 

escola. A posição do núcleo gestor, para as professoras entrevistadas, corresponde a um fator 

relevante para o bom funcionamento da escola e, consequentemente, para uma boa articulação 

e atuação do corpo docente.  

Para elas, uma gestão democrática presente na escola e que se relaciona bem com 

os professores – acompanhando o trabalho desenvolvido por eles, escutando suas 

necessidades, dificuldades e sugestões, indicando as possíveis providências, apoiando o 

desenvolvimento de projetos na escola, discutindo os problemas da escola e considerando as 

opiniões dos docentes para a tomada de decisões – interfere positivamente nas práticas 

educativas, pois os professores passam a trabalhar mais colaborativamente, o que ajuda na 

melhoria dos resultados de aprendizagem.  

A professora Acácia relata uma boa experiência com o núcleo gestor de uma 

escola onde trabalhou no início da carreira profissional:  

 

A direção deixava os professores bem à vontade para dizer se tinha alguma atitude 

da direção que estava errada, não era aquela coisa controlada não. Era o coletivo, e 

os funcionários também participavam dessas reuniões, merendeiras, da limpeza. Era 

tratado da direção, ia para a parte pedagógica, de aprendizado de aluno, de trabalho 

com merenda, tudo era bem discutido. Ela era aquela diretora democrática e todo 

mundo participava, tinha o mesmo valor, era respeitado do mesmo jeito. Eu sabia 

que ela fazia tudo o que estava ao seu alcance. 

 

A fala de Acácia demonstra a satisfação que sentia em fazer parte da equipe dessa 

escola, dirigida por uma gestão que prezava o trabalho planejado, colaborativo, articulado e 

decidido democraticamente, em que as informações circulavam para todos os profissionais, 

que também tinham vez e voz e, portanto, se achavam valorizados e também responsáveis 

pelas metas da escola.  

As professoras também registram, entretanto, muitas experiências negativas com 

o núcleo gestor das escolas onde trabalharam. Reclamam da ausência de alguns diretores, que 

passavam dias sem comparecer à unidade escolar, da burocracia que conferiam às atividades 

que realizavam, do distanciamento dos professores, da centralização de poder, do sentimento 
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de propriedade da escola e das instalações e materiais nela existentes, além da indiferença 

diante dos problemas que surgiam ou chegavam à escola.  

Acácia ressalta que trabalha na sua atual escola há 14 anos e, neste período, já se 

constituíram 12 núcleos gestores. Para ela, essa rotatividade atrapalha muito o trabalho dos 

professores, pois por algumas vezes, quando começavam a estreitar as relações e afinar o 

discurso, os gestores eram substituídos por outras pessoas. Nesse intervalo, considera que a 

escola tanto teve gestores muito bons, presentes e comprometidos com a função, como 

diretores que apareciam na escola de vez em quando e o pouco tempo que passavam faziam 

questão de se manterem distantes dos professores. Ela não considera sua atual diretora uma 

boa profissional. 

Em seu memorial, Acácia acentua que, ante as dificuldades decorrentes da 

constante mudança da gestão na escola, o trabalho coletivo do corpo docente é o que mantém 

a perspectiva de tempos melhores entre os professores:  

 

Nossa escola tem um histórico que não orgulha quem nesse ambiente labuta. 

Vivemos no momento um período de intervenção, depois da passagem de 12 

diretores num período de 13 anos. O que nos dá força para continuar a realizar um 

bom trabalho é a união do quadro docente, que sempre está disposto a ajudar não só 

os colegas, mas também toda a instituição. 
 

Embora tenha assegurado no memorial que o corpo docente da escola é unido e 

colabora uns com os outros, durante a entrevista expôs seu desestímulo e de alguns 

professores, pois já estão cansados de buscar opções para solucionar dificuldades que 

interferem no trabalho docente, mas não encontram o apoio necessário, que deveria vir do 

núcleo gestor, para efetivá-las. 

Por sua vez, Açucena ressalta que havia tido muita sorte com os núcleos gestores 

das escolas nas quais havia trabalhado, pois foram pessoas que acompanhavam e davam apoio 

ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores, inclusive disponibilizando material, 

além de conhecer muito bem a comunidade em que a escola estava inserida, como esclarece 

neste comentário: “eu acho que os núcleos gestores, pelo menos os que eu peguei, enquanto 

profissional, eram pessoas que conheciam a comunidade, conheciam as realidades e nos 

situavam naquela situação. Também davam apoio quanto a material”. 

Rosa, ao falar sobre a gestão da escola em que trabalha há mais de dez anos, só 

tem elogios a fazer. Ressalta que são pessoas atuantes, comprometidas com a função que 

desempenham e que oferecem as condições necessárias para que os professores desenvolvam 

seu trabalho da melhor forma possível. Informa que a diretora fica diariamente na escola e 

circula entre alunos e professores no momento do intervalo. Considera ainda que é uma gestão 
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democrática, pois ouve e considera o posicionamento dos professores quando precisa tomar 

uma decisão. A fala a seguir revela um pouco das atitudes desse núcleo gestor:  

 

Muito tranquilas, muito atuantes, estão sempre na escola. Elas são muito 

democráticas, então tudo isso facilita muito seu trabalho. Quando você trabalha 

numa escola que você pode realmente desenvolver o seu trabalho da maneira que 

você acha mais conveniente, que você acha que facilita para você, tudo é mais fácil. 

Me sinto aqui com autonomia para desenvolver o trabalho do jeito que eu acho e 

elas dão a carta branca para poder a gente tentar melhorar a escola. 

  

Pelo depoimento de Rosa, é possível perceber que o apoio oferecido pela gestão 

interfere positivamente no seu trabalho. Indica que a equipe do núcleo gestor fornece suporte 

pedagógico à ação docente e por isso demonstra se sentir mais valorizada profissionalmente, 

com autonomia para exercer a docência da forma como acredita ser mais interessante, o que 

resulta em melhores resultados na aprendizagem dos alunos.  

A professora Margarida não se mostra satisfeita com a gestão da sua escola. 

Declara que a diretora é muito centralizadora, deixando claro que é ela quem toma as 

decisões. Não estabelece uma relação de proximidade com os professores, pois fica sempre na 

sala da direção, a não ser em dia de reunião, que se senta com os professores para dar alguns 

informes e deixa uma das coordenadoras responsável para dar continuidade aos trabalhos e 

tratar das questões e problemas trazidos pelo corpo docente. Além disso, Margarida reclama 

que a diretora beneficia somente um grupo de professores e as coordenadoras quando surge a 

possibilidade de cursos de formação promovidos pela rede de ensino, que sequer são 

divulgados aos demais. 

A professora revela que essa situação é bastante prejudicial ao seu trabalho e, por 

esse motivo, questiona a forma como os gestores são “escolhidos” para assumir esse cargo:  

 

Eu acho tão errado esses diretores estarem nas escolas por cargo comissionado. Era 

para existir concurso para diretor. Eles mandam, desmandam, porque tem um 

prefeito, um vereador que apoia e se a gente for bater de frente, você é perseguida a 

ponto de pedir para sair. Então é horrível isso no meio da educação acontecer. Como 

é que um diretor fica só dentro de uma sala fechada, só mandando? O diretor tem 

que interagir com os professores, é ele que articula tudo na escola. 

  

O diretor de uma escola administra uma instituição social que tem o aspecto 

pedagógico como foco principal. Desta forma, por ser uma função tão importante, que 

envolve o trabalho de outros profissionais da educação, um diretor deveria assumir essa 

posição ciente de que seu trabalho deve estar a serviço da melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos e que, portanto, deve dominar os requisitos pedagógicos que lhe vão 

permitir atuar na perspectiva de que a escola seja realmente um espaço de aprendizagem e de 

exercício da cidadania.    
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Assim como Margarida, a professora Tulipa também garante que a diretora da 

escola onde trabalha no Município de Caucaia - CE assumiu a gestão da escola sem a 

preparação e os requisitos necessários para a função que desempenha, demonstrando uma 

visão muito limitada sobre os processos de aprendizagem e formação do conhecimento; em 

função disso, muitas vezes, não permite que ela intervenha no seu trabalho: 

 

Muitas vezes eu tenho discutido com a minha diretora, às vezes até me aborrecido 

com ela, mas depois ela vê que estava errada. A diretora às vezes chega e diz “esse 

livro aqui ele (o aluno) não pode pegar porque suja” e eu respondo: “pode, esse livro 

é para pegar, é para ele folhear, para ele ver”. Se for um jogo, ela diz “não, o jogo 

não pode dar para o aluno”, e eu digo: “pode dar. Se esse jogo não for para ele 

brincar, para ele construir, para guardar para o cupim comer é que não é”. Eu falo 

isso brincando, sorrindo, mas às vezes quando ela é chata, aí eu vou e mostro que 

existe uma didática. Porque tem ainda no sistema direções que são botadas pelo 

vereador, pessoas que às vezes não tem nenhuma noção do que é didática. 

  

Pela fala da professora Tulipa, é possível notar indícios de autonomia no espaço 

da sala de aula. Sua fala demonstra que, independentemente da diretora, a professora tem 

convicção do trabalho que desenvolve, dos objetivos de suas ações na sala de aula e, em 

função dessa certeza, defende, perante sua diretora, seus posicionamentos.  

 

4.4.9. Reflexões sobre as práticas – “quando a gente para pra pensar, vem as 

transformações, vem as mudanças, principalmente quando você pensa sobre a tua ação” 

 

É possível perceber, em diversos momentos das entrevistas, que as professoras 

indicam traços de pensamento e questionamento sobre suas práticas ao relatarem suas 

experiências, identificando pontos positivos e negativos em torno do que fizeram, como 

fizeram, que repercussão essas ações tiveram e em que consideram que precisam melhorar.  

A professora Acácia relata que, à noite, antes de dormir, pensa no dia que se 

passou, principalmente se sua aula não tiver atingido o objetivo esperado. Expressa que reflete 

constantemente sobre sua prática e pensa acerca do que pode ter faltado quando a aula não foi 

boa, planejando outras possibilidades para as próximas, e até mesmo quando comete um erro 

com algum aluno, chamando-o para conversar no outro dia. Para a professora, pensar sobre o 

que faz é importante, porque, “se acontecer de novo, eu não espero situações ruins, mas aí eu 

já tive uma experiência, já sei como lidar com o problema”. 

Um dos aspectos positivos da reflexão sobre a prática é que as experiências novas, 

as situações de dúvidas e incertezas pelas quais o professor passa em seu percurso, e que 
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busca meios para solucioná-las, vão se constituindo em saberes docentes, que servem como 

referência para outras ocorrências que porventura aflorem. 

A professora Tulipa também relata que pensa sobre sua ação docente. Ao terminar 

a aula, na volta para casa, vai refletindo sobre os acontecimentos do dia e imaginando que 

outras atividades poderia ter feito; suas aulas não são momentos acabados; pensando sobre 

elas, formula novas ações para que possa implementar nas posteriores. Essa reflexão é ainda 

mais intensa quando nota que cometeu algum erro, principalmente se for com um aluno, por 

ter sido grosseira ou por não ter dado a atenção que ele pedia, como expõe na seguinte fala: 

 

Eu penso sobre o que faço, sempre fico pensando, falo sozinha. Às vezes tem 

terminado a aula e eu fico falando, eu fico sussurrando assim “já pensou aquilo ali, 

eu poderia ter feito como?”. Ai se tiver dado errado, aí é que eu penso mesmo, para 

no outro dia eu corrigir aquilo ali. Às vezes você diz, você fala, você está sem 

paciência mesmo, porque é muito difícil você trabalhar com criança, com gente. 

 

Para Tulipa, quando o professor pensa sobre sua prática, ele a transforma, pois vai 

notando erros e acertos que o ajudam a ressignificar sua ação docente na perspectiva de 

melhorá-la. A reflexão permite fazer projeções, ponderações, tomar decisões, perceber 

dificuldades e necessidades, para, então, buscar soluções que, consequentemente, 

proporcionam mudanças na pessoa e no profissional. A fala seguinte evidencia essa 

necessidade da reflexão sobre a prática: 

 

Nós precisamos, nós seres humanos, como professora, como mãe, como mulher, a 

gente precisa de reflexão. A gente precisa disso para melhorar como pessoa. Quando 

a gente para pra pensar, vem as transformações, vem as mudanças, principalmente 

quando você pensa sobre a tua ação. Que tu vê o que tu fez, o que deixou de fazer, o 

que você poderia ter feito, se você tivesse feito dessa maneira... E o professor, 

principalmente, porque ele lida com gente, com pessoas, com formação, com 

construção. O bom professor, precisa repensar, refletir as ações porque quando ele 

pensa é o sinal de que está preocupado e que quer mudar. A preocupação ela leva à 

reflexão. O erro está quando você acha que está tudo bem. Quando não tem a 

inquietação. Se acha que está tudo bem, você não vai mudar. 

 

Neste comentário, ela chama atenção para duas questões que evidenciam a 

necessidade da reflexão sobre a ação por parte do professor: (i) ele lida com pessoas em 

processo de formação e (ii) transforma suas práticas porque se preocupa com oferecer uma 

educação que privilegie a conquista de aprendizagens significativas. 

Em seu memorial, Tulipa reafirma a necessidade e importância do professor 

refletir sobre suas práticas, analisando suas ações em sala de aula e identificando pontos 

positivos e negativos que passam a ser usados como referência para possíveis mudanças:       

 

A cada novo dia tenho procurado enriquecer minhas práticas docentes, avaliando e 

reavaliando as ações diárias, tirando proveito dos erros e acertos, sempre 
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valorizando o meu aluno, percebendo-o como um sujeito em construção e que 

minhas práticas precisam ser favoráveis para o desenvolvimento de suas 

capacidades. 

 

A professora Rosa ressalta que a escola e a sala de aula são espaços de 

aprendizagem para os professores e, portanto, parte de suas formações são formulações de 

saberes ancorados nas experiências. Aprende-se com a própria prática, com base no que se 

planeja e dá certo e, também, com aquilo que não dá, abrindo espaço para novas tentativas e 

transformações, com novos conhecimentos e experiências. Na fala a seguir, a professora 

enfatiza as aprendizagens construídas em suas atuações em sala de aula:   

 

(Sala de aula) é lugar de constante aprendizagem, a gente aprende demais. Todo dia 

a gente aprende alguma novidade na nossa sala de aula, boa ou ruim. A gente 

aprende lições que nem um livro ensina. Tudo é aprendizado e quando alguma coisa 

não dá certo, tem que refletir onde foi que você errou ou onde foi que você podia ter 

feito diferente. 

 

Açucena, em seu memorial, enfatiza que o professor deve se manter vigilante 

sobre suas ações, percebendo o que está dando certo e o que não está, para, paulatinamente, 

proceder às modificações necessárias de forma a atingir sua principal meta: a aprendizagem 

dos alunos. É nesta perspectiva que ressalta a necessidade de o docente refletir criticamente 

sobre a prática, especialmente considerando o seu papel social: 

 

É necessário uma vigilância constante do professor com relação a seus próprios atos. 

Daí a necessidade da reflexão crítica sobre a prática, da análise constante dos 

fundamentos que alicerçam nosso entendimento sobre o papel social da educação e 

do modo como estamos desenvolvendo nossa ação pedagógica. 

 

Assim como as demais professoras, Margarida também analisa suas aulas, 

refletindo sobre os aspectos considerados positivos e os que não surtiram o efeito esperado, 

conforme registra:  

 

Eu procuro fazer essa relação: aquilo que deu certo e aquilo que não deu. Qual o 

melhor caminho? Tem que fazer isso. A avaliação do dia. Porque às vezes você 

planeja uma coisa tão boa para os alunos, mas eles não dão esse feedback para você 

e você acaba, não posso nem dizer se frustrando, mas  se entristecendo porque a 

gente queria que eles pudessem dar muito mais. 

 

Pelos relatos das professoras sobre suas experiências e práticas docentes, percebe-

se o grande valor que atribuem à própria atividade pedagógica que, juntamente com as 

aprendizagens conquistadas no dia a dia da sala de aula, os conhecimentos teóricos adquiridos 

na formação inicial e as ações de formação, as ajudam a se constituírem como professoras. 

Para Margarida, o percurso de vida e trabalho docente, alicerçado prioritariamente 

pelas experiências do cotidiano escolar, se configura como a essência do professor:      
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A essência do professor é o seu dia a dia, a sua trajetória de vida. É no dia a dia que 

você aprende a ser professor, é a experiência. Você faz a junção experiência e 

conceitos, teoria e prática. A sua essência como professor é sua trajetória de vida, as 

suas referências. 

 

A professora Tulipa, em diversos momentos da entrevista, sinalizou para o fato de 

que todas as experiências de ensino vivenciadas pelo professor ao longo da sua trajetória de 

formação e trabalho vão trilhando o caminho que o constitui profissionalmente. Nesse 

percurso, conhece outros profissionais, novas metodologias de ensino, formas de ser e estar na 

profissão e vai percebendo aquilo com o que se identifica, coletando o que considera 

interessante e proveitoso para a sua prática e que pode ensejar bons resultados de 

aprendizagem; enfim, o professor vai construindo, paulatinamente, a própria didática:   

 

Tudo isso vai sendo um caminho e é como uma costura, eu comparo assim um 

vestido, você começa aqui com um tecido, você não sabe qual é o modelo ainda, o 

que é que você vai fazer com aquele tecido, está com a tesoura na mão, mas você 

começa, aí vai cortando, de repente você começa a costurar e você vai vendo e 

escolhendo aquele modelo e o professor ele acaba criando a sua própria didática a 

partir dessas atividades. Você vai vendo o que é bom, o que é que não é, aquilo que 

ela fez não foi legal, aquele jeito que ela agiu, aquela maneira ali que eu fiz também 

não foi bom. 

 

As experiências docentes vivenciadas pela maioria das professoras durante seu 

percurso de trabalho, antes ou durante a formação inicial, sempre ajudaram na elaboração da 

sua própria prática. As vivências como alunas, as observações e os relatos das experiências de 

profissionais da educação e os primeiros ensaios da profissão foram possibilitando, para cada 

uma delas, a constituição dos traços iniciais do ser professor, o que, mais tarde, se 

sedimentaria com a apropriação de um arcabouço teórico.  

Embora as docentes pesquisadas demonstrassem percepções semelhantes em 

muitos aspectos da ação docente, as diferentes formas de os professores compreenderem suas 

práticas estão relacionadas com os percursos de vida de cada um, que abrangem toda a sua 

trajetória escolar e acadêmica, as diversas atividades formativas, as diferentes etapas da 

educação básica em que atuam, assim como toda a história do grupo socioprofissional 

(FORMOSINHO, 2009).    

As professoras também demonstram compreender a formação como algo 

permanente, porquanto registram a ideia de que os professores aprendem com o dia a dia da 

profissão, considerando principalmente as lições de vida aprendidas com seus alunos, no 

complexo contexto social que muitos enfrentam, e das possibilidades de troca e 

compartilhamento de experiências com outros profissionais da educação. Nóvoa (1995) 
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ressalta o fato de que os espaços coletivos de trabalho são também de formação e que o 

desenvolvimento profissional docente deve ser articulado com as escolas e os seus projetos. 

Em vista das situações relatadas pelas professoras quanto ao contexto em que as 

escolas e seus alunos estão inseridos e do sentimento de impotência perante uma realidade 

que elas não têm como mudar, Pimenta (2002) adverte sobre a necessidade de formar os 

profissionais para lecionar em condições de instabilidade e conflito, uma vez que o ensino se 

caracteriza como prática social em contextos historicamente situados. 

As docentes revelam em diferentes momentos da entrevista e em trechos do 

memorial que consideram a reflexão sobre a prática uma ação indispensável para os 

professores que se preocupam verdadeiramente com a formação e aprendizagem dos seus 

alunos na perspectiva de favorecer e facilitar esses processos. Pimenta (2002) enfatiza a noção 

de que a reflexão contribui para o exercício da docência, promovendo a valorização do ofício 

de professor, dos saberes docentes, do trabalho coletivo e das escolas como locus de formação 

contínua.  

É possível perceber pelas falas das professoras uma atribuição prioritária às 

experiências e práticas docentes como favorecedoras da constituição de si como profissionais 

da educação. Ensina Giroux (1997), que a atividade docente é uma prática intelectual crítica 

que abrange reflexões sobre os problemas e experiências cotidianas com arrimo na 

compreensão do seu papel como sujeito histórico. 

É possível perceber também que as professoras demonstram em alguns momentos 

da entrevista, assim como em algumas passagens do memorial, que exercem seu trabalho com 

autonomia, especialmente quando relatam sobre suas práticas, como em relação às opções 

metodológicas que lhes convém utilizar. De acordo com Freire (1996), a autonomia é 

constituída e desenvolvida ao longo da prática educativa do professor, ao ensinar, ao 

aprender, ao conhecer, ao intervir. 

O próximo e último item desta análise trata das mudanças que as professoras 

perceberam em suas práticas e que também contribuíram para a constituição de si como 

pessoa e profissional.  

 

4.5 Ações de formação – “para que o ensino e a aprendizagem aconteçam realmente é 

preciso investir na formação dos professores” 

 

Este item expressa as atividades formativas que, de acordo com as professoras 

entrevistadas, foram marcantes na sua formação e em seu trabalho, colaborando para a 
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constituição de si como profissionais da educação. São cursos, seminários, palestras, 

congressos, entre eventos semelhantes, considerados por elas relevantes em razão das 

possibilidades de aprendizagens que puderam ser incorporadas às práticas docentes. 

As ações de formação relatadas pelas professoras aconteceram em diferentes 

momentos da vida profissional. Há cursos que aconteceram no período em que algumas 

professoras, como Açucena e Tulipa, vivenciavam seus primeiros ensaios docentes, 

anteriormente à formação inicial; outros que foram realizados antes de se decidirem pela 

carreira do magistério e tiveram sua importância para confirmar a opção pelo ofício, no caso 

de Rosa; há atividades formativas realizadas durante a formação inicial e formações 

realizadas em serviço, tanto por iniciativas individuais das docentes, como oferecidas pelos 

sistemas de ensino aos quais estavam vinculadas. 

Tulipa, como já informado, iniciou experiências docentes bastante jovem, com a 

5ª série inconclusa, sem haver tido, até aquele momento, um professor que para ela fosse 

referência na formulação de uma didática e sem condições necessárias de infraestrutura, pois 

a escola era a casa de farinha da propriedade do pai. Começou a lecionar para crianças, jovens 

e adultos da localidade onde residia, impulsionada somente pela vontade de não parar de 

estudar e ensinar o pouco que havia conseguido aprender às pessoas da sua comunidade.  

Nesse contexto, a professora acentua que as atividades formativas mais marcantes 

foram os “treinamentos” de que participava periodicamente com as demais professoras do 

Município de Bela Cruz - CE. De acordo com ela, nesses encontros, geralmente, se estudavam 

tanto conteúdos disciplinares de Português, Matemática, entre outros, como também a parte 

pedagógica, as abordagens didáticas. O fato de serem encontros periódicos, que 

aprofundavam os estudos nessas áreas, denota a ideia de continuidade do curso. A fala a 

seguir refere-se ao que se estudava nos cursos: 

 

Eles (os formadores) sempre davam cursos ao professor e foram muito benéficos 

para a formação, para você criar a sua própria didática. Foi muito importante para 

essa descoberta do ser professor e tinha toda uma programação. Vinham vários 

professores e eles iam trabalhando os conteúdos de Português, Matemática, mas 

também a parte da didática, da docência. Eu não lembro assim bem o nome das 

disciplinas, mas eu sei que a gente aprendia a dar aula, tanto a parte da didática com 

o aluno, da pedagogia, de como tratar o aluno, a maneira de preparar as aulas, os 

planos de aula, mas também a gente via os conteúdos. 

 

Tulipa destaca o fato de que essa ação formadora foi importante para seu preparo 

como docente, uma vez que passou a descobrir o que é ser professor, com as devidas 

implicações do exercício dessa função. Percebeu que não era apenas sua vontade de ensinar, 

de “repassar” para as pessoas do lugar o pouco que aprendera na escola até aquele momento, 



169 

 

que a tornaria professora. Havia uma série de elementos, desde conteúdos até conhecimentos 

relacionados à docência, como a relação entre professor e alunos, metodologias de ensino, 

planejamento, formas de avaliação e os conteúdos disciplinares necessários ao trabalho 

docente.  

Tulipa revela, ainda, que a relevância dessas formações foi complementada pelas 

orientações fornecidas por algumas docentes que também participavam do curso e já exerciam 

a profissão há algum tempo. As aulas do curso eram ministradas durante o dia, e à noite essas 

professoras ensinavam a ela como deveria proceder em sala, por qual conteúdo deveria 

começar, além de fazerem demonstrações de como deveria ser uma aula. Tulipa expressa a 

riqueza deste momento:    

 

A parte mais importante é que a noite não tinha aula. Aí nessa hora é que as 

professoras iam me ensinar a dar aula. Começaram a me mostrar os planos delas, me 

dar dicas de como eu deveria fazer, me deram livro, muito material, me ensinaram a 

fazer muitas coisinhas para fazer para eles e fui pegando gosto, fui pegando aquela 

base e quando era no final de semana eu me tacava para a casa delas. Descobri onde 

elas moravam e cada final de semana ia visitar uma e já vinha com as aulas prontas 

para a outra semana. Eu aprendi muito com elas. 

 

Além do suporte que as professoras ofereciam a Tulipa durante o curso, 

apresentando-lhe planos de aula e fornecendo materiais didáticos, entre outros ensinamentos, 

ainda permitiam que ela fosse visitá-las aos fins de semana, possibilitando, de forma oficiosa, 

a continuidade da sua formação docente. Mesmo jovem e imatura, com apenas 15 anos 

naquela época, ela revela que seu interesse por aprender a ensinar e a dedicação aos estudos 

sensibilizavam as professoras. Estas sabiam da sua história de vida, das dificuldades pelas 

quais havia passado, ainda criança, morando na casa de parentes e “pagando” a estada com 

serviços domésticos para conseguir estudar, assim como da precariedade da sua escolarização, 

que a impediu de aprender conteúdos necessários e importantes para sua vida e que também 

fariam falta aos seus alunos.  

Cientes das limitadas experiências que Tulipa havia vivenciado na escola como 

aluna, as “colegas” professoras buscavam ajudá-la para que adquirisse pelo menos os 

conhecimentos fundamentais para lecionar, recebendo-a em suas casas nos finais de semana. 

De acordo com Tulipa, o período que passava com as professoras era como se fosse um 

“laboratório de experiências”, no qual planejava as aulas, observava as docentes em sala e, em 

certas ocasiões, assumia as turmas, proporcionando-lhes aprendizagens diversas:  

 

Era enriquecedor. A partir do momento que eu vi que tinha um caminho, que eu 

podia ir ao encontro delas, quando chegava na sexta-feira, eu me mandava. Aí 

quando chegava lá na casa de uma delas, a professora me ajudava a preparar as 
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aulas. Eu já conhecia a realidade da escola, conhecia o aluno. Às vezes eu ficava lá e 

via elas dando aula, às vezes dava aula para os alunos dela. Às vezes eu nem vinha 

para casa. Avisava que não tinha aula e ficava lá. Era um treinamento particular, era 

um laboratório de experiência. 

 

A relevância que Tulipa atribui a esses momentos de significativos aprendizados, 

estabelecidos na convivência com essas professoras, evidencia que foram mais marcantes do 

que as aulas do curso de formação, pois representaram experiências singulares, que 

contribuíram expressivamente para os resultados de aprendizagem alcançados por ela e seus 

alunos, ao mesmo tempo em que colaboraram na constituição de si como professora.  

A professora Açucena também ressalta que uma atividade formativa marcante foi 

o seu primeiro curso, uma preparação oferecida aos professores que haviam sido aprovados na 

seleção do Programa Brasil Alfabetizado e que acontecera durante 15 dias no Município de 

Caucaia - CE. Assinala que foi um momento muito importante para sua formação porque 

antecedeu à sua primeira experiência formal docente, aos 15 anos: “dos cursos mais 

interessantes que eu pude participar, um foi a minha primeira formação. Foi uma descoberta, 

foi o início de tudo. Meu encontro com teóricos, meu início de carreira quando ainda nem 

tinha formação, faculdade, estava começando ainda”. 

A relevância que Açucena atribui a essa formação está no fato de ter 

proporcionado a descoberta de teorias educacionais e ter conhecido autores que 

demonstravam visões dinâmicas da educação, mais objetivas, que relacionavam os conteúdos 

disciplinares com a vida, com o cotidiano dos alunos, além de considerarem os conhecimentos 

que eles já possuem, assim como pelos aprendizados quanto às atividades de docência, no que 

concerne à organização da gestão da sala de aula, à didática, entre outros pontos necessários 

ao cargo que havia assumido.  

Nesta perspectiva, Açucena expressa que a riqueza dessa experiência formativa 

aconteceu, principalmente, após o seu encontro com as ideias pedagógicas de Paulo Freire:  

 

Foram duas semanas de muito aprendizado. Eu nunca tinha tido contato com teorias 

da educação, com metodologias e aquilo foi muito bom pra mim. Meu primeiro 

contato com Paulo Freire foi nessa formação. Eu descobri esse cara e disse: “puxa 

vida, esse cara é maravilhoso!”. Ele veio abrir um leque de oportunidades para nós, 

professores. Eu me identifico muito porque ele busca ensinar o professor a levar 

para dentro da sala de aula a vivência do aluno, trazer para a vida dele alguma 

importância para aquilo que ele está vendo. Isso vai facilitar o meu trabalho, isso vai 

facilitar a compreensão e o interesse do aluno, isso vai me aproximar deles. Então 

assim, foi naquele momento que eu descobri ele e a partir dali ele passou a ser um 

companheiro, realmente. 

 

O contato com as ideias desse educador despertou em Açucena o interesse pelas 

diversas possibilidades que o professor tem de ensinar e aprender quando estabelece uma 
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relação dialógica com seus alunos. Açucena assevera que tomou essas orientações para si, de 

iniciar as abordagens dos conteúdos com esteio nos conhecimentos prévios dos estudantes e 

relacionar os assuntos estudados com o dia a dia deles. Passou a incorporá-las às suas práticas 

docentes, por acreditar que auxiliavam no processo de aprendizagem, favorecendo a 

elaboração dos saberes, ampliando a visão de mundo dos alunos, repercutindo positivamente 

na relação que estabelecem com eles, uma vez que se aproximam de suas realidades, 

valorizando suas vivências e experiências. 

A professora Acácia relata que, quando cursava o Normal, fez seu primeiro curso, 

com o tema “Introdução à prática na pré-escola”. Essa atividade foi ministrada por um 

professor que também possuía uma escola de Educação Infantil, e teve duração de 

aproximadamente dez semanas. Segundo ela, o curso tanto envolvia a parte teórica como 

prática; aos sábados, aconteciam as aulas com estudos sobre desenvolvimento infantil e 

metodologias de ensino para crianças pequenas; durante a semana, os cursistas poderiam ir à 

escola para fazer observações em sala, acompanhando as professoras e, em alguns momentos, 

também podiam participar da aula.   

 

Foi um de introdução à prática na pré-escola. Foi um curso bom porque a gente 

conseguiu vivenciar o dia a dia da escola. O que a gente aprendeu no sábado, a gente 

vivenciava durante a semana, pelo menos observando. Os professores de lá 

acolheram a gente muito bem. Recebiam, falavam, perguntavam se a gente queria 

participar da aula. Eu me lembro que a gente estudou teóricos e teve a parte mesmo 

de práticas, metodologias de ensino, situações de sala de aula para verificar como a 

gente ia se sair em determinadas situações, que depois quando eu comecei foram 

úteis para mim. 

  

Acácia destaca que esta atividade formativa foi muito útil para sua formação e 

para a constituição da sua prática docente. Em outro momento da entrevista, ressalta que 

iniciativas como esta, que relacionaram teoria e prática, marcaram seu percurso de formação e 

serviram de referencial para as experiências de ensino seguintes. 

Uma das características que se espera em cursos de formação de professores é que 

haja vinculação entre teoria e prática, possibilitando incorporar os conhecimentos adquiridos 

no exercício da profissão, sendo ainda mais interessante quando os assuntos abordados vão ao 

encontro das demandas docentes, de forma a atender suas necessidades e mostrar caminhos 

que ao ajudem a superar suas dificuldades. 

A professora Açucena identifica a participação em palestras, congressos, 

encontros e outros eventos científicos como atividades formativas, evidenciando que tiveram 

um expressivo significado em sua formação docente pela possibilidade de informar-se bem 

mais sobre temas de interesse, de aproximar-se dos resultados de pesquisas, de conhecer 
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trabalhos científicos desenvolvidos na área de História, de entrar em contato com professores 

de outras universidades que se dedicavam ao estudo desta área do conhecimento e de 

descobrir mais fontes, como livros, revistas e sítios da internet, que contribuíram para 

aprofundar seus estudos ainda durante a graduação.            

 

A gente buscava cursos fora durante a graduação. A gente ia para os Encontros 

Universitários da UECE, da UFC. O Mestrado em Educação da UECE fazia umas 

formações, uns encontros, a gente ia. Curso de formação de professores em 

seminários, eu participei de alguns seminários na UECE. Semanas de História, que é 

muito interessante e voltadas para o magistério. Eu acho assim, que foram muito 

ricos do ponto de vista do que eu aprendi lá, porque eu tive contato com muitas 

teorias e com muitos professores que valeram muito a pena. 

 

Açucena revela que a oportunidade de participar dessas atividades formativas na 

área de História, realizadas em outras instituições de ensino superior, complementaram sua 

formação docente. As aprendizagens obtidas nesses encontros e eventos científicos motivaram 

ainda mais seu interesse por essa disciplina, pela profissão docente e pela continuidade que 

pretendia dar à sua formação profissional. 

Açucena também declara que uma das atividades formativas mais marcantes em 

sua trajetória foi a realizada no Liceu de Baturité - CE, quando atuava como professora 

temporária dessa escola. No início de cada mês, os professores reuniam-se, juntamente com 

membros do núcleo gestor, durante três dias, no turno da noite, para fazer o planejamento 

mensal, além da divulgação de informações diversas, tanto burocráticas, quanto relacionadas 

a eventos e projetos da escola, e havia, também, um dia dedicado à formação dos professores. 

No começo do ano letivo, os docentes reuniam-se e elegiam pelo menos 12 temáticas para 

serem estudadas e discutidas durante aquele ano, havendo flexibilidade para incluir assuntos 

novos, conforme sentissem necessidade.  

Os professores formavam grupos e escolhiam o tema, de acordo com o interesse e 

afinidade, já estabelecendo uma ordem de apresentação. Com efeito, os grupos se reuniam 

periodicamente para fazer pesquisas, conversar com especialistas no assunto, buscando fontes 

diversas que tornassem aquele momento de formação uma atividade de informação, interação, 

diálogo e troca de experiências.  

 

Toda primeira semana do mês no Liceu foram implantados os estudos. A gente no 

começo do ano faz o mapeamento de temas para serem trabalhados. Pensa, aí leva 

para o coletivo e a gente faz uma eleição de doze temas. Cada grupo de professores 

se responsabiliza por trabalhar aquele tema e no primeiro dia de planejamento é 

sempre a formação. Ano passado, eu e mais outros trabalhamos o bullyng, a 

indisciplina e a outra temática que nós trabalhamos foi a cultura afro. Todos esses 

temas trabalhados de uma forma interdisciplinar e aí ao final do ano a gente foi 

certificado. Foram muito interessantes porque cada professor vai fazer de uma 

maneira diferente e você observa a metodologia e traz muita coisa para si, maneiras 
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de fazer. As formações elas são sempre muito ricas, primeiro que, como são 

formações feitas por professores que entram nas mesmas salas de aula que você, os 

exemplos que ele vai trazer são exemplos do seu cotidiano, então você consegue 

levar aquilo para a sua vivência de sala de aula. 

 

De acordo com Açucena, este momento era bastante rico, pois além de observar 

outros profissionais conduzindo aulas e perceber as metodologias utilizadas por eles, era uma 

formação no local de trabalho, cujas temáticas eram escolhidas pelos professores, 

possibilitando que estivessem de acordo com suas necessidades e dificuldades, especialmente 

porque alguns temas eram indicados por conta de problemas já vivenciados no cotidiano 

escolar. Desse modo, além das aprendizagens construídas sobre a temática em foco, os 

professores também tomavam conhecimento de situações de sala de aula e de alunos e 

discutiam possibilidades de intervenção, buscando coletivamente a superação das 

dificuldades.  

A professora Margarida registra o fato de que alguns cursos oferecidos pela rede 

de ensino tiveram relevantes contribuições para sua ação docente, ensejando os 

conhecimentos necessários para uma melhor atuação profissional; cita, especialmente, uma 

atividade vinculada ao respeito à diversidade. Duas dessas ações de formação despertaram sua 

atenção, uma sobre educação inclusiva e a outra acerca de cultura afrobrasileira:  

 

Educação inclusiva, também foi ofertado pela prefeitura. Ah, que eu amei esse 

curso. Nesse período de escola pública foi o que mais marcou, porque educação 

inclusiva abre a mente para ajudar você no dia a dia com um aluno especial, então 

ajudou também na prática. E também de “africanidades”, que também foi pela 

prefeitura. A gente vê as raízes das religiões e eu gostei demais porque às vezes eu 

não sabia lidar na sala de aula com meninos do candomblé, por exemplo. Aí quando 

eu entrei nesse curso, a gente começa a estudar que a África é o berço da 

humanidade, é outra percepção. Eu gosto de fazer cursos para isso, para abrir mesmo 

a mente, para sentar e desmistificar toda a coisa que está enjaulada, muitos 

conhecimentos. 

         

A formação sobre cultura afrobrasileira e africana, para Margarida, teve grande 

importância porque, além dos conhecimentos teóricos que adquiriu, interveio também em seus 

julgamentos de valor, especialmente quanto às religiões de matriz africana. O período em que 

o curso foi realizado indica uma decorrência da Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, 

que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as 

escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Até participar 

dessa atividade formativa, conhecia muito pouco sobre as manifestações religiosas e culturais 

mantidas por muitos pais e alunos seus. O curso possibilitou tomar conhecimento da riqueza 

cultural da África e dos costumes, vivências e representações que buscam preservar as raízes 

africanas. Consciente de que esses ritos culturais e religiosos faziam parte da vida de alguns 
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alunos e visando a que os demais conhecessem aspectos dessa diversidade cultural, 

incorporou os conteúdos estudados no curso às suas aulas, chamando atenção para a 

valorização dessa cultura, ao mesmo tempo em que trabalhou o respeito a essas religiões, 

desmistificando certos preconceitos.      

O curso sobre educação inclusiva também aconteceu no momento em que o 

debate sobre a inclusão de crianças com deficiências em salas de aulas regulares estava em 

evidência e que, por isso, muitas redes municipais de educação ofereceram ações de formação 

que abordaram as diversas deficiências, a fim de aproximar o professor um pouco mais das 

dificuldades e limitações das crianças que encontrariam em suas salas de aula para que 

pudessem elaborar estratégias de ação para melhor desenvolver seus trabalhos. 

A professora Rosa, que também é da rede municipal de Fortaleza, comentou sobre 

essa atividade de formação como positiva, embora tenha levantado outros questionamentos:     

 

Um curso que eu fiz, que eu gostei bastante, foi um de educação especial que eu fiz 

aqui pelo município, foi um curso muito interessante, só que assim, é praticamente 

impossível você aplicar na escola. A rede municipal, ela focou muito o termo 

inclusão, para a gente incluir, para a gente ter na nossa escola alunos com 

deficiência, teoricamente, mas concretamente não deu subsídios para a escola 

receber esse aluno. 

 

Embora demonstre que o curso sobre inclusão tenha sido muito importante para 

melhorar sua compreensão conceitual sobre o tema, chama atenção para a ausência de 

condições quanto a instalações físicas, material pedagógico e recursos humanos nas escolas 

que possibilitem ao professor pôr em prática as ações que, em princípio, são necessárias para 

o bom atendimento a todos os alunos, uma vez que as crianças com deficiências demandam, 

muitas vezes, uma atenção especial e que ela, como docente, não sabia ou não se sentia capaz 

de o fazer. 

 Uma ação de formação evidenciada na fala de Tulipa como importante para sua 

atuação em sala de aula foi o curso “Conteúdo e Método do Ensino de Língua Portuguesa e 

Matemática de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental”, organizado segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN).  Foi sua primeira atividade de formação depois que ingressou, 

por concurso, como professora efetiva do Município de Caucaia - CE, em 1999. Além de ter 

possibilitado conhecer e receber os PCN, participou de um trabalho de campo nas escolas do 

Município, como expressa no comentário abaixo:          

 

Foi muito importante porque a gente fez um trabalho de campo e porque a gente 

teve que conhecer os PCN, que naquela época eu estava entrando no município e 

não sabia nem o que era PCN. Visitamos várias escolas, da rede e particular, para a 

gente fazer tipo uma comparação. Aí vimos a história da nossa escola, da fundação 
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dela, como era o terreno, teve assim toda a história do início daquela escola até 

mesmo da educação em Caucaia. 

 

Tulipa destaca a relevância dessa atividade, principalmente, por haver participado 

desse trabalho de campo, visitando escolas públicas e particulares, observando aspectos 

positivos e negativos dessas instituições e conhecendo um pouco da realidade educacional do 

Município; para ela, foi uma oportunidade de entrar em contato com a história da educação de 

Caucaia - CE, mais especificamente da escola onde atuava, observar a infraestrutura das 

instituições de ensino, com suas instalações e disponibilidade de recursos e materiais e 

perceber as condições de trabalho oferecidas para os professores. 

Outra ação de formação evidenciada pelas professoras Acácia, Tulipa e Margarida 

são os cursos que fizeram a distância pela Fundação Demócrito Rocha. De acordo com elas, o 

material didático, em formato de fascículos, é bom e utiliza uma linguagem clara e objetiva, 

facilitando a compreensão dos temas abordados. Identificam-se principalmente com os cursos 

cujos assuntos são relacionados à Geografia por tratar sobre temáticas atuais, em especial as 

relacionadas a meio ambiente, que podem ser incorporadas ao seu trabalho em sala de aula na 

perspectiva da sensibilização e conscientização dos alunos para as questões ambientais.  

Acácia revela, na fala a seguir, que os últimos cursos que fez foram esses a 

distância:      

 

Os últimos que eu fiz foram um de mudanças climáticas e desenvolvimento 

sustentável e um de agentes ambientais. São cursos bons, não tem aula presencial, 

mas tem os fascículos. Se você quiser uma informação, aprender, você aprende, 

porque os fascículos são excelentes, material bom, que eu uso em sala de aula 

depois. Eu não faço todos, só o que dá mesmo para eu fazer e o que tem relação 

comigo, que ajudam na minha prática. 

  

Ela garante que a relevância de um curso para a prática docente vai depender 

principalmente do professor, do seu empenho em buscar novos aprendizados, da sua 

dedicação em estudar os conteúdos e cumprir as atividades solicitadas e da sua vontade e 

disposição em incorporar os conhecimentos adquiridos nas atividades de ensino. Outro 

aspecto importante na sua fala é quando declara que só faz um curso quando tem interesse 

pelo tema abordado, na perspectiva de contribuir para seu trabalho em sala, o que parece 

indicar que sua intenção em participar de ações de formação não é o acúmulo de certificados, 

mas as possibilidades de melhorias que elas representam no âmbito profissional, tanto para o 

ensino como para a aprendizagem.  

Referindo-se aos cursos a distância que acompanha, a professora Tulipa também 

emitiu concepção semelhante à de Acácia quanto ao significado que essas atividades de 
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formação podem ter na prática docente, desde que tenham algum sentido para ela, na 

perspectiva de ser uma temática interessante, e que a motivação para cursá-lo esteja 

relacionada ao seu fazer pedagógico: “você recebe os fascículos, você estuda. São 

riquíssimos. [...] O último que eu fiz foi Agente Ambiental. O outro era sobre Mudanças 

Climáticas. Eu faço esses cursos quando é uma coisa que me interessa. Tem que ser uma coisa 

que eu goste”. 

Assim como Acácia e Tulipa, Margarida destaca que só participa de ações 

formativas que proporcionem algum benefício à sua prática pedagógica e contribuam para seu 

desenvolvimento pessoal ou profissional, pois declara que colecionar certificados cursando 

todas as propostas que aparecem não vai torná-la uma professora melhor. Nesta perspectiva, 

destaca um curso que fizera pela Universidade Federal do Ceará e que abordava o ensino de 

disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais, numa perspectiva interdisciplinar, que 

forneceu subsídios para relacionar os diversos conteúdos em suas aulas, conforme declara no 

depoimento a seguir:      

 

Teve um muito bom que a UFC ofereceu de metodologias das ciências humanas, 

que era História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Ajudou na administração das 

aulas, até na preparação do plano de aula, porque a gente preparava os planos de 

uma forma muito tradicional, não fazia a ligação, não fazia a relação, não 

contextualizava esses conteúdos com outras disciplinas, então ajudou bastante. Eu só 

faço um curso se eu ver (sic) um proveito, se eu puder aproveitar aquilo lá. 

 

Margarida ressalta que esse curso chamou sua atenção para a importância de 

contextualizar os conteúdos de variadas disciplinas, de integrar os diversos saberes de áreas 

diversificadas do conhecimento. Desenvolver um trabalho nesta concepção exige atuação 

mediadora do professor, que deve auxiliar na construção do conhecimento, despertar o 

interesse dos alunos, facilitar o acesso a materiais e fontes de pesquisa e estimulá-los a 

questionar, refletir e se expressar, promovendo avanços no processo de aprendizagem.   

O Curso de Especialização em Metodologias do Ensino das Ciências Humanas e 

Sociais
17

 foi outra ação de formação identificada como relevante para as cinco professoras 

participantes deste estudo. Para elas, cursar uma pós-graduação tinha uma vertente de 

satisfação pessoal, pois representava um grande sonho de crescer como pessoa, subindo mais 

um degrau no processo de formação e, principalmente, de cunho profissional, uma vez que 

representava a oportunidade de retomar os estudos, conhecer novos teóricos, outras 

                                                           
17

 As cinco professoras da educação básica entrevistadas concluíram o Curso de Especialização em Metodologias 

do Ensino das Ciências Humanas e Sociais, que era um requisito para a participação neste estudo. 
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metodologias de ensino e incorporar à prática as aprendizagens obtidas nesse processo 

formativo.  

Reconhecem que cursar uma especialização também geraria benefícios ao 

desenvolvimento profissional, inclusive com aumento salarial pela progressão funcional.    

De acordo com a professora Acácia, “a especialização foi muito boa. Era um 

sonho. E foi bom para mim também porque dentro dos conteúdos a gente leu livros bons e a 

gente trazia muito isso para a sala de aula”. A relação que estabeleceu entre os assuntos 

estudados no curso e suas aulas foi um aspecto positivo destacado pela professora. Como 

docente de Geografia dos anos finais do Ensino Fundamental, ela revela que principalmente 

as orientações, os conteúdos e as metodologias para o ensino desta disciplina foram 

adequados à sua realidade e agregados à sua prática docente. 

Outro ponto positivo indicado por Acácia foi a aprendizagem adquirida na 

convivência com colegas de profissão, que carregavam consigo experiências de vida pessoais 

e profissionais compartilhadas durante o período em que frequentou a Especialização. Teve a 

oportunidade de conhecer bons professores, com os quais trocou informações, elaborou 

conhecimentos e pôde conversar sobre as diversas realidades acerca do estado da educação 

nos respectivos municípios e no tocante às condições de trabalho docente. De acordo com ela, 

todos os momentos foram aproveitados para aprender, inclusive no horário de almoço.   

 

A gente aprende com os colegas. No curso de especialização tinham duas meninas 

que sempre a gente conversava muito na hora do almoço sobre a escola delas, o que 

aconteceu, como elas agiram, então o aprendizado não foi só durante a aula. A hora 

do almoço era horário de aprendizado, a ida para casa, uma dava carona para a outra 

também, a gente ia conversando. São assuntos que vão interessando a gente e a 

gente vai aprendendo. Numa simples conversa a gente aprende muito. 

  

Neste discurso, a professora evidencia que as situações vivenciadas em suas salas 

eram um dos assuntos mais conversados com as docentes com quem teve mais afinidade, 

quando não estavam no momento da aula. Nesta ocasião, compartilhavam ideias, indicavam 

sugestões de atividades, relatavam acontecimentos, desafios e dificuldades que já havia 

presenciado no exercício da profissão e as soluções encontradas para resolvê-los, enfim, 

trocas de experiências que contribuíam para a formação como profissionais da educação.  

Em seu memorial, Acácia também manifesta a percepção sobre o Curso de 

Especialização, reafirmando o quanto foi importante para a sua formação pessoal e 

profissional:        

 

Concluir um curso de especialização é mais uma vitória contabilizada em minha 

vida e mais um grande sonho realizado. Foi um período de aprendizados e progresso 

como profissional. Os estudos e debates em sala engrandeceram meus 
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conhecimentos e contribuíram para uma melhora significativa de minha prática 

pedagógica. As palestras ministradas e os encontros de células me deram ricas 

contribuições. Foram momentos únicos de descobertas e uma chance de conhecer 

melhor o município em que trabalho, assim como outros profissionais, também 

importantes para o bem-estar do aluno, o principal objetivo e incentivo de nossa 

busca por novos aprendizados. 

 

Neste comentário, além de enfatizar a relevância do curso para sua formação pelos 

conhecimentos obtidos desde os temas estudados, do material didático e de apoio utilizados, 

das experiências compartilhadas com colegas de profissão e da dedicação e competência dos 

professores do curso, Acácia destaca também como ponto positivo a metodologia utilizada 

nessa atividade formativa: o trabalho em células. Estas se constituem de pequenos grupos de 

trabalho compostos por agentes da comunidade escolar, que se comunicam sistematicamente 

para trocar informações acerca da prática de ensino, bem como realizar projetos e fazer 

estudos, pesquisas etc. A troca das experiências vividas pelos diversos agentes revelam a 

relação entre a escola e seu entorno, permitindo a identificação dos problemas e das soluções 

possíveis.  

A professora Rosa também destaca, em seu memorial, a troca de experiências com 

os colegas de profissão como um aspecto positivo do Curso de Especialização, evidenciando 

ainda que alguns textos e temáticas discutidas nas aulas e consideradas por ela importantes 

seriam levados para sua prática docente: “vou levar os ensinamentos dessa especialização, dos 

seus textos, dos seus debates, das trocas de experiências entre eu e meus colegas para dentro 

da minha sala de aula”. 

A professora Açucena também identifica a importância desse Curso para a sua 

trajetória formativa, afirmando que “foi um presente, foi um curso maravilhoso que nesse meu 

tempo corrido, com essas 300h distribuídas loucamente, eu consegui fazer e com muito 

estudo”. Em certo momento em que Açucena cursava essa pós-graduação, ela passou a 

trabalhar nos três turnos. Embora revele as dificuldades que sentia pela carência de tempo 

disponível para se dedicar aos estudos e pelo cansaço decorrente da exaustiva carga horária de 

trabalho, enfatiza que, pela relevância que atribuía ao curso, não deixava de cumprir com as 

atividades e estudos demandados por este. 

Em seu memorial, essa professora, licenciada em História, sublinha que na 

Especialização teve a chance de retomar estudos feitos no período da graduação, mas que 

nesse momento, mais amadurecida como pessoa e mais experiente profissional, percebia com 

maiores requintes, com riqueza de detalhes, certos conceitos e ideias desses autores, como 

indica no fragmento a seguir: “neste curso tive a oportunidade de rever autores e conceitos 
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trabalhados ainda em minha graduação. Assim, pude produzir novos olhares para temas que já 

havia discutido e pensado à luz dos teóricos das humanidades”. 

Ainda no seu memorial, Açucena chama atenção para outra oportunidade 

interessante proporcionada por seu curso de pós-graduação: o reencontro com as ideias 

pedagógicas de Paulo Freire, pelas quais havia se encantado na sua primeira atividade de 

formação de professores, aos 15 anos. O trecho seguinte foi transcrito do seu memorial: 

 

No momento da especialização (re)encontrei Paulo Freire. Já trazia algumas 

referências deste educador/pesquisador, mas não conhecia a dimensão de sua obra, 

dos conceitos abordados em seus escritos e, principalmente, da estreita relação dos 

temas discutidos em suas produções com a realidade vivida. A cada página que lia, 

reconhecia-me nos argumentos e conceitos apresentados. Sua obra instigou-me a 

viver, como professora, os processos que caracterizam o cotidiano escolar e seus 

desdobramentos sociais, bem como orientaram meus fazeres e dizeres pedagógicos. 

Considero as minhas experiências enquanto educadora e a proposta de educação 

como meio de conscientização apresentada por Paulo Freire como fundamentais 

para meu fortalecimento enquanto professora e entendimento de todo esse contexto. 

  

Açucena registra a ideia de que na Especialização teve maior contato com o 

pensamento de Paulo Freire, passando a compreendê-lo e admirá-lo ainda mais, especialmente 

porque nesse momento já havia vivenciado muitas experiências docentes com as quais havia 

adquirido significativas aprendizagens, tanto pessoais como profissionais. Já conhecia 

algumas realidades educacionais ensejadas pela atuação em diferentes escolas, nas diversas 

etapas da educação básica, o que lhe permitia fazer  leituras bem mais aprofundadas das ideias 

desse autor, reconhecendo-se em seus pensamentos e questionamentos relacionados à 

docência numa perspectiva crítica, reflexiva e emancipadora. Registra ainda que as ideias 

pedagógicas de Paulo Freire chamaram sua atenção para a necessidade de se perceber o 

entorno da escola, para que aquilo que se ensina tenha ligações com o cotidiano dos alunos, 

elementos que orientaram sua prática e a conscientizaram quanto ao seu papel social como 

educadora.  

A professora Tulipa evidencia a noção de que cursar uma pós-graduação 

representou a realização de uma etapa do processo de formação que há algum tempo nem ela 

imaginava alcançar, em razão das dificuldades e desafios que precisou enfrentar no seu 

percurso de vida para conseguir estudar, vindo a concluir os anos finais do Ensino 

Fundamental somente depois de adulta. Desse modo, a professora valoriza muito a sua 

trajetória formativa e considera que ter chegado até esse ponto era motivo de muito orgulho 

para ela: “você saber que hoje em dia você é pós-graduada foi um sonho. Eu não faltei um 

dia. Ali eu me sentia importante, sabe? Aprendendo tudo o que aparecia”.  



180 

 

Em seu memorial, Tulipa reafirma o valor que o Curso de Especialização 

representou no seu processo de formação docente, a oportunidade de entrar em contato com 

textos de autores que não conhecia e que traziam discussões pertinentes ao contexto escolar, 

provocando, no professor, questionamentos. A metodologia do trabalho em células, que 

proporcionava significativas aprendizagens por meio do trabalho colaborativo e da troca de 

experiências, possibilitava o surgimento de outras visões e compreensões sobre o processo 

educativo.  

 

Os textos foram de grande valor. Retratavam o espaço escolar em toda sua 

diversidade, o papel da escola e do professor em minimizar os problemas surgidos 

neste contexto. A leitura de cada texto, a discussão nas células e depois socializada 

no grupo, assim como os fóruns, foram relevantes para uma nova concepção da 

realidade que enfrentamos todos os dias. Nos chamou para um olhar múltiplo e 

sensível no que diz respeito às diversidades culturais e sexuais, principalmente o 

combate à homofobia e às injustiças do espaço escolar. Os estudos foram 

enriquecedores e nos respaldaram ainda mais para uma prática mais justa, mais 

consciente, um agir com competência, com bases teóricas, fazendo assim a 

diferença. 

 

Neste trecho do memorial, a professora evidencia que um dos temas abordados no 

curso que mais chamou sua atenção foi o da diversidade. Um dos módulos do curso tratava 

sobre questões relativas às práticas cotidianas, especialmente no espaço escolar, e como essas 

se imbricam nos padrões normativos dominantes, promovendo discussões sobre gênero, raça, 

etnia, orientação sexual e pertença geográfica. Nesta perspectiva, foram trabalhados textos, 

filmes, entre outros recursos que fomentassem a discussão sobre os temas mencionados, 

trazendo para as discussões situações vivenciadas no ambiente escolar, ressaltando o papel da 

escola e dos professores com relação a essas questões. De acordo com Tulipa, o estudo dessas 

temáticas foi bastante enriquecedor, pois chamou sua atenção para a necessidade de observar 

mais seus alunos, seus comportamentos, percebendo possíveis situações de injustiça ou 

preconceito para que pudesse intervir, trazendo para a sala de aula reflexões acerca de 

respeito, compreensão, justiça e igualdade.        

Quanto à repercussão das ações de formação nos seus processos de adensamentos 

como profissionais, as professoras reúnem algumas contribuições, principalmente com relação 

às novas metodologias de ensino para aplicar em sala de aula, como utilizar certos recursos 

pedagógicos, lidar com determinadas situações em sala ou na escola e como tentar resolvê-las, 

organizar melhor as aulas, incorporando atividades e materiais necessários para torná-las mais 

atrativas, além de incentivar os professores a estudar, a ler sobre assuntos diversos, a 

acompanhar as notícias, além de, naturalmente, pesquisar.   
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Para a professora Acácia, as ações formativas consideradas mais importantes 

foram as que proporcionaram melhorias em sua prática pedagógica, ensinando-a a trabalhar 

com novos materiais e implementar novas estratégias de ensino com as quais antes não sabia 

trabalhar. Destaca, neste sentido, que as formações, em sintonia com as práticas anteriores, 

podem apontar pistas tanto para o que fazer em sala, como para o que não fazer, conforme 

registra na fala a seguir:         

 

Contribuíram, primeiro para melhorar a minha forma de dar aula, minha prática, 

atividades que antes eu tinha até vontade de fazer, mas eu não sabia, não tinha 

experiência. Então foi um aprendizado grande. Como se sair de algumas situações, 

como resolver algumas questões dentro de sala de aula, esses cursos me ajudaram 

também nisso. Na minha organização mesmo, como professora, de produção de 

atividades, organizar minhas aulas, isso também foi importante. Aprendi também a 

como não fazer certas atividades, então situações também que eu já vivi em outros 

lugares e que eu vivo dentro dessa escola, que eu lembro que se eu for por esse 

caminho não vai dar certo, então a como não agir eu também aprendi. 

  

Acácia indica que o professor deve tomar decisões a respeito das orientações que 

recebem nos cursos, ponderando o que é possível acolher, na condição de facilitar seu 

trabalho e de trazer melhorias para a aprendizagem dos seus alunos, considerando inclusive se 

a escola dispõe daquilo expresso como necessário ou há como fazer adaptações. 

Tulipa, por sua vez, declara que, embora goste de participar de cursos de 

formação, considera que o mais importante é estudar, ler, buscar informar-se e pesquisar, 

ações que dependem especialmente do interesse e disposição do professor. Para ela, essas 

ações já são atividades de formação. 

 

Eu sempre quero ler, eu sempre estou lendo, procurando. A minha formação foi 

assim uma coisa muito restrita e quebrada, mas que eu consegui vencer por conta de 

estudar muito só. Muita linguagem nova eu estou aprendendo agora porque eu estou 

estudando e o professor, para ele ser um bom professor, ele tem que ser um eterno 

estudante. Professor não pode parar, porque está sempre surgindo uma nova 

nomenclatura, uma palavra nova, um assunto diferente e eu tenho que estar 

reformulando. 

 

Tulipa reconhece o valor do estudo por sua história de vida. Sua vontade, 

dedicação e empenho para estudar, independentemente das situações que tivesse que 

enfrentar, a fez deixar o interior onde residia para se tornar a professora consciente de que 

ainda tem muito a aprender para continuar exercendo a profissão que escolheu. É neste 

sentido que Tulipa defende a ideia de que para ser um bom professor são primordiais o 

interesse e o gosto pelos estudos, pela busca de aprender mais, especialmente porque hoje os 

estudantes têm acesso às informações por diversos meios e os docentes precisam, também, 

tentar acompanhar esse ritmo.      
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A professora também demonstra uma concepção deveras interessante com relação 

aos cursos, enfatizando que eles não oferecem a “receita” do sucesso para o ensino e a 

aprendizagem, mas apontam possibilidades para que o docente faça escolhas. Além disso, 

identifica o contato com outros docentes como boa oportunidade de obter mais aprendizados, 

por meio dos saberes acumulados na experiência. A fala a seguir indica os pontos positivos 

que Tulipa percebe nos cursos de formação:   

 

Nesses cursos de formação não tem nada pronto para ninguém, mas tem caminhos. 

Eles dão a dica e às vezes você vê, adapta. Tem muita coisa boa nesses cursos que 

você aprende, vê, conversa com outras pessoas. Uma fala uma coisa, outra diz outra, 

você vê um vídeo, aí você faz um apanhado daquilo. Eu comparo assim, você chega 

lá, parece que alguém jogou uma sacola de coisas. Aí você sai catando aquilo que te 

serve e você aproveita. 

 

Tulipa também chama atenção para as opções que o professor precisa fazer ao 

encontrar diversas “novidades”, muitas vezes apresentadas nas ações de formação. Embora 

sejam propostas, indicações ou até mesmo se configurem como “imposições”, cabe ao 

professor analisar essas possibilidades e implementar em sua prática somente aquilo que  

agregue algo ao seu trabalho, que lhe seja útil, considerando também a viabilidade do que foi 

sugerido.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Em seu memorial, Tulipa reafirma valorizar as atividades de formação, 

enfatizando que busca extrair algum proveito delas para sua prática em sala de aula. Para ela, 

os conhecimentos adquiridos nos momentos de formação vão sendo agregados ao repertório 

de experiências e saberes docentes.  

 

É imensurável o valor de todos estes cursos que participei e que continuo 

participando. A cada novo curso você aprende algo novo e imediatamente 

você amplia na sala de aula. É como um tecido que aos poucos vai sendo 

confeccionado, uma combinação articulada na construção de um saber mais 

aguçado, mais consciente. 

 

Tulipa compara as aprendizagens constituídas durante o seu percurso com um 

tecido em confecção, no qual cada novo conhecimento adquirido representa mais uma parte 

dessa composição. Para ela, as aprendizagens obtidas com as experiências e as atividades 

formativas vão se articulando e produzindo uma rede de saberes que se torna cada vez mais 

elaborada.            

Tulipa considera que as ações de formação repercutem na prática docente desde o 

momento em que apontam direcionamentos que contribuem para refletir e ressignificar sua 

ação, proporcionando novas aprendizagens profissionais, ajudando-a a identificar atitudes que 

haviam sido pedagogicamente corretas, apresentando-lhe novas metodologias que possam 
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facilitar o processo de ensino e aprendizagem e propiciando outras possibilidades de perceber 

as ações cotidianas: “você às vezes vai para uma formação e você volta de lá com a cabeça 

transformada, porque você vai escutar coisas que “puxa, isso aí eu fazia” e você vê que você 

não pode fazer mais”. 

Algumas professoras também identificam pontos negativos com relação às 

atividades de formação, especialmente as que deveriam chegar até elas por intermédio das 

redes de educação. Dentre os principais descontentamentos estão a divulgação dos cursos, a 

qualificação dos formadores, os temas trabalhados e a sua continuidade.     

A professora Acácia declara que na escola onde trabalha dificilmente toma 

conhecimento de um curso para professores. Revela que já soube de várias ações de formação 

oferecidas por diversas instituições bem depois de ter passado o período das inscrições. De 

acordo com ela, as informações referentes aos cursos geralmente chegam para a Secretaria de 

Educação e depois são repassadas para o núcleo gestor das escolas, mas que dificilmente são 

divulgadas para os professores. O comentário a seguir diz respeito a esses “ruídos” na rede de 

comunicações:   

 

No geral, as formações, se fossem mais organizadas, mais divulgadas, seriam bem 

melhores. Divulgação é um grande problema. Eu acho que a secretaria de educação 

deveria ter um contato mais direto com os professores, por e-mail ou qualquer tipo 

de contato, para a gente ficar sabendo de tudo que acontece. Então eu acho que 

deveria se organizar principalmente à nível de informação. A gente ficar sabendo 

que curso vai ter, quando e qual o período de inscrição, porque já aconteceram 

vários cursos que eu não fiz porque eu não sabia, não sei se por desorganização da 

secretaria de educação ou se por desinteresse do núcleo gestor. 

 

Em outro momento da entrevista, ela indica que a não socialização das 

informações relativas aos cursos de formação parte do núcleo gestor da escola; segundo ela, a 

diretora normalmente inscreve as coordenadoras nos cursos ou repassa as vagas para alguns 

professores que são mais próximos a ela e os demais sequer ficam sabendo. Registra, 

inclusive, que fez a inscrição para o seu Curso de Especialização no último dia, pois, 

conversando com uma professora de outra escola soube, por acaso, que havia essa 

oportunidade para docentes da rede que ainda não tinham uma pós-graduação.  

A professora Tulipa também faz questionamentos sobre a divulgação de cursos 

aos professores. De acordo com ela, muitas vezes não é apenas a direção da escola que não 

socializa as oportunidades de cursos com os professores, preenchendo as vagas oferecidas 

com os membros da equipe do núcleo gestor, mas até os próprios técnicos da secretaria de 

educação o fazem: “tem curso que tem um monte de gente da Secretaria de Educação por 
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conta do diploma que vai servir de título, enquanto muitos professores que gostariam de ter 

ido, não vão. Às vezes são pessoas que nem valorizam o curso”. 

Acácia expressa ainda seu descontentamento com as formações oferecidas pela 

rede de ensino à qual é vinculada. De acordo com ela, geralmente, são cursos repetitivos, com 

os mesmos formadores, abordando as mesmas temáticas e utilizando igual metodologia: 

 

Quando um curso é dado pelos tutores da Secretaria de Educação é muito repetitivo. 

Até os textos são os mesmos. Então fica aquela coisa assim, você não tem motivação 

nenhuma para ir. Já sei sobre o que é o texto que eles vão ler, já sei que eles vão te 

dar um papel madeira, que eles vão mandar você escrever, sabe, é a mesma coisa. 

Quando é pessoal da educação a gente não tem motivação para ir porque a gente já 

sabe o que é que vai ter, o que é que vão dizer, não há nada novo. 

 

Além de não haver motivação por parte dos professores para participar de 

formações cujas temáticas já foram discutidas em outros momentos, outra questão se 

apresenta: ainda não se consideram as necessidades e os interesses dos professores quando se 

pensa em organizar um curso para os professores. 

A professora Margarida declara que as ações de formação seriam muito mais 

significativas se antes de serem propostas fosse ouvida a opinião dos docentes, buscando fazer 

um levantamento dos temas de mais interesse, as principais dificuldades encontradas em sala 

de aula e suas necessidades para um melhor desempenho profissional. A falta da voz do 

professor na proposição de atividades formativas é destacada por Margarida:       

 

Não existe participação dos professores na escolha dos temas, pode até existir, mas 

na minha realidade não. Não existe essa abertura. Não atende às minhas 

necessidades e expectativas e eu acho que não existe preocupação na qualidade do 

desenvolvimento desses cursos. Algumas formações, a gente consegue ter êxito, mas 

outras não, são muito distantes. Eu acho assim, as pessoas que fazem essas 

capacitações eu acho que nunca entraram numa sala de aula para poder abordar do 

que a gente sabe, do que realmente a gente precisa, para onde a gente vai, mas 

algumas são muito boas. 

 

A falta de participação dos professores na escolha de temas a serem abordados em 

ações de formação, para Margarida, muitas vezes compromete sua efetividade, já que não 

tratam de assuntos que os docentes gostariam de debater; em alguns casos, abordam-se até 

temas bem distantes da realidade e das necessidades que vivenciam nas escolas.   

A professora Tulipa também faz uma crítica com relação aos cursos de formação 

pela falta de continuidade. Denuncia o fato de que muitos cursos bons para professores 

começam e não terminam. Segundo ela, os docentes recebem material, as aulas iniciam e de 

forma inesperada o curso é suspenso, geralmente por questões políticas ou falta de recursos 

financeiros:   
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A gente pega coisas soltas. É como você jogar assim para cima e cada qual pega 

alguma coisa que deu certo. As formações geralmente elas são assim, não tem uma 

continuidade. Aqui em Caucaia começaram um. Eu fui a duas aulas. O material está 

aí guardado, bom que só. Aí você vai, recebe bolsa, recebe material, recebe blusa, 

aquele negócio todo, aí não tem uma continuidade. Teve as primeiras reuniões, mas 

não vieram dar o resto. Começam, mas não fecham. Começa com um prefeito aí 

muda de prefeito, aí não termina. 

 

Tulipa indica que a descontinuidade de alguns cursos de formação desmotivam 

muito os professores, que criam expectativas de estudar, aprender mais, esclarecer suas 

dúvidas e trocar experiências com outros profissionais que contribuam para a melhoria de sua 

prática pedagógica. Os sistemas de ensino, por sua vez, embora cientes das suas 

responsabilidades na realização de atividades de formação para o corpo docente, muitas vezes 

suspendem a continuidade de um curso, alegando insuficiência de recursos financeiros para 

arcar com as despesas da formação ou, em caso de mudanças de governo, permitem que 

interesses políticos locais se sobreponham às necessidades da área educacional.  

Em seu memorial, a professora reafirma sua indignação com a negligência de 

muitos sistemas de ensino com a formação dos professores:   

 

Para que o ensino e a aprendizagem aconteçam realmente é preciso investir na 

formação dos professores. Esta formação está acontecendo, só que tem acontecido 

mais como curso de capacitação. Esta modalidade não garante um resultado 

significativo, por não ser algo sistematizado. Faltam fundamentos teóricos, 

competência dos tutores, uma sequencia coerente, ou seja, não tem uma visão do 

todo que foi aprendido, apenas fragmentos. 

 

Tulipa destaca, neste trecho do memorial, que as atividades formativas oferecidas 

aos professores por algumas redes de ensino são tão curtas e aligeiradas, que mais parecem 

cursos de capacitação, como se cumprissem apenas uma prerrogativa: a de atender o que a 

determina a legislação, que as instituições formativas devem manter “programas de formação 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis” (LDBEN, art. 63, inciso III) 

e “que os sistemas de ensino deverão promover aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” (LDBEN, art. 67, inciso 

II), assegurando a valorização dos profissionais da educação por meio dos estatutos e planos 

de carreira.  

Nesta perspectiva, as ações de formação em serviço são por vezes realizadas de 

maneira fragmentada, sem aprofundar os temas abordados, sem fundamentação teórica 

consistente, indicando a falta de visão de um todo complexo e inter-relacionado, e sem uma 

sistematização entre um curso e outro, que denote a ideia de continuidade. Tulipa também 

acrescenta a esta problemática a falta de qualificação profissional de alguns formadores, pois, 

para evitar mais custos com formação, as redes de ensino às vezes aproveitam os próprios 
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técnicos da Secretaria de Educação para programar e ministrar os cursos, sendo que muitas 

vezes estes não tem competência  técnica para trabalhar com determinados temas.  

Perguntadas se a escola procura desenvolver ações como estratégias de formação 

docente, buscando promover momentos de encontro entre os professores para discutir sobre as 

questões da escola ou compartilhar experiências e situações vivenciadas em sala de aula, na 

perspectiva de um trabalho colaborativo, as professoras asseguram que dificilmente uma 

ocasião como essa aconteceria na escola. Informam que existem reuniões periódicas entre os 

professores e o núcleo gestor, mas são geralmente para tratar de questões burocráticas ou para 

repassar alguns informes. Revelam ainda que, como atividade de formação oferecida pela 

escola, existe a chamada “semana pedagógica”, que geralmente acontece no início do ano 

letivo, mas, de acordo com elas, não atende a esse propósito. 

A professora Rosa declara na fala a seguir como percebe a semana pedagógica da 

escola em que trabalha: 

 

Não tem aquela formação, por exemplo, na escola. Tem a semana pedagógica, mas 

assim, ela é mais voltada para a gente desenvolver o que a gente vai trabalhar 

durante o ano. Às vezes a gente lê sobre o PPP da escola, alguma coisa desse tipo, 

mas assim, é mais para a gente focar o que a gente vai iniciar no ano letivo. 

Honestamente? Eu acho semana pedagógica extremamente burocrática, não me 

enriquece, porque a gente acaba abordando os mesmos temas, os mesmos 

problemas, as mesmas dificuldades que a gente tem durante todo o ano. Então acaba 

ficando aquela coisa, a gente vai discutir o que aconteceu, os problemas que 

aconteceram durante no ano passado, que por sinal eram os mesmos do ano anterior, 

do ano anterior, desde quando eu entrei. 

 

Para Rosa, a semana pedagógica, que deveria privilegiar um momento de 

formação dos professores, mais parece um planejamento de início de ano com uma série de 

discussões repetitivas. Embora reconheça a necessidade e importância de planejar as ações da 

escola para o decorrer do ano, pensa que outras ações, que priorizassem a formação docente 

na perspectiva do estudo, de uma palestra sobre um tema de interesse dos professores, de 

elaborar um projeto em colaboração, entre outras atividades motivadoras e de integração, que 

vislumbrassem novas formas de pensar e fazer, poderiam ser incluídas nessa semana, que na 

maioria das escolas não é nem realizada nos cinco dias úteis.  

A professora Margarida também reforça a ideia de que a semana pedagógica 

praticamente se resume na elaboração do planejamento anual, sem nenhuma atividade 

inovadora e primordialmente formativa para os professores. Com efeito, faz um comparativo 

com a semana de outra escola onde trabalhou, que era particular: “quando eu ensinava em 

escola particular, semana pedagógica era novidade. Na escola pública é aquela mesma 



187 

 

coisinha de sempre: plano anual, plano mensal, plano de aula, não traz nada que clareie suas 

ideias”. 

A professora Tulipa também expressa sua visão sobre a semana pedagógica, 

declarando que o tempo varia de ano em ano, mas que não chega a uma semana, em que é 

realizado principalmente o planejamento de atividades para o ano letivo, incluindo ações para 

as datas comemorativas. Para ela, assim como para as demais professoras, é um momento que 

não inspira motivação, não tem uma proposta de formação e, consequentemente, sem maiores 

resultados, como exprime no depoimento a seguir: 

 

Nós geralmente temos todo começo de ano a semana pedagógica. A gente faz 

alguma coisa, planeja alguma coisa, conversa alguma coisa que vai acontecer no 

decorrer do ano. [...] Semana pedagógica não acontece muita coisa. É só um modo 

de dizer, mas às vezes é um dia, às vezes dois, às vezes três. E cada dia se tira para 

uma coisa. Um é para planejar, o outro é para tratar das datas comemorativas, outro 

é para botar as fofocas em dia, as confusões, mas não vem uma oficina, não tem essa 

coisa de trabalho de uma temática assim não. Às vezes a gente perde muito tempo 

fazendo isso, às vezes eu até me aborreço, mas eu não digo nada para não criar 

confusão, porque às vezes você passa uma manhã todinha lá escutando e não tem 

nada concretizado. 

 

É importante considerar que as professoras não reconhecem o tempo do 

planejamento como um momento em que podem se dedicar à formação.  

Embora a Lei 11.738/08 tenha instituído o tempo de 1/3 para atividades 

extraclasse, as docentes, até o período em que foram realizadas as entrevistas, só dispunham 

de 1/5 para tais atividades, em que se priorizavam os planejamentos. Além disso, de acordo 

com elas, seus tempos não coincidiam com os de outros professores que atuassem na mesma 

área, em igual etapa da educação básica ou até no mesmo ano do Ensino Fundamental, o que 

as impedia de trabalhar de modo mais colaborativo e compartilhado, reduzindo aquelas 

atividades a ações solitárias.     

As professoras indicaram que a semana pedagógica poderia ser otimizada com 

atividades formativas que envolvessem estudos, reflexões sobre a prática e trocas de 

experiências, com trabalho coletivo e colaborativo entre os professores, com elaboração de 

propostas de projetos para desenvolver durante o ano letivo, entre outras possíveis atividades 

que a tornassem de fato uma ação de formação no local de trabalho. 

Efetivamente, as experiências de ensino, o convívio com os alunos, com os 

ensinamentos que tomam para si com base em suas histórias de vida e que as fazem crescer 

pessoal e profissionalmente, as conversas informais com colegas de profissão, seja no 

intervalo ou durante o período em que permanecem na sala dos professores aguardando o 

horário da aula ou no seu término, são oportunidades encontradas para as trocas de 
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experiências, para conversas sobre situações vivenciadas em sala, a fim de combinar 

atividades conjuntas ou pensar em projetos para executarem em suas turmas. Desse modo, 

indicam que não deixam de “formar-se” professoras no local de trabalho, mas deixam claro 

que se houvesse um momento dedicado a isso seria bem mais proveitoso e gratificante. 

À vista das concepções registradas pelas professoras sobre as ações de formação, 

é possível perceber que as que envolvem o compartilhamento de saberes e experiências entre 

os pares, que discutem sobre questões inerentes ao cotidiano da escola e às situações 

vivenciadas pelos professores em salas de aula, são as mais significativas. Percebe-se também 

que as professoras são capazes de destacar as atividades formativas que proporcionaram 

aprendizagens que puderam ser incorporadas à sua prática, reconhecendo-as como 

importantes. 

Contrariando a concepção clássica de formação continuada, que há algum tempo 

era percebida como cursos de curta duração, objetivando “atualizar” a formação recebida na 

graduação, Mizukami (2002) aponta uma nova ideia de formação, que tem na escola o 

principal locus de formação docente, onde os professores, já em exercício da profissão, 

imprimem continuidade à sua formação vinculados aos espaços de trabalho. A escola é 

identificada então como um espaço onde ficam evidenciadas as demandas e necessidades dos 

professores para superar os conflitos e dilemas de sua atividade de ensinar (PIMENTA, 2008).      

A necessidade de estudar e de aprofundar os conhecimentos em sua área de 

atuação, assim como de entrar em contato com novas teorias e metodologias que promovam 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem também pode ser observada na fala das 

docentes. Veiga (2008) ressalta que o professor deve aliar ensino a estudo, com vistas à 

obtenção de sua valorização profissional e desempenho da função social com a competência 

que se exige.  

Pelos aspectos negativos apontados pelas professoras sobre as ações de formação, 

é possível garantir que elas percebem muitos programas de formação acontecendo de maneira 

descontínua, seja pela interrupção de uma sequência de estudos sobre um determinado tema, 

ou pelo “treinamento” específico para a aplicação de novos modelos científicos e pedagógicos 

que estão “na moda”.  

Com relação às iniciativas de formação oferecidas pelas redes de ensino, Santos 

(2003) chama atenção para a importância em se considerar a participação dos docentes na sua 

elaboração, pois somente assim será possível o atendimento às suas necessidades, fato 

destacado por algumas das entrevistadas.  



189 

 

Quanto ao investimento na formação e desenvolvimento profissional do professor, 

Prada (2007) indica que, embora a LDBEN tenha propugnado o aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive em serviço, na carga horária do professor, as interpretações dadas à lei 

pelos estados e municípios brasileiros acomodam esse direito garantido aos professores em 

situações de conjuntura política e, principalmente, financeira. As recentes disputas em torno 

da aplicação da lei do piso salarial para professores (Lei 11738/2008), na rede municipal de 

Fortaleza, na rede estadual do Ceará e em vários outros pontos do País, evidenciam políticas 

públicas de contenção de despesas.  

As professoras entrevistadas revelam que participar de ações de formação pode 

repercutir em mudanças de prática, especialmente quando propiciam novas aprendizagens 

com possibilidade de serem incorporadas à suas ações docentes, se estiverem relacionadas às 

realidades que vivenciam nos espaços de trabalho.  

Gatti (2003) aponta a limitação de programas de formação continuada com a 

concepção de que o oferecimento de atividades formativas aos professores promoverá 

mudanças nos pensamentos e práticas docentes e que, consequentemente, os novos 

conhecimentos recebidos proporcionarão transformações em atitudes e formas de agir.  

Considerando a pesquisa e a literatura em Psicologia Social, essa autora chama 

atenção para o fato de que os profissionais da educação são pessoas integradas a grupos 

sociais de referência nos quais se gestam concepções de educação, de modos de ser, que  

constituem representações e valores. Neste sentido, programas centrados somente nos 

aspectos cognitivos individuais, que visam a mudanças cognitivas, de práticas, de posturas, 

mostram-se ineficazes.  

A autora indica ser necessário que os professores sejam vistos como seres 

essencialmente sociais, com suas identidades pessoais e profissionais, imersos numa 

comunidade na qual partilham uma cultura, sendo ainda preciso considerar o contexto, seja 

social, político, econômico ou cultural, com seus determinantes, que perpassam a vida em 

grupo. A interação desses fatores molda suas concepções sobre educação, ensino, papel 

profissional docentes e as práticas a elas ligadas. 

Ainda segundo ela, mudanças efetivas em concepções e práticas educacionais por 

parte dos professores pressupõem que os programas, que visam a aperfeiçoamentos 

educacionais, “tenham um entrelaçamento concreto com a ambiência psicossocial em que 

esses profissionais trabalham e vivem”. (GATTI, 2003, p. 203). 

Em concordância com essa autora, Imbernón (2010) também expressa que não se 

pode propor alternativas de formação continuada sem a priori analisar o contexto político-
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social “como elemento imprescindível na formação, já que o desenvolvimento dos indivíduos 

sempre é produzido em um contexto social e histórico determinado, que influi em sua 

natureza”. (IMBERNÓN, 2010, p. 9).  

O próximo item aborda as mudanças que as professoras identificam em suas 

práticas, e suas origens, no decorrer do percurso de formação e trabalho.  

  

4.6 Mudanças nas práticas – “a minha prática ela vai mudando no decorrer dos anos, 

[...] ela vai mudando no fazer, no fazer pedagógico, no cotidiano” 

 

Este item do ensaio aborda as mudanças que as professoras identificam nas suas 

práticas docentes e que, segundo elas, foram acontecendo com base nas aprendizagens 

constituídas no percurso de formação e trabalho. Desse modo, inventariam os conhecimentos 

elaborados nos cursos de formação inicial e demais atividades formativas que participaram ao 

longo do seu percurso e, principalmente, das situações e práticas observadas e vivenciadas 

durante suas experiências docentes.  

A constituição do ser professor transcorre das experiências pessoais e 

profissionais pelas quais cada qual passa durante sua trajetória de formação e que refletem na 

sua vida e no seu trabalho. As aprendizagens e as reflexões proporcionadas por esse processo 

possibilitam mudanças de atitudes e de práticas que geralmente produzem melhorias e 

crescimento pessoal/profissional.  

As professoras que participaram desta pesquisa demonstram conceber a formação 

como um processo, portanto, inacabado, para elas. As mudanças que se deram em suas 

práticas foram fruto de suas observações e percepções desde momentos de reflexão, de suas 

experiências de vida e de aprendizagens obtidas em atividades formativas. Com efeito, a partir 

de novas reflexões e ou novas experiências, podem acontecer outros processos de mudanças, 

em virtude da educação que se quer, do aluno que se pretende, da escola que se tenciona e do 

patamar profissional que se anseia alcançar.       

As professoras revelam que, com as vivências pessoais, o convívio com seus 

alunos e familiares, colegas de trabalho e outros profissionais da educação, as experiências e 

práticas docentes e ações de formação, mudam suas práticas. Nesses casos, as docentes 

identificam mudanças quanto ao modo de pensar, compreender e sentir o trabalho docente, 

durante seu percurso de formação e trabalho. 

A professora Acácia, por exemplo, considera a mudança decorrência natural do 

ser humano. Para ela, o fato de haver vida já pressupõe constante mudança, principalmente 
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física e emocional. Quando questionada sobre mudanças na prática docente, garante que 

houve tanto pessoal como profissionalmente. Revela que aconteceram muitas transformações 

à medida que foi aprendendo com cada experiência vivenciada e com as pessoas nelas 

envolvidas:  

 

Eu procuro aprender com aluno, com pai, com colega e em qualquer experiência, 

qualquer situação, por mais pequena (sic) que você considere, ela te traz um 

aprendizado, te dá uma lição. E a gente vai mudando aos poucos, hoje eu não sou 

quem eu era ontem, alguma coisa eu aprendi. Eu me coloco em situações, que eu 

vivi aqui, que se eu tivesse esse ensinamento na minha vida eu teria agido de forma 

diferente. E tudo que eu vivo eu aprendo. A gente está sempre mudando, não existe 

essa pessoa que nunca mude, não. A gente está mudando todo dia. 

 

Para Acácia, os ensinamentos extraídos de uma situação nova proporcionam 

aprendizagens que são acrescentadas a uma rede de saberes e vão ser utilizados em momentos 

posteriores, perante acontecimentos semelhantes. A professora concebe que a vida é uma 

constante aprendizagem e que o professor está em permanente formação, com base em todas 

as experiências pelas quais passa no seu percurso de trabalho, o que suscita processos de 

mudanças.  

Uma das aprendizagens que a professora Acácia identifica no seu percurso 

profissional, com arrimo nas experiências docentes vivenciadas, foi a necessidade de respeitar 

a individualidade e o tempo dos alunos. Esta mudança de percepção se deu tanto com a 

observação de seus alunos, como também o processo de desenvolvimento de sua filha. Em 

momentos anteriores, insistia para que o aluno aprendesse da forma como ensinava e no 

momento que determinava, já que havia planejado trabalhar aqueles conteúdos, naquele dia. 

Ciente de que cada um necessita de determinado tempo para conseguir dominar uma dada 

habilidade, revela que procura compreender as dificuldades dos alunos e trabalha com suporte 

nessa identificação, buscando elementos e estratégias que possam interessá-los e auxiliá-los 

nessa elaboração:  

 

Uma coisa que eu aprendi muito durante esse tempo foi respeitar o tempo do aluno. 

Porque eu tenho uma filha de 13 anos e ela tem dificuldade em Matemática e eu 

acho que existe um tempo certo para o aluno aprender aquilo, se interessar. De 

acordo com a nossa aula, com o que a gente fala, fazer com que ele se interesse ou 

não, então eu acho que respeitar o limite e o tempo do aluno é uma coisa que eu 

venho melhorando. Porque antes eu não tinha tanta paciência para isso, hoje eu 

tenho. Eu queria que ele aprendesse naquela aula, eu planejei para aquela aula, eu 

queria daquele jeito, aí eu vi que não era assim. 

 

Acácia se mostra, agora, atenta às dificuldades de cada aluno a fim de auxiliá-los; 

baseada em suas experiências, percebeu a necessidade de respeitar a particularidade e a 

prontidão de cada criança na construção do conhecimento, cabendo ao professor incentivá-la, 
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apontando seus progressos, mesmo que sejam mínimos, e possibilitando maior segurança e 

motivação para que se ache capaz de superar suas dificuldades.   

Outra questão que Acácia identifica como mudança de prática, e que também 

decorre de suas experiências docentes, foi a necessidade de estabelecer limites na boa relação 

que consegue estabelecer com seus alunos. Revela que gosta de muito de ouvi-los expressar 

suas opiniões sobre as aulas, a respeito das temáticas estudadas e com isso passa a se 

aproximar mais deles. Declara também que conversa com eles sobre a vida, suas experiências, 

pois considera importante conhecer um pouco das suas realidades. Esse cuidado, segundo ela, 

enseja uma relação de confiança entre ela e os estudantes, que percebem alguém se 

preocupando com eles e se sentem mais à vontade para conversar e pedir ajuda quando estão 

passando por alguma dificuldade. Esta abertura, contudo, já causou alguns problemas para 

Acácia, pois presenciou situações constrangedoras, como briga entre mãe e filho, e, por ter se 

envolvido, sofreu com problemas que ela não tinha como resolver, o que a fez delimitar sua 

ação diante das novas ocorrências que se mostrassem, conforme relata: 

 

A questão também da convivência, porque você tem que ser amigo do aluno, mas 

saber até onde você pode ir. E eu aprendi muito isso, a analisar e a determinar esses 

limites, porque antes eu pecava, às vezes eu entrava demais onde eu não devia, tanto 

que as vezes a gente se complica porque a gente, ao entrar demais na vida de uma 

pessoa, a gente absorve mesmo problema que não é nosso e sofre demais. Então hoje 

em dia eu faço isso, continuo, mas eu sei até onde eu posso ir. 

 

Ao revelar que precisou estabelecer limites no seu relacionamento com os alunos, 

Acácia se refere às difíceis situações pelas quais alguns professores, como ocorre com ela, 

precisam lidar na escola, decorrentes de problemas presentes no atual contexto social, como 

envolvimento de estudantes com drogas e com a violência doméstica. De acordo com ela, 

muitas vezes absorvia um papel que não lhe competia profissionalmente, isso porque, ao 

deparar várias crianças e jovens negligenciados pela família, sem atenção, orientação, carinho 

e cuidado, buscava ajudá-los, suprindo um pouco essas carências. Aos poucos, todavia, foi 

reconhecendo que não tem como dar conta de muitos dos problemas que esses alunos trazem 

e que se envolver, da forma como fazia, só lhe causava angústia, sofrimento e um sentimento 

de impotência. Dessa forma, começou a se trabalhar emocionalmente para continuar dando 

apoio e orientação aos estudantes que a procuravam, tentando ajudá-los, mas ciente de que 

havia um limite até onde poderia ir. Essa mudança de postura, de acordo com ela, delimitando 

até onde poderia se envolver com os problemas dos alunos, foi um pouco difícil no começo, 

mas, hoje, sabe que tomou a decisão certa.   
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Margarida também destaca que no decorrer de suas experiências docentes 

percebeu certas mudanças, tanto de caráter pessoal como profissional. De acordo com ela, 

passou a dar mais atenção aos problemas que chegavam à escola, especialmente os 

relacionados aos seus alunos, derivados do difícil contexto social em que vivem, tornando-se 

mais sensível às situações de vida das crianças, buscando ajudá-las no enfrentamento das 

dificuldades, na tentativa de solucioná-las. Segundo ela, essa mudança de atitude demandou 

muitas reflexões e uma visão mais crítica da realidade, o que a fez perceber a importância do 

seu papel social, como uma referência positiva para muitos alunos, que infelizmente não 

encontravam na própria família carinho, respeito, atenção e cuidado:          

 

Com certeza mudou a pessoa, o modo de ver mais os problemas, como solucionar 

esses problemas, sendo mais crítica, mais reflexiva, querendo atuar de uma forma 

mais significativa para mim mesma, porque é muito ruim você se deparar com tantos 

problemas e não saber como resolver por falta de experiências. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Em outro momento da entrevista, a professora declarou que muitas vezes se 

angustiava por sua impotência diante de problemas tão sérios com os quais seus alunos, ainda 

crianças, tinham que aprender a lidar, principalmente com o vício, o tráfico de drogas e toda 

violência daí decorrente. Para Margarida, as experiências vivenciadas com alunos que 

passaram ou ainda sofrem com esses problemas foram bastante significativas para a sua 

formação e para o seu crescimento como pessoa. Tomou para si a responsabilidade de orientá-

los e aconselhá-los, mostrando o caminho da dignidade, dos valores construtivos, dos estudos 

e do trabalho como o melhor a ser seguido, ainda que, muitas vezes, seja mais difícil do que 

as facilidades que encontram no tráfico e em outras transgressões, embora com trágicas 

consequências. Segundo ela, com esse posicionamento, já teve muitas alegrias e conquistas, 

porém com frequência tem notícias de ex-alunos que ingressaram na marginalidade ou que 

foram assassinados.  

Para que seus alunos permaneçam frequentando a escola, Margarida revela 

esforçar-se para tornar suas aulas cada vez melhores, mais prazerosas e atraentes para as 

crianças. Registra que suas aulas são movidas pelo diálogo e participação dos alunos, 

desenvolvendo muitas atividades lúdicas e artísticas e que diariamente traz mensagens 

voltadas para a formação humana, com valores de força e esperança para conversar no 

momento da acolhida em sala de aula. Além disso, mostra-se disponível para ouvi-los quando 

quiserem conversar. São atitudes como essas que a aproximam das crianças, permitindo 

conhecer melhor suas realidades, tornando-se significativa para a vida delas.        
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A professora Rosa declara que as mudanças acontecidas no seu percurso 

profissional proporcionaram benefícios à sua prática e a ajudaram a se tornar uma professora 

melhor. Conta que sua primeira experiência docente ocorreu durante a graduação. Empolgada 

com tantos conhecimentos adquiridos no curso, quanto a planejamentos, metodologias de 

ensino e exemplos de atividades para realizar com os alunos, procurava aplicá-los 

prontamente em sala de aula; entretanto, muitas vezes se frustrava com os resultados, pois 

nem sempre o que havia planejado acontecia. Então, Rosa deixou de se preocupar 

exclusivamente com o cumprimento do plano, percebendo a necessidade de flexibilizá-lo, 

priorizando estratégias que tornassem suas aulas mais interessantes para os alunos, conforme 

revela:  

 

Eu acho que a minha prática pedagógica, hoje eu posso dizer com mais firmeza, que 

hoje eu sou uma professora bem melhor do que eu era antes. Porque antes, no início, 

você sai da teoria para entrar na prática, você acha que tudo o que está escrito lá, 

tudo que você planeja você vai conseguir executar sem nenhum problema, e muito 

pelo contrário. Quando você trabalha com gente, nem tudo o que você consegue 

planejar você executa. Eu acho que mudou bastante. Eu saí daquele método mais 

tradicional. A gente tenta fazer as coisas de uma maneira mais lúdica, menos pesada 

para o aluno. 

 

As experiências parecem ter mostrado para Rosa que são as situações de sala de 

aula, a disponibilidade de condições materiais e o envolvimento dos alunos que possibilitarão, 

ou não, a execução do planejamento elaborado. Compreender que o plano de aula deve ser 

flexível foi uma aprendizagem que se efetivou apenas na prática e foi muito importante na 

constituição de si como profissional. Pôde perceber que seu curso de graduação não articulava 

satisfatoriamente o binômio teoria-prática como parte da formação de professores. Ao 

deparar-se com a sala de aula, já atuando profissionalmente, com seu contexto, seu dia a dia e 

as situações inesperadas, o professor vai em busca ou cria as estratégias para o enfrentamento 

e a solução dessas dificuldades, que muitas vezes decorrem da própria (falta de) experiência 

docente.   

Registra em outra parte da entrevista que, no início da carreira, com o objetivo de 

apresentar certos conteúdos, suas aulas se concentravam nas abordagens desses e em 

atividades relacionadas, primando pela organização, atenção, disciplina e cumprimento, 

rigoroso, do que havia planejado. Com o tempo foi percebendo que a execução do plano não 

garantia a compreensão e aprendizagem dos alunos e a partir daí foi implementando 

mudanças em sua prática, tornando suas aulas mais lúdicas e dinâmicas, com maior 

participação das crianças, enfim, mais interessantes. 
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A professora Acácia também registra mudanças na forma como conduzia suas 

aulas. De acordo com ela, no início da profissão, elas eram mais monótonos, mais 

“conservadoras”, limitando-se a utilizar o quadro como principal recurso para ensinar; hoje 

suas aulas são bem mais dinâmicas, agradáveis e atrativas para os alunos, priorizando as 

participações em abordagens dialógicas dos conteúdos, com a incorporação de outros recursos 

pedagógicos: 

 

Ela já foi mais monótona e hoje ela já está mais dinâmica, mais agradável. Porque 

eu acho que o aluno tem que ter prazer em estar aqui, não pela obrigação, não 

porque tem que cumprir aquele horário. Tanto que às vezes toca e a gente nem 

percebe que o tempo tinha passado. Eu gosto quando isso acontece, eu me sinto 

bem, eu sei que a aula agradou. Quando é aquela aula monótona, chata, todo mundo 

perguntando a hora, olhando o relógio, dá vontade de beber água, dá vontade de ir 

no (sic)banheiro.  E depois eu penso: o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, qual 

foi a dinâmica da aula que fez com que ela fosse boa? Aí eu levo para as outras 

turmas também. 

 

Acácia demonstra preocupação com sua prática na perspectiva de oferecer boas 

aulas, que sejam prazerosas, interessantes, que estimulem seus alunos e que ensejem 

aprendizagens. Reconhece, contudo, que, pelos mais diversos fatores, nem sempre consegue 

realizar uma aula que considera boa, na qual nem ela nem os alunos percebem o tempo passar.  

A professora revela que reflete sobre cada aula, considerando seu resultado satisfatório ou 

não, procurando identificar pontos positivos e negativos de suas atitudes em sala e da forma 

como conduziu o trabalho, procurando perceber o que pode permanecer e o que precisa 

modificar antes de ir para a próxima turma, já que leciona disciplinas dos anos finais do 

Ensino Fundamental.  

A professora Margarida reconhece que também mudou suas práticas. Ressalta 

que, no começo da carreira, assim como Rosa, tinha uma posição bem mais “conteudista”, 

que se aproximava de uma concepção tradicional da educação. Segundo ela, a falta de 

experiência e de conhecimentos importantes sobre o ato de ensinar e acerca da docência 

fizeram com que cometesse graves erros no início da profissão. Provavelmente por achar mais 

fácil, Margarida assinala que lecionava apenas para parte da turma, formada pelos alunos que 

se mostravam mais aplicados, que acompanhavam as explicações e compreendiam os 

conteúdos disciplinares trabalhados em sala de aula, situando-os num patamar superior aos 

demais e acentuando a diferença de nível de conhecimento entre seus alunos. Os que tinham 

mais dificuldades ficavam à margem do processo de ensino e aprendizagem; não tinha uma 

preocupação de buscar atender suas necessidades, de  lhes facilitar a compreensão. A fala a 

seguir diz respeito à postura de Margarida no começo da profissão: 
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Minha postura era altamente tradicional. Eu dava importância ao mais inteligente, eu 

extraia mais dele. Quem era menos inteligente eu não trabalhava as necessidades 

daquele aluno, eu não explorava o conhecimento prévio daquela criança. Eu queria 

saber se ele dava resultado. [...] Eu não tinha aquela experiência. Hoje eu aplico uma 

atividade para fazer a sondagem, eu acho que nem existia para mim esse 

vocabulário. 

 

Margarida relata que concentrava seus esforços nos conteúdos da específica série 

em que estavam as crianças; estava no início do curso Normal e ainda não tinha consciência 

do seu papel como profissional, que deveria trabalhar na perspectiva da progressão em relação 

à aprendizagem de todos os alunos, que deveria fazer uma sondagem para perceber como 

estava o nível de cada criança, que deveria iniciar a abordagem de um conteúdo pelos 

conhecimentos prévios, entre tantas outras compreensões que adquiriu posteriormente.  

De acordo com ela, tanto a formação inicial como as experiências que vivenciava 

no cotidiano da sala de aula é que a foram formando professora. Evidencia as aprendizagens 

proporcionadas pelo curso Normal ao relatar sobre a formação inicial, momento primeiro em 

que percebeu os erros que estava cometendo no seu trabalho e com esse entendimento foi 

incorporando essas novas compreensões à sua prática, gerando mudanças de postura e de 

ação.  

No memorial, a professora afirma que as aprendizagens obtidas no seu percurso 

de formação, seja com as experiências de ensino, as ações de formação ou com base em 

outras possibilidades, como os estudos, as reflexões e o apoio dos colegas de profissão, vem 

transformando sua prática: “ reconheço que tudo que aprendi valeu e valerá à pena porque é 

um saber que transforma, que gera mudanças, exigindo esforço e paciência; tempo, 

persistência e reflexão”. 

A professora Tulipa revela que no período em que dava aulas de reforço em sua 

casa, quando veio do “seu” interior para Fortaleza, ensinava as crianças por um só método e 

cobrava que fizessem as atividades do jeito que ela queria. Dispunha de escassas condições – 

apenas de um quadro negro – para viabilizar seu trabalho e não tinha como buscar outras 

possibilidades de ensino que facilitassem a compreensão delas e, consequentemente, a sua 

atuação. Além disso, deveria atender os resultados de aprendizagem exigidos pelos pais das 

crianças. As mudanças de prática foram acontecendo ao longo do seu percurso de formação e 

trabalho e hoje ela revela uma visão bem diferente sobre o ensino-aprendizagem:                                                                                        

 

Assim, por exemplo, uma coisa que eu fazia que eu achava que estava certo era 

cobrar do aluno, achar que ele tem que aprender daquele jeito e que ele não aprendia 

porque ele não queria. Eu cansei de bater assim no caderno e dizer “o que é que eu 

faço com você, hein? Você não vai aprender, não? Você não aprende porque não 

quer, todo dia eu estou ensinado”. Então isso jamais eu vou fazer. E a criança fazer e 
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eu dizer assim “isso aqui não está bom. Por que você não faz direito isso aqui? 

Apaga isso aqui e faça de novo!”. Jamais faço mais uma coisa dessas, jamais. 

Porque eu vejo que não é por aí. Ele tem que fazer do jeito dele. O jeito dele não é o 

meu. Se ele não está aprendendo, alguma coisa está errada, eu não estou dando o que 

ele quer. Porque se eu der o que ele quer, ele vai aprender. Ainda não cheguei, ainda 

não despertei nele o interesse, a vontade. 

 

Na sua primeira experiência de ensino, que se deu no interior, aos 15 anos, 

revelava uma prática constituída aproximando os conteúdos do cotidiano das crianças, 

considerando o que elas já conheciam para ampliar seus conhecimentos e ensinando seus 

alunos a ler e escrever “livremente”, sem os parâmetros de uma escola regular. Naquele lugar, 

convivia com os diversos elementos que eram importantes para a vida das pessoas e os 

utilizava como recursos para a elaboração de novos conhecimentos, o que tornava as 

aprendizagens significativas.  

Algum tempo depois, estava na Capital, um grande núcleo urbano, ministrando 

aulas de reforço. Seu público, embora de crianças, como na primeira experiência, tinha outros 

modos de vida, outros interesses e muitos conhecimentos que não faziam parte da realidade 

dela. Estudavam em uma escola regular, com aulas diárias, tarefas de casa e provas 

periódicas, e tinham uma professora. Sua atuação limitava-se a ajudar as crianças com as 

tarefas de casa e a estudar com elas os conteúdos vistos na escola. Além disso, ainda 

precisava atender às exigências dos pais, que queriam que seus filhos fizessem as tarefas, 

treinassem a leitura e a escrita, inclusive com uma letra bonita, e obtivessem um bom 

resultado nas avaliações da escola. Dentre tantas “formalidades” e sem muita liberdade para 

fazer diferente, Tulipa provavelmente tenha sentido dificuldades de adaptar a prática que 

elaborara naquela primeira experiência docente à nova realidade. Daí foi criando mecanismos 

de responder, principalmente, às expectativas dos pais e das escolas e, para isso, ensinava com 

foco em resultados, muitas vezes impondo sua vontade e seu jeito de fazer aos alunos. 

Tulipa revela que hoje, com os conhecimentos adquiridos na sua trajetória de 

formação, com os cursos de formação e as experiências docentes, não “forçaria” seus alunos a 

aprender da forma como queria, conforme fez um dia. Sabe que cada aluno tem sua 

particularidade, seu ritmo de aprendizagem e que esta é formada processualmente, cabendo ao 

professor oferecer as condições, incentivar e fazer a mediação, valorizando cada conquista, 

cada progresso. 

Quando questionadas sobre a origem das mudanças, as professoras, de forma 

geral, indicam que são decorrentes das experiências de ensino, das aprendizagens obtidas no 

dia a dia da escola, com alunos, pais e colegas de profissão, das suas vivências pessoais, do 
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crescimento e amadurecimento como pessoas e profissionais, dos estudos e das ações de 

formação de que participaram no decorrer do percurso formativo e de trabalho.  

A professora Acácia, por exemplo, ressalta que as mudanças na sua prática 

surgiram principalmente das suas experiências como professora, destacando também a 

necessidade de o docente ler mais, estudar, pesquisar e buscar atividades formativas, desde 

que, como já sinalizou, tenha relação com o trabalho que desenvolve na escola. São atividades 

que, segundo ela, ensejam possibilidades de reflexão sobre o ser professor, suas atitudes em 

sala, sua ação docente e, portanto, necessárias ao aperfeiçoamento da prática:      

 

Eu acho que foi (sic) as experiências em sala de aula e estudar, em fazer cursos, em 

simplesmente ler. Na internet você vê um artigo interessante, você vai ler, você 

aprende com aquilo ali e quando eu faço uma leitura eu costumo fazer uma 

comparação com a minha prática. Eu reflito o que é que tem ali, o que é que tem de 

bom para mim, o que é que eu estou fazendo, se condiz com o que eu concordei 

naquele texto. Eu acho que a gente tem que estar lendo, estudando e se aprimorando 

sempre, a gente nunca sabe demais. Mas a minha prática ela foi mudando mesmo 

com as experiências vividas em sala de aula. Porque você só conhece mesmo 

quando você está em sala de aula. Por mais que você estude, nada é como você estar 

em sala de aula. 

 

Acácia revela que geralmente procura relacionar as atividades que desenvolve 

como professora à sua prática docente. Desse modo, das leituras, das pesquisas, dos cursos e 

conversas com outros profissionais da educação, procura extrair elementos que possam ser 

incorporados ao seu trabalho em sala de aula.    

A professora Açucena também atribui as mudanças que se deram no seu fazer 

pedagógico aos estudos, às aprendizagens no curso de graduação, às trocas de experiências 

com outros professores, às atividades formativas e às experiências e vivências proporcionadas 

pelas práticas do cotidiano. De acordo com ela, a graduação propiciou o embasamento teórico 

que fundamenta sua ação docente e resguarda as atividades que realiza, mas que a prática 

muda com próprio fazer pedagógico cotidiano:     

 

Eu acho que as mudanças elas se devem ao estudo, ao curso universitário, ele ajuda 

muito. Porque antes a gente fazia porque fazia, mas agora a gente faz porque sabe 

que é uma prática indicada, porque tem os teóricos que você se resguarda, então a 

prática ela vai mudando na prática. Eu vou fazendo o tempo inteiro, desde os 15 

anos que eu começo. Então a minha prática ela vai mudando no decorrer dos anos, 

mas ela vai mudando fazendo e vai mudando eu tendo contato com os meus 

professores da universidade, eu vou tendo contato com alguns cursos que a gente faz 

por fora, vou também lembrando as práticas de antigos professores que a gente acha 

interessante que traz para a vida da gente, então a prática ela vai mudando no fazer, 

no fazer pedagógico, no cotidiano. 

 

Percebe-se ainda que Açucena relaciona as mudanças na prática à formação 

contínua. De acordo com ela, desde sua primeira experiência docente, e ao longo dos anos, 
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sua prática foi se fazendo em mudanças que deram origem a novas ações e posturas. Registra 

ainda a importância, para ela, das práticas de professores pelos quais passou durante seu 

percurso de formação e que considerava interessantes e hoje ainda traz para a sua ação 

docente. 

A professora Rosa enfatiza que as mudanças que aconteceram na sua prática 

resultaram, principalmente, das experiências vivenciadas no dia a dia da sala de aula, com os 

alunos e com a as situações de incerteza e de dificuldades que se apresentaram, mas que os 

estudos, os direcionamentos prestados pelos coordenadores pedagógicos e as trocas de ideias 

com os colegas também tiveram importância nesse processo: 

 

Foi a necessidade, a vivência na sala de aula, foi mesmo a prática. Não foi um curso, 

não foi a faculdade. Então foi na sala de aula mesmo, com os próprios alunos, que 

eu consegui, que eu fui mudando a minha prática docente. É claro que às vezes a 

leitura, a orientação do coordenador, dos colegas, isso contribui bastante, mas na 

verdade a mudança foi feita mesmo pela sala de aula. 

         

Em outro momento da entrevista, Rosa explica que as mudanças na sua prática 

decorreram também das trocas de ideias e experiências entre os professores, porque na sua 

escola funcionam três turmas de 5º ano, com profissionais diferentes e, consequentemente, 

com práticas distintas. Relata que conversa muito com as outras duas professoras sobre o que 

e como fazem nas suas salas e compartilham muitas experiências e atividades, especialmente, 

de acordo com ela, no dia do planejamento coletivo. 

A professora Margarida atribui as mudanças na sua prática às próprias 

experiências de ensino e, principalmente, aos conhecimentos da sua graduação, que a foi 

transformando como profissional:     

 

Eu era muito “tradicional”, até porque a gente reproduz aquilo que recebe. E devido 

aos cursos, devido à graduação, à pós-graduação, ao dia a dia, você vai sendo mais 

flexível e mais aberta às mudanças com as experiências. Na graduação existem as 

Psicologias. Adorava estudar o processo de ensino e aprendizagem porque a gente 

lia muito, fazia a junção teoria e prática. Aí percebi: “valha, como eu estou 

ultrapassada, vamos mudar aqui esse quadro!”. Comecei imediatamente a fazer 

coisas novas e as minhas aulas, eu passei a gostar mais. A gente aprende. Eu 

brincava um pouco com eles, tentava chamar para perto de mim.  

 

Margarida ressalta que na graduação as disciplinas de Psicologia foram as que 

mais a fizeram refletir sobre sua prática. Abordando o desenvolvimento das crianças em seus 

diversos âmbitos, entre eles o cognitivo, a construção do conhecimento e o processo de ensino 

e aprendizagem, Margarida foi percebendo que sua prática estava aquém do que as teorias 

dessa área orientavam. E foi daí que começou a implementar mudanças na sua prática e a 

gostar ainda mais do que fazia, desenvolvendo mais atividades lúdicas com as crianças, 
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buscando saber mais sobre o cotidiano delas e utilizando mais materiais concretos na 

abordagem dos conteúdos: “eu não utilizava muito recurso para facilitar essa aprendizagem. 

Eu não sabia manusear jogos, eu nunca na minha educação básica eu tinha pegado num ábaco, 

material dourado. Eu descobri na graduação”.  

A professora Tulipa acentua que as mudanças que se processaram em sua prática 

foram acontecendo gradualmente com origem em diversos fatores, entre eles o fato de ser 

possível aprender com qualquer experiência. Para ela, quando o professor tem foco na sua 

ação docente e gosta realmente do que faz, percebe possibilidades de ressignificar sua atuação 

pedagógica nas mais simples ações do cotidiano. A fala a seguir expressa essa concepção: 

 

Com certeza, é uma mudança gradual. Todo dia é um novo aprendizado. Enquanto 

você está viva, você está aprendendo. E essas mudanças elas vão acontecendo no 

cotidiano, às vezes no chão da sala de aula, às vezes lá fora, às vezes bem longe, às 

vezes na formação, ela acontece toda hora, quando você se liga naquilo ali. E 

também essa mudança só vai acontecer se você tiver objetividade, se você quiser 

que isso aconteça. Quando você está ligada na sala de aula, na tua vida, você vai 

passando lá não sei aonde e você vê alguma coisa, você lembra “isso aqui eu podia 

fazer, isso aqui é bom!”. Então essa mudança ela é contínua, ela está acontecendo 

sempre. Quando você tem essa vontade de mudar, quando você tem aquela 

sensibilidade, aquela vontade que o aluno aprenda mesmo, quando você tem aquele 

amor, quando você gosta da profissão, quando você gosta do que você faz, você 

quer fazer bem feito e aí você está sempre buscando algo para que faça bem feito, 

que faça melhor, que seja prazeroso, que construa. 

 

Tulipa ressalta que as mudanças na prática docente podem acontecer em tempos e 

lugares diferentes e que ocorrem continuamente, durante o percurso de formação e trabalho 

do professor, dependendo, para isso, da sua sensibilidade, da sua relação com a profissão, da 

sua capacidade de percepção, da reflexão que faz sobre suas ações e da sua disponibilidade e 

vontade de tornar seu fazer pedagógico cada vez melhor, tanto para si como para seus alunos.     

As professoras, ao tecer suas reflexões sobre o processo de mudança quanto às 

suas práticas e posturas, também reúnem alguns desafios para que as transformações possam 

acontecer. 

A professora Açucena declara que a percepção do professor sobre as próprias 

mudanças, na perspectiva de ter convicção de que está fazendo certo e que aquilo vai 

repercutir positivamente em seu trabalho e na formação dos seus alunos já é um desafio. Para 

ela, uma das formas de perceber isso é observar as atitudes dos seus alunos, principalmente 

quanto à receptividade ao que procura praticar:   

 

O fazer é aquilo que transforma. Seria a identificação de que você está no caminho 

certo. Seria a participação do aluno, que é cada vez maior, ou seja, é a receptividade 

do aluno em relação aquilo que você está falando. Então é você perceber que aquilo 

que você está fazendo, a sua prática, ela de fato está interferindo na vida do teu 

público. Talvez esse seja assim “eu estou pelo caminho certo através disso”. 
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Para a professora Rosa, um dos desafios é a acomodação do professor. Fazer do 

jeito que ele já sabe, ou seja, reproduzir o que já vem fazendo há anos, é bem mais fácil e 

mais cômodo do que “aventurar-se” em mudanças. Revela que em alguns momentos da 

profissão resistiu a mudanças na sua prática; entretanto, percebendo que não estava 

conseguindo alcançar seus objetivos da forma como vinha conduzindo seu fazer docente, 

sentiu a necessidade de implementar mudanças:  

 

A gente tem muita dificuldade de você mesmo aceitar aquela mudança. Você está 

tão acostumada a fazer aquela aula do jeito que você planeja. Sempre que eu percebi 

que não estava conseguindo atingir meu objetivo, eu dava uma refletida, tentava 

mudar. Pena que a gente não muda tudo, vai mudando um pouquinho a cada vez, 

mas vai dando certo. 

 

É importante salientar que, assim como Tulipa, Rosa também expressa que as 

mudanças acontecem gradualmente, até porque envolvem processos de transformações que 

nem sempre são fáceis e tranquilos. Ressalta ainda que a percepção da necessidade de 

mudanças demanda uma reflexão sobre o fazer docente. 

A professora Tulipa relaciona as mudanças na prática à reflexão que o professor 

faz sobre esta. Para ela, quando se pensa sobre o que se faz, é possível identificar o que está 

bom, mas também o que precisa melhorar, e daí surge a necessidade da mudança:  

 

Quando você pensa, você muda. O problema é que muita gente não pensa. Faz 

aquilo ali e não reflete. Então as mudanças e as melhoras elas vem da preocupação 

de que não está bem. Então às vezes a gente acha que aquela discussão da sala de 

aula com o aluno, aquela briga, a gente acha que aquilo ali é ruim, é não. Aquilo ali 

é bom porque a partir daquilo ali vai surgir algo novo. Se está tudo muito bem, nada 

vai ser feito. Se está tudo bem na tua vida, vai buscar o que? Vai aprender o que? 

Então essa busca é que vai levar a gente a aprender alguma coisa. Então quando 

você está buscando, querendo alguma coisa, é sinal que você está vivo, é sinal que 

você está crescendo, é sinal que você está evoluindo, é sinal que você está 

construindo. 

 

Tulipa chama atenção também para a necessidade de o professor estar 

constantemente em busca de novas práticas, metodologias, outras aprendizagens para que não 

se acomode na profissão. A busca de aprender mais com cada experiência, com toda pessoa, 

com cada atividade de formação é que proporciona seu crescimento pessoal e profissional, sua 

consolidação como docente, a continuidade da sua formação.   

No decorrer do seu percurso de vida, as professoras revelam que vão se 

constituindo como pessoas e profissionais e, com suporte nas experiências e aprendizagens 

delas derivadas, desenvolvem-se profissionalmente. Neste processo, como foi possível 

perceber pelas falas dessas docentes, também identificam a necessidade de mudanças, das 

práticas, das atitudes ou da forma de pensar, o que contribui para ressignificar a ação docente.   
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De acordo com Imbernón (2011), a mudança é lenta e não linear; ocorre 

gradualmente, pois necessitam ser interiorizadas, adaptadas e experimentadas. Este autor 

defende o argumento de que os professores devem ser formados na perspectiva das mudanças, 

demandando, para isso, que sua formação possibilite o desenvolvimento da reflexão e da 

autonomia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“O professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor”.                                                                                                                

(NIAS, 1991) 

 

Este trabalho investigou o percurso de formação e trabalho de cinco professoras 

da educação básica, com base em narrativas sobre histórias de vida. As docentes teceram 

reflexões e compreensões sobre suas trajetórias, que as constituíram pessoal e 

profissionalmente, mediante as diversas experiências vivenciadas nas escolas, nas salas de 

aula, nos cursos de formação e em outros espaços que proporcionaram o desenvolvimento de 

ações e reflexões nas elaborações dos fazeres docentes individuais.    

A constituição do ser professor, de acordo com elas, revela tanto crescimentos 

pessoais, especialmente a partir dos relacionamentos que estabelecem com os alunos no 

“cuidar” e no “ensinar/educar”, e suas famílias, como crescimentos profissionais, em 

situações e reflexões proporcionadas pelo dia a dia das salas de aula, dos estudos e das 

atividades de formação, além das interlocuções com outros profissionais da educação, com os 

quais aprendem modos de ser e fazer próprios de professores.   

As vivências como alunas foram, para as professoras investigadas, um importante 

começo para a escolha e exercício da profissão. Diferentemente da formação de outros 

profissionais, os traços que constituem e formam o professor são mais intensos, já que 

regularmente se convive com a docência pelo menos durante 12 anos da vida escolar, na 

educação básica. Desse modo, no momento em que uma pessoa ingressa num curso superior 

de formação inicial de professores, já tem experiências contínuas, vividas como aluno, sobre 

algumas das ações dessa profissão. Este fato é destacado por Formosinho (2009), quando 

indica o desempenho do ofício de aluno como um dos componentes da formação prática dos 

professores, mais precisamente o primeiro, uma vez que, segundo ele, “todos os futuros 

professores têm no seu longo currículo discente uma aprendizagem de que emergem teorias e 

representações acerca do que é o ser professor”. (P. 98).  

Na constituição de suas práticas profissionais, especialmente no início da carreira, 

as professoras declararam se espelhar em alguns de seus ex-professores, recordando atitudes e 

metodologias com as quais se identificaram, quando alunas da educação básica, e que as 

reproduziam em seus contextos de trabalho. Também foi importante observar que há 

exemplos do que seria possível chamar de um “espelhamento oposto”, quando indicam 
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situações e comportamentos de docentes que, por terem desaprovado veementemente como 

alunas, se mantinham em alerta para não repeti-los. 

Na perspectiva de que a docência se aprende desde a discência, os docentes, 

principalmente aqueles da formação inicial, seja em nível médio, seja superior, precisariam 

tomar mais consciência da importância do papel que exercem, tanto pela responsabilidade na 

formação de pessoas, como também na influência profissional, pois está lidando com futuros 

professores. Estes deveriam sair de um curso de formação compreendendo as nuanças que 

envolvem uma constituição afetiva, emocional, social e cognitiva, uma vez que no cotidiano 

do exercício da função docente precisarão lidar com diversas situações desafiadoras com seus 

alunos, que demandarão sensibilidade, firmeza, observação e atenção, características 

necessárias ao desempenho dessa profissão e que muitas vezes vão além dos conhecimentos 

teóricos obtidos na instituição formadora.   

Outra questão interessante encontrada no estudo diz respeito aos primeiros ensaios 

docentes de quatro das professoras pesquisadas, ainda no tempo em que cursavam a educação 

básica. Para elas, esses momentos significaram oportunidades expressivas para experimentar e 

exercer a docência, o que foi feito com práticas geralmente baseadas, quase exclusivamente, 

nas suas vivências como alunas; em todos os casos aqui abordados, essas experiências 

influenciaram, decisivamente, as opções pelas carreiras do magistério, convictas de que 

cursariam licenciaturas.  

Essas oportunidades de vivenciar o “ser professor”, ainda na condição de alunas, 

foram ressaltadas pelas docentes pelo bom aproveitamento que obtiveram nas aprendizagens 

construídas no ato de ensinar, seja nas aulas de reforço ou em escolas, nas salas de aula, 

convivendo com professores, gestores, alunos e suas famílias. Algumas dessas experiências, 

entretanto, também denotaram a precariedade existente na educação na época em que eram 

estudantes, pois, muitas vezes, pela carência de profissionais, pessoas sem qualquer formação 

pedagógica, apenas com suas vivências como alunas, eram convidadas a assumir uma sala de 

aula ou podiam fazê-lo pela simples vontade de ensinar e interesse pela docência, ficando a 

critério delas o planejamento, a busca por metodologias, materiais, atividades, entre outras 

ações pertinentes ao ato de lecionar.       

Especialmente no caso da professora Tulipa, esta situação revela a precariedade 

que ainda existe na educação brasileira, sobretudo em pequenas cidades do Norte e Nordeste 

do País. Nestes locais, muitas vezes, a população está dispersa em agrupamentos de vários 

pontos da região, dificultando a oferta de uma escolarização regular, em salas de aula 

regulares, que é o mais adequado para atender as possibilidades e necessidades de crianças e 
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adolescentes; ao contrário, pela escassez de professores, escolas e recursos, as matrículas são 

acolhidas em classes multisseriadas, onde se juntam estudantes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental numa só classe, com aulas conduzidas por um só professor.  

No Brasil, ainda coexistem sérios problemas relativos à formação de professores, 

principalmente da Educação Infantil, pois há muitos profissionais atuando sem sequer haver 

concluído a formação em nível médio. De acordo com Libâneo e Pimenta (1999), é evidente a 

insatisfação dos gestores, pesquisadores e profissionais do magistério com cursos de formação 

de professores, realizados em dois níveis de ensino – Médio e Superior – mas que “não dão 

conta de preparar o docente com a qualidade que se exige hoje desse profissional”. (P. 258). O 

fato de a LDBN, em seu Artigo 62, permitir como formação mínima para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental e Educação Infantil a oferecida em nível médio, na modalidade Normal, 

foi considerada medida reducionista e discriminatória na formação do educador de crianças 

pequenas (CARVALHO e CARVALHO, 2002). Como a Educação Infantil e os anos iniciais 

do Ensino Fundamental são etapas da Educação Básica, a LDBN deveria dedicar aos 

profissionais que nelas atuam o mesmo tratamento aferido aos de outros níveis, dos quais se 

exige formação em nível superior. 

Nesta perspectiva, é defendida a formação inicial docente em nível superior, 

realizada nas universidades que, como instituições de ensino, pesquisa e extensão, devem 

favorecer processos de articulação entre teoria e prática, com intervenção na realidade, 

proporcionando a elaboração de conhecimentos e reflexões com esteio no estudo das Ciências 

da Educação e suas relações com o contexto escolar e expandindo a visão sobre a diversidade 

social e cultural.  

Percebe-se, contudo, que a formação inicial, independentemente do locus em que 

aconteça, não atende às necessidades e exigências expressas ao professor para lidar com os 

desafios presentes no atual panorama educacional. As matrizes curriculares e seus 

componentes necessitariam passar por adequações e revisões de modo a atender às 

expectativas de ensino e aprendizagem no contexto escolar. Desse modo, ante uma formação 

inicial “fragilizada”, fica a cargo de cursos isolados ou de outros meios de formação 

continuada, geralmente desenvolvidos pelos sistemas de ensino, o preenchimento das lacunas 

deixadas por aquela. De forma a repensar numa formação inicial que possa atender às 

demandas educacionais, Leite, Ghedin e Almeida (2008) defendem o argumento de que:  

 

[...] É preciso investir numa formação que vincule teoria e prática desde o início do 

curso, a partir da pesquisa e de uma efetiva inserção no interior da escola. É preciso 

repensar as políticas de formação a partir das exigências internas de formação, dos 
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processos didático-pedagógicos, curriculares e organizacionais necessários para que, 

efetivamente, expressem o perfil de formação necessário a atender as demandas 

reais da escola. (P. 49). 

   
No caso da formação de professores dos anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, verifica-se uma carência de profissionais, principalmente nas áreas de 

Matemática, Física e Química. Embora nos últimos tempos tenha havido um aumento na 

oferta de cursos de licenciatura nessas áreas, seja presencialmente ou a distância, a procura e 

reduz consideravelmente.  

Em vista dos desafios e lutas que historicamente se fizeram presentes no 

magistério, em especial quanto à valorização profissional, a docência ainda não é atraente 

para termos professores de Física, Química e Matemática, cursos já considerados difíceis, em 

número suficiente. De acordo com Araújo e Vianna (2011), em estudo realizado na área de 

Física, nesses cursos, é possível encontrar estudantes de licenciatura que não querem atuar na 

Educação Básica, mas almejam concursos para outras carreiras, cursos de mestrado ou mais 

uma graduação – opções que os levam a escapar das complexas condições de trabalho 

encontradas nas escolas. Desse modo, alertam para o fato de que, mesmo havendo no ensino 

superior oferta de vagas que atenda a demanda atual, se não houver ações contundentes no 

sentido de melhorar as condições objetivas que levam os licenciados a se evadirem das salas 

de aula, o Brasil permanecerá sem professores nas quantidades e qualidades necessárias.  

Embora nos últimos dez anos tenha havido importantes avanços, como a 

homologação de alguns normativos (Decreto 6.094/07, Lei 11.494/07, Lei 11.738/08) que dão 

diretrizes para minimizar problemas no âmbito educacional, o Brasil ainda tem muito a 

caminhar para efetivar a universalização do direito à educação pública, gratuita e de qualidade 

para todos, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988. 

Neste estudo, a formação inicial consistiu em aspecto bastante evidenciado pelas 

professoras participantes do estudo. Para as três docentes que fizeram, no Ensino Médio, o 

curso Normal e, posteriormente, cursaram a Licenciatura, é possível dizer que passaram por 

“duas formações iniciais”, uma vez que reconhecem traços distintos em cada uma delas: 

enquanto a formação em nível médio é marcada por aprofundamentos nas lidas 

metodológicas, com relação ao fazer das salas de aula, a de nível superior se mostra marcada 

por apropriações de um arcabouço teórico que lhes permitiu conhecer autores e teorias 

educacionais que contribuíram para melhores compreensões das suas práticas.  

De acordo com elas, que já haviam vivenciado, como professoras, experiências de 

ensino anteriores ao ingresso em um curso de graduação, ambas as formações proporcionaram 
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aprendizagens e experiências que lhes deram mais segurança ao fazer docente, agregando 

compreensões sobre as práticas que antes eram mais ou menos intuitivas; ao primeiro 

atribuem uma base formativa mais prática e ao segundo uma base mais teórica.  

Nos dois cursos, ressaltaram a importância de algumas disciplinas, como 

Psicologia, Didática e Sociologia que, de acordo com elas, lhes proporcionaram importante 

embasamento teórico e fundamentaram suas práticas, permitindo-lhes sentirem-se mais 

seguras para dar continuidade à sua ação pedagógica ou evidenciaram a necessidade de 

reformulação na atuação docente. Consoante Libâneo (1994), essas disciplinas possibilitam 

aos futuros docentes uma compreensão global do fenômeno educativo, principalmente suas 

manifestações na escola quanto a aspectos relacionados à dinâmica das relações sociais, à 

natureza da vida humana, ao processo de desenvolvimento emocional e cognitivo, à prática 

escolar, à organização dos conteúdos e métodos de ensino, entre outras questões relativas ao 

ato de ensinar e aprender. 

Foi ainda interessante observar que tanto a formação em nível médio quanto a 

superior se mostraram incompletas e que na junção de ambas estaria o ‘melhor desenho da 

formação dessas profissionais’.  

Um aspecto relevante e identificado como positivo pelas professoras nos cursos 

de formação inicial foi a troca de experiências com outros profissionais, também estudantes e, 

igualmente a elas, em exercício na profissão; essas vivências foram compartilhadas com os 

colegas, tanto aqueles do curso Normal quanto da graduação, com base nas mediações de seus 

professores. As entrevistas revelaram que alguns desses docentes possibilitavam, em suas 

aulas, momentos de diálogos sobre as práticas dos professores-cursistas, muitas vezes 

orientando-os sobre dificuldades, desafios e situações experimentadas no cotidiano, o que, 

segundo as professoras entrevistadas, alimentavam as reflexões sobre suas ações e ajudavam a 

buscar soluções para os problemas.  

A formação inicial, de acordo com as professoras, além de significar a 

concretização de um sonho, foi uma necessidade de aprimoramento da própria atuação 

profissional, na perspectiva de que o curso oferecesse outros elementos para a docência. A 

possibilidade de constituir mais conhecimentos, estudar e compartilhar experiências de vida e 

de trabalho com outros profissionais do magistério, que passavam por dificuldades 

semelhantes, ou até mesmo mais complexas, em seus contextos de trabalho, foi considerada 

bastante significativa para as professoras, especialmente por lhes permitir refletir, 

coletivamente, sobre essas situações e práticas.  
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Embora demonstrem uma valorização da formação inicial, as professoras também 

apontaram alguns aspectos negativos nos cursos, principalmente as que fizeram a graduação 

em licenciaturas curtas. Para elas, foi um período bastante cansativo, em que tiveram de 

abdicar do convívio com a família e da realização de outras atividades pessoais para dedicar-

se aos estudos e, ainda assim, o tempo era insuficiente para dar conta de todas as atividades 

que o curso demandava. Neste período, as professoras já exerciam a profissão, a maioria com 

carga horária de 40 horas semanais. As aulas aconteciam geralmente aos finais de semana e 

durante as férias escolares, portanto, além do expediente na escola e das ações do curso, ainda 

precisavam envidar esforços para planejar as aulas, elaborar e corrigir provas e atividades, 

fazer pesquisas, entre outras ações respectivas ao trabalho docente. 

As professoras também indicam que a articulação entre teoria e prática, tanto com 

relação ao fazer docente, como à realidade educacional, na formação inicial, aconteceu apenas 

em algumas disciplinas, de modo contingente, fomentada por alguns professores. Ainda são 

necessárias muitas mudanças nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, na 

perspectiva de possibilitar vivências reflexivas dos docentes em formação, dinamizando o 

aprendizado teórico-prático e propondo reflexões sobre a práxis pedagógica, que precisa, 

continuamente, ser revista em razão das complexas situações gerenciadas no dia a dia das 

salas de aula. 

Como se sabe, ainda hoje, em muitos cursos de licenciatura, o futuro professor se 

aproxima da realidade do contexto escolar somente depois de cursar as disciplinas “teóricas”. 

Libâneo e Pimenta (1999), entretanto, defendem outro caminho, propondo uma articulação 

direta entre teoria e prática durante todo o curso e, inclusive, justificando a necessidade de o 

estudante ter acesso aos elementos intrínsecos ao exercício da profissão docente logo no início 

desse: 

 

Desde o ingresso dos alunos no curso, é preciso integrar os conteúdos das disciplinas 

em situações da prática que coloquem problemas aos futuros professores e lhes 

possibilitem experimentar soluções. Isso significa ter a prática, ao longo do curso, 

como referente direto para contrastar seus estudos e formar seus próprios 

conhecimentos e convicções a respeito. Ou seja, os alunos precisam conhecer o mais 

cedo possível os sujeitos e as situações com que irão trabalhar. (1999, p. 267). 

 

Compreende-se, portanto, que a formação inicial deve estar vinculada aos 

contextos de trabalho, situando a escola como locus de formação. Nesta perspectiva, como 

assinalam esses autores, “cai por terra aquela ideia de que o estágio é aplicação da teoria”. 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 268).  
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Há uma tendência nos discursos educacionais de pensar a formação do professor 

com base na formação inicial, valorizando esta como o momento principal do percurso 

formativo. As professoras identificam, todavia, que é por meio das suas experiências e 

práticas pedagógicas, no cotidiano profissional, que, principalmente, se consolida o perfil 

docente e que se constituem educadoras do ponto de vista da expertise, do saber fazer. Os 

dados aqui expressos revelam que os profissionais se formam no próprio trabalho docente, 

onde elaboram sua didática, suas práticas e adquirem o domínio da gestão de sala de aula.  

O professor forma-se cotidianamente, no exercício da docência e no trabalho que 

desenvolve na escola. As aprendizagens construídas nas experiências de ensino, no cotidiano 

da sala de aula, com os alunos, colegas de profissão, pais e outros profissionais da educação 

contribuem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional (NÓVOA, 1995).  

Em suas falas, embora as professoras evidenciem as práticas como principais 

constituidoras de si como profissionais, reconhecem que a base teórica dá segurança à ação 

docente, pois a fundamenta. Isso permite cogitar que a composição – práticas, reflexões sobre 

estas e arcabouço teórico – as constituíram/consolidaram como as profissionais que são.   

As professoras demonstraram compreender a formação docente como um 

continuum, que vai se constituindo ao longo da vida e é aprimorada em cada experiência nova 

que proporciona algum tipo de aprendizado. Segundo García (1995), a formação docente 

precisa ser compreendida como um processo permanente, inconcluso, inacabado, que 

promove o desenvolvimento profissional.  

Evidenciaram que o cotidiano de sala de aula, as reflexões e questionamentos dele 

emanados, as observações que fazem do trabalho de colegas de profissão e a troca de 

experiências entre eles, além das aprendizagens obtidas nas atividades formativas de que 

participam, são possibilidades de formação, agregando aos seus conhecimentos novas visões, 

outras percepções e renovadas práticas que favorecem seu desenvolvimento profissional.  

As docentes revelaram também os processos de mudanças que percebem no seu 

percurso; foram citadas mudanças de posturas, concepções e práticas que atribuem a diversos 

fatores, entre eles, os estudos, as ações de formação, os colegas de profissão e, 

principalmente, à própria ação docente e as reflexões dela geradas. Perceber pontos positivos 

e negativos sobre o fazer pedagógico, identificando o que está bom e o que precisa melhorar, 

é uma atitude necessária para a implementação de mudanças.  

Com relação às ações de formação, as professoras enfatizaram ter participado de 

cursos, palestras e eventos similares, quando a temática era de interesse ou possuía alguma 

relação com os conteúdos que estavam ensinando. Informaram, neste sentido, que não fizeram 
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cursos simplesmente para acumular certificados; precisavam ter, primeiramente, motivações 

de ordem formativa.  

As professoras relataram que às vezes participam de atividades de formação 

oferecidas pela rede de ensino à qual estão vinculadas, mas que essas ações são eventuais e 

dificilmente têm continuidade. Na escola, gostariam que pelo menos a semana pedagógica, 

que é realizada geralmente no início do ano, fosse otimizada e se tornasse uma ação de 

formação desenvolvida no espaço de trabalho, o que lhes possibilitaria o desenvolvimento de 

projetos coletivos ou momentos de estudo e trabalho colaborativo entre os professores, de 

cunho formativo. Imbernón (2010) ressalta que a formação deve estar vinculada ao contexto 

de trabalho, uma vez que “o contexto condicionará as práticas formadoras, bem como sua 

repercussão nos professores e, sem dúvida, na inovação e na mudança”. (P. 9).  

Para a realização de ações de formação que tivessem boa adesão dos professores 

seria necessário que atendessem diretamente suas demandas e necessidades. Desse modo, 

seria imprescindível ouvir suas vozes nas escolhas dos temas a serem abordados ou na 

elaboração. (SANTOS, 2003). 

As docentes indicam que valorizam a escola como espaço de formação, mas que 

essa atitude decorre de iniciativas pessoais; nesses momentos, dialogam e trocam experiências 

com colegas com os quais têm mais afinidade e que, geralmente, atuam nas mesmas séries da 

educação básica. Por essa compreensão e em decorrência das suas experiências docentes, 

consideram que seria muito interessante se os núcleos gestores das escolas proporcionassem 

momentos para que os professores estudassem, discutissem e dialogassem sobre suas salas de 

aula e seus alunos. Com a Lei do Piso Salarial para Professores da Educação Básica (Lei 

11.738/08), que, além da definição do piso salarial da categoria, estabelece que um terço da 

carga horária seja reservado para atividades extraclasse, as redes públicas poderiam estruturar 

propostas que objetivassem o uso de parte desse tempo para momentos de estudo e formação 

profissional. 

Alguns autores (IMBERNÓN 2010; NÓVOA, 1995; OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2009; PIMENTA, 2005; VEIGA, 2009) percebem a escola como espaço de 

formação docente e, portanto, que o processo formativo se fortalece na prática, com base na 

reflexão crítica sobre esta, na partilha de conhecimentos, no trabalho colaborativo, no 

aperfeiçoamento e produção de novas práticas de ensino, no enfrentamento de situações ou 

dificuldades próprias do seu cotidiano, na tomada de decisões, enfim, nos saberes constituídos 

na e com a experiência.  
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Ao elaborar e desenvolver programas de formação para os professores, os 

sistemas de ensino deveriam considerar aspectos como a articulação entre o trabalho 

individual e o trabalho coletivo, a integração teoria-prática e a valorização dos conhecimentos 

e práticas dos docentes.  

Há, neste estudo, depoimento de uma ação de formação realizada na própria 

escola, envolvendo estudos e discussões de temas de interesse coletivo levantados pelo 

próprio corpo docente. Trata-se de um processo formativo constituído pelos próprios 

profissionais, que compuseram grupos de formação organizados no próprio espaço escolar, 

alimentando-os por temáticas cujas marcas eram as da ‘urgência local’. Os grupos se 

aprofundavam em temas específicos e compartilhavam suas compreensões com os demais 

colegas.  

As aprendizagens mais significativas obtidas nas ações de formação, consoante 

algumas professoras, parecem ser decorrentes de ‘trocas com os outros profissionais’. 

Possivelmente, diferente das temáticas dos cursos, que são escolhidas pelos organizadores 

responsáveis por eles, as temáticas das conversas decorrem das necessidades individuais mais 

evidentes.  

Em vários momentos do percurso de formação e trabalho, as professoras fizeram 

referência às aprendizagens adquiridas na convivência com os colegas de profissão. Desde as 

primeiras experiências de ensino, como alunas, passando pela formação inicial, pelas 

experiências e práticas docentes, além das ações de formação, as contribuições dos colegas 

são registradas. Bodião e Formosinho (2010) registram contribuições pessoais de colegas 

mais experientes no apoio para a superação das dificuldades e desafios do início da profissão.  

Um aspecto muito presente nas falas e nos textos dos memoriais é a constituição 

pessoal das professoras no decorrer da trajetória formativa. Elas revelam que se formam como 

pessoas e crescem mediante relações que estabelecem com seus alunos, seus membros 

familiares, com colegas professores, a escola e a profissão. Os vínculos estabelecidos 

propiciaram reflexões e, por conseguinte, transformações na forma como compreendem a 

realidade nos mais diversos aspectos que envolvem a sua formação e prática docente. Como 

revelado em uma das entrevistas, “o aprendizado não acaba, você sempre tem o que aprender, 

você sempre tem o que vivenciar. A gente nunca está formada”. (Professora Acácia).                                                                                                                                                                                                                                                               

Ressaltam que crescem como pessoa no dia a dia da profissão, deparando-se com 

as histórias de vida dos seus alunos e aprendendo com eles formas de sobrevivência e 

superação. Ao mesmo tempo, esse conhecimento permite que, em certas ocasiões, ofereçam 

apoio para que os estudantes possam transpor as adversidades da vida.  
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Embora as professoras registrem que é muito difícil “trabalhar com pessoas”, 

enfatizam o quanto isso é gratificante pelas oportunidades que têm de ajudá-las, de saber que 

estão marcando, de alguma forma, suas vidas e de também perceber que esses seres as ajudam 

a crescer e a se tornarem melhor a cada dia. Evidenciam que este processo favorece tanto o 

amadurecimento pessoal quanto o profissional, no enfrentamento das dificuldades e desafios 

da profissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

As professoras também revelaram que as aprendizagens constituídas no percurso 

de formação e trabalho contribuem para o crescimento profissional. Suas práticas 

pedagógicas, suas experiências de ensino, a observação e o compartilhamento de informações 

e vivências com os colegas de profissão, os estudos, as aprendizagens obtidas nas atividades 

formativas e no saber-fazer vão compondo um “repertório” de conhecimentos utilizados no 

exercício da profissão.  

Expuseram também suas expectativas de desenvolvimento profissional com 

relação à continuidade do processo de formação, expressando a pretensão de cursar o 

mestrado, assim como a necessidade e a importância de estudar, pesquisar e investigar sua 

ação docente, a fim de renovar o seu fazer pedagógico. 

Com arrimo nesse desejo, e, por que não dizer, necessidade, seria interessante 

considerar que os sistemas de ensino devessem encontrar meios de incentivar os professores a 

produzirem conhecimentos com base em suas práticas, recriando-as, repensando-as e 

reelaborando-as na perspectiva de ressignificar a ação docente para atender as atuais 

demandas dos alunos e às próprias. Desse modo, entendidos como intelectuais que produzem 

saberes, os professores passariam a ser vistos (e se verem) por novos filtros profissionais.  

As professoras também reforçam a necessidade de a classe docente unir-se em 

prol das melhorias de condições de trabalho e de reconhecimento profissional. Revelam que 

desenvolver um bom trabalho diante dos problemas e dificuldades com os quais precisam 

lidar no cotidiano da sala de aula, decorrentes da complexa realidade social de seus alunos, é 

uma tarefa árdua e exige muita habilidade e paciência. Para elas, para se propor encarar os 

desafios da escola pública, o professor precisa amar a educação e a sala de aula, necessita 

acreditar que pode desenvolver um bom trabalho e tem de saber qual é o seu verdadeiro papel 

na escola. 

Registraram que a educação deveria ser mais cuidada pelos governantes, por 

exemplo, por intermédio de mais investimentos, tanto na questão de estrutura física, de 

materiais pedagógicos, além, naturalmente, da valorização profissional da carreira. 

Denunciam o fato de que muitos professores que ingressaram juntamente com elas no sistema 
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público de ensino desistiram de seguir a carreira docente, mostrando-se desestimulados com a 

realidade que tinham que enfrentar e para a qual não se sentiam preparados, com as 

exigências cada vez maiores à sua formação e trabalho e, ao mesmo tempo, pela falta de 

reconhecimento profissional, pelos baixos salários e pelo escasso apoio do sistema de ensino 

no início na carreira do magistério.        

A valorização da profissão docente, com todas as questões a ela implicadas, como 

reconhecimento profissional, progressão na carreira e melhoria na remuneração, ainda é uma 

necessidade a ser priorizada pelas políticas públicas na área educacional. Não há uma carreira 

docente que seja suficientemente sedutora para que os profissionais que concluem as 

licenciaturas se achem motivados para se constituírem como professores da educação básica. 

A saída encontrada por muitos é almejar transferirem-se para o ensino superior, em que as 

condições de trabalho e salário são mais atraentes.   

A realização desta pesquisa traz importantes contribuições acerca dos caminhos 

percorridos por professores da educação básica na constituição de si como pessoa e 

profissional. Revela as reflexões e percepções dos professores, a quem geralmente se 

destinam as políticas educacionais, sobre os cursos de formação inicial e ações formativas que 

cursam, indicando que poderia haver reformulações que os tornassem mais significativos para 

sua formação e ação docente, em especial quanto à articulação entre teoria e prática, à 

possibilidade de compartilhar saberes da experiência com outros colegas de profissão e ao 

atendimento às suas necessidades e temas de interesse.  

Portanto, faz-se necessária a abertura de espaços para que a voz dos professores 

seja ouvida, com liberdade para revelar seus problemas, angústias, alegrias, necessidades, os 

quais, mais do que um desabafo, é uma possibilidade de reflexão e entendimento dos modos 

de ser e fazer a profissão com base nos caminhos que percorrem, suas trajetórias de formação, 

ao mesmo tempo em que aponta a necessidade de instaurar processos de mudanças efetivas, 

tanto por parte das redes de ensino como das escolas.  

Esta investigação buscou analisar as compreensões e reflexões de um grupo de 

docentes da educação básica sobre a formação contínua, que as constitui pessoal e 

profissionalmente como professoras, colocando-se ao lado de outros tantos estudos no campo 

da formação de professores e dando margem para novas pesquisas que se debrucem nas 

narrativas sobre histórias de vida.   
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APÊNDICE A – BLOCOS DE PERGUNTAS, COM OS RESPECTIVOS TEMAS E 

TEMÁTICAS DE “INTERESSE” DO ROTEIRO DE ENTREVISTA DAS 

PROFESSORAS. 

 

Blocos Temas Temáticas de “interesse” dos temas Perguntas 

 

Bloco I – 

Educação 

básica – 

Experiências 

como aluno 

- Escola no tempo de 

aluno  

- Educação infantil, ensino fundamental e médio. 

- Lembranças marcantes – boas e ruins.  

- Como era a escola no 

seu tempo de aluna? 

- Seus Professores - Professores marcantes (bons e ruins) e os motivos. 

- Professores que toma como modelo/exemplo para sua 

prática hoje (tanto para o que fazer como para o que não 

fazer). 

- Como eram seus 

professores? 

  

- Escola hoje  - Diferença entre a escola do seu tempo e a de hoje.  - Como é a escola hoje?  

 

Bloco II – 

Formação 

inicial – 

Estudante com 

intencionalidade 

profissional 

 

- Curso de graduação 

 

- Escolha da profissão professor. 

- Curso de graduação (área, ano de ingresso e término, 

instituição). 

- Experiências positivas e negativas na graduação. 

- Disciplinas. 

- Estágio. 

- Experiência com o ensino antes da graduação. 

- Como foi o seu curso 

de graduação? 

- Seus Professores - Professores marcantes e os motivos. 

- Professores que toma como modelo/exemplo para sua 

prática hoje (tanto para o que fazer como para o que não 

fazer). 

- Como eram seus 

professores? 

- Formação inicial e 

docência 

- Contribuições das disciplinas na sua prática. 

- O que poderia ter contribuído mais/ter sido melhor.  

- A formação inicial a 

preparou para a 

docência? 

 

Bloco III – 

Prática docente 

– O profissional 

professor 

 

 

 

 

- Início da atuação 

profissional 

 

 

 

 

- Quando/onde/como. 

- O que no começo foi fácil e difícil (e como buscou 

resolver) – traços individuais. 

- Dinâmica da escola (reuniões que aconteceram na escola, 

periodicidade, exposição de opiniões; planejamento – 

como acontecia, se individual ou coletivo) – traços 

institucionais. 

- Relação com os outros professores. 

- Relação com a coordenação e direção.  

- Como eram as aulas (disciplina/conteúdos). 

- Relação com os alunos. 

- Instalações físicas, recursos e equipamentos disponíveis 

na escola. 

- Escolha do livro didático. 

- Condições de trabalho (carga horária em sala de aula, 

número de alunos em sala, apoio pedagógico). 

- Como foi o início do 

exercício da profissão? 

 

 

 

 

- Experiências 

docentes posteriores 

 

 

 

 

 

- Quando/onde/como. 

- Motivações/influências para mudança no emprego. 

- O que no começo foi fácil e difícil (e como buscou 

resolver) – traços individuais. 

- Dinâmica da escola (reuniões que aconteceram na escola, 

periodicidade, exposição de opiniões; planejamento – 

como acontece, se individual ou coletivo) – traços 

institucionais. 

- Relação com os outros professores. 

- Relação com a coordenação e direção.  

- Como eram as aulas (disciplina/conteúdos). 

- Relação com os alunos. 

- Instalações físicas, recursos e equipamentos disponíveis 

na escola. 

- Como foram as 

experiências 

profissionais que vieram 

em seguida? 
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Blocos Temas Temáticas de “interesse” dos temas Perguntas 

- Escolha do livro didático. 

- Condições de trabalho (número de alunos em sala, apoio 

pedagógico). 

 - Mudanças na 

prática profissional 

- Mudanças na sua prática docente ao longo do seu 

percurso de trabalho. 

- A que atribui (raízes, origem) essas mudanças. 

- Principais desafios para mudar/melhorar a prática de 

ensino. 

- Como foram 

acontecendo as 

mudanças na sua prática 

docente? 

 - Organização do 

tempo 

- Tempo em sala de aula (dinâmica em sala de aula, rotina 

de uma de aula).  

- Tempo para o planejamento. 

- Tempo para estudos e ou atividades de formação. 

- O que faz no tempo livre. 

- Como está distribuída 

sua carga horária de 

trabalho? 

 

 

Bloco IV – 

Ações de 

formação – O 

professor em 

constante 

aprendizagem 

- Atividades de 

formação. 

- Atividades de formação, cursos, seminários e em que 

espaços aconteceram – individuais e institucionais. 

- Experiências de formação marcantes e os motivos. 

- Experiências de formação que mais imediatamente foram 

incorporadas ao seu trabalho, a sua prática. 

- Possíveis continuidades da formação (pretensões).  

- Que atividades de 

formação você já fez? 

  

 

- Ações de formação 

oferecidas na escola 

e/ou na rede de 

ensino 

- Escolha dos temas. 

- Atendimento às suas necessidades e expectativas. 

- Como são as ações de 

formação na escola e ou 

na rede de ensino? 

E olhando para o percurso que você acaba de contar, o que você pensa? 

 

 

 

 



APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS, POR 

BLOCOS DE PERGUNTAS TEMÁTICAS 

 

 

1) Educação básica – Experiências como aluno 

- Como era a escola no seu tempo de aluna? 

- Como eram seus professores? 

- Como é a escola hoje? 

 

2) Formação inicial – Estudante com intencionalidade profissional 

- Como foi o seu curso de graduação? 

- Como eram seus professores? 

- A formação inicial a preparou para a docência?  

 

3) Prática docente – O profissional professor 

- Como foi o início do exercício da profissão? 

- Como foram as experiências profissionais que vieram em seguida? 

- Como foram acontecendo as mudanças na sua prática docente? 

- Como está distribuída sua carga horária de trabalho? 

 

4) Ações de formação – O professor em constante aprendizagem 

- Que atividades de formação você já fez?  

- Como são as ações de formação na escola e/ou na rede de ensino?  

- E olhando para o percurso que você acaba de contar, o que você pensa? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PROFESSORES 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário(a) da pesquisa: A 

CONSTITUIÇÃO DO SER PROFESSOR: ANÁLISE DO PERCURSO DE FORMAÇÃO E 

TRABALHO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, realizada pela mestranda Rosana 

Maria Cavalcanti Soares, aluna regular do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), sendo 

orientada pelo Professor Dr. Idevaldo da Silva Bodião. Você não deve participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para 

que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Os objetivos desta pesquisa são: analisar como os professores da educação básica 

compreendem a formação contínua a partir do seu percurso de formação e trabalho, e como a 

relacionam ao desenvolvimento profissional, identificando que ações e práticas são percebidas 

pelos professores como formação contínua, como os professores relacionam a formação 

contínua com o desenvolvimento profissional e que reflexões os professores da educação 

básica estabelecem entre seu percurso formativo e sua prática docente. 

Este termo de consentimento é entregue em duas vias para sua assinatura, caso 

venha a concordar em participar da pesquisa, sendo destinada uma via para você e outra para 

a pesquisadora. O material utilizado para coleta de dados será um roteiro de entrevista 

semiestruturada, sendo utilizado gravador para a mesma. Se alguma destas questões gerarem 

desconforto ou constrangimento para você, você não será obrigado a respondê-las. Isso não o 

penalizará nem o impedirá de continuar participando da pesquisa. As entrevistas ocorrerão no 

local e horário previamente combinado com você e que lhe seja mais apropriado. Depois das 

entrevistas, elas serão copiadas para um CD e entregue a você, que poderá intervir na 

utilização das informações prestadas. Em seguida as entrevistas serão transcritas, levando em 

consideração as respostas dos entrevistados. Você terá liberdade de se recusar a participar da 

pesquisa a qualquer momento. A sua participação na pesquisa será de fundamental 

importância para que possam ser atingidos os objetivos do estudo. Será garantido seu 

anonimato, ou seja, o seu nome não será revelado no decorrer da análise e na publicação do 

estudo. Não será cobrado nenhum valor para sua participação, assim como não haverá 

ressarcimento por contribuir com o Estudo. Na conclusão do Estudo, essa pesquisa poderá 

chamar a atenção de professores, gestores escolares e municipais para a necessidade de 

formular novas alternativas de formação como um processo permanente, assim como 

contribuir para o desenvolvimento de futuros estudos na área de formação contínua de 

professores. 

Os pesquisadores se encontram disponíveis a esclarecer qualquer dúvida durante e 

após a pesquisa, por meio dos contatos: Aluna Rosana Maria Cavalcanti Soares, telefone para 

contato: (85) 9912-0530, e-mail rosana@virtual.ufc.br; e o Professor Dr. Idevaldo da Silva 

Bodião, e-mail idbodiao@uol.com.br. Para informar qualquer questionamento durante sua 

participação no estudo, dirija-se ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal do Ceará, no endereço Av. Cel. Nunes de Melo, 1127, Campus Rodolfo 

Teófilo, Bairro Rodolfo Teófilo - CEP 60430-270 - Fone (85) 3366-8344 - Fortaleza-CE. O 

Estudo obedece às normas nº 196 de 10 de Outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde - 

Ministério da Saúde e de acordo com a Declaração de Helsinki (1965) e as revisões de Tokyo 

(1975) e Venice (1983). 
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Compromissos Éticos: 

Dentre as normas previstas na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, destacamos o cumprimento de garantia de que você: 

 Terá contato, em qualquer etapa da pesquisa, com os profissionais responsáveis 

do Estudo para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que surgirem. O Coordenador desta 

pesquisa é o Professor Dr. Idevaldo da Silva Bodião, (idbodiao@uol.com.br) e a Aluna 

Rosana Maria Cavalcanti Soares (rosana@virtual.ufc.br); 

 Neste Estudo, todos os requisitos da Bioética serão rigorosamente cumpridos; 

 Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento durante a pesquisa, 

sem que com isso ocorra penalidade de qualquer espécie; 

 Você está recebendo garantias de que não haverá divulgação de seu nome nem 

qualquer outra forma de informação que ponha em risco sua privacidade e seu anonimato; 

 Você poderá ter acesso a todas as informações colhidas pela pesquisadora e aos 

resultados do estudo, inclusive ler as transcrições gravadas de sua entrevista, tendo total 

oportunidade de refutar o transcrito, permitindo ou impedido que seja publicado; 

 O pesquisador utilizará as informações somente para esta pesquisa. Nós, 

Rosana Maria Cavalcanti Soares e Idevaldo da Silva Bodião - pesquisadores, assumimos o 

compromisso de cumprir os termos da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

O abaixo-assinado, _________________________________________, _______ 

anos, RG nº ________________________ declara que é, de livre e espontânea vontade, que 

está participando como voluntário(a) da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de 

fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi 

explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo 

uma cópia deste Termo. 

 

Fortaleza, _____/______/______ 

 

   

Nome do(a) Voluntário(a) Data Assinatura 

 

 

   

Nome do(a) Pesquisador(a) Data Assinatura 
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