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Minha terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. 

Em  cismar, sozinho, à noite, Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar – sozinho, à noite – Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra,  Sem que eu volte para lá;  

Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras, onde canta o Sabiá. 

 

Antonio Gonçalves Dias 

Canção do exílio de Primeiros Cantos (1847). 
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RESUMO 

LIMA, Mary Gracy e Silva. Desenvolvimento profissional do docente iniciante egresso 

do curso de Pedagogia: necessidades e perspectivas do tornar-se professor. 2014. 170f. Tese 

(Doutorado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2014. 

 

Esta pesquisa teve como objeto de estudo o desenvolvimento profissional de professoras 

iniciantes egressas do Curso de Pedagogia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida 

em uma Instituição de Ensino Superior pública do estado do Maranhão, interior do Nordeste do 

Brasil. Participaram como sujeitos, professoras iniciantes, egressas do curso de Pedagogia desta 

IES. Inicialmente, foram aplicados  questionários com a finalidade de traçar o perfil das 

professoras, para posteriormente realizar a entrevista narrativa reflexiva.  Este estudo centrou-

se na seguinte questão problematizadora: Como ocorre o desenvolvimento profissional dos 

egressos do Curso de Pedagogia  a partir da formação inicial  e da sua prática docente?. Traçou-

se como objetivo geral investigar como ocorre o desenvolvimento profissional de professores 

iniciantes egressos do curso de Pedagogia, a partir da sua formação inicial evidenciando-se 

necessidades e perspectivas demarcadas no percurso da prática docente com vistas a possibilitar 

indicadores formativos no sentido de contribuir para o (re) pensar do currículo, mediante a 

consideração de  características inovadoras para o Curso de Pedagogia. Com base nos resultados 

obtidos nesta pesquisa é pertinente afirmar que as professoras encontram-se na etapa inicial do 

desenvolvimento profissional e, este processo vem ocorrendo de forma gradual no desempenho 

da atividade docente e da formação profissional, a partir da mobilização dos saberes 

produzidos,  na formação inicial,  nas aprendizagens resultantes das 

vivências de  formação na escola, na troca de experiências com outros professores, e da 

continuidade nos estudos acadêmicos e de qualificação profissional. Os dados mostram a 

necessidade de uma formação que possibilite ao professor iniciar na profissão de forma mais 

eficiente e segura, sobretudo, no que se refere à vivência de situações de aprendizagens da 

docência a serem consolidadas desde o estágio curricular supervisionado. Em relação ao 

processo de formação docente, esta pesquisa assinala como fundamental  que os  os cursos 

de Pedagogia sejam  (re) pensados considerando como premente atender  às expectativas de 

seus estudantes quando confrontadas com as exigências do cotidiano e com as questões ligadas 

ao seu futuro desenvolvimento profissional. O presente estudo, ainda, ao apontar aspectos 

referentes às questões do currículo contribui com reflexões em direção a possíveis adequações 

no Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, tendo como parâmetro 

o reconhecimento das dificuldades e das necessidades formativas dos futuros professores e 

egressos. Destaca-se a necessidade de que o professor iniciante seja preparado para articular a 

teoria e a prática, como uma das formas de enfrentamento e de superação dos desafios impostos 

pelo contexto docente, ainda mais se considerar as adversidades em áreas ainda restritivas à 

promoção da condição do ‘ser professor’ e ao desenvolvimento profissional, sobretudo, no 

interior do Nordeste brasileiro.  

Palavras-chave: Formação de professores. Professor iniciante. Desenvolvimento Profissional 

docente. Pedagogia- egresso. Currículo. 
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ABSTRACT 

 

LIMA, Mary Gracy e Silva. The professional development of the novice teacher recently 

graduated in Pedagogy: needs and perspectives in becoming a teacher.2014.170f.Tese 

(Doctorate in Education: Curriculum) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo, 2014.   

The object of study of the present research is the professional development of novice teachers 

recently graduated in Pedagogy. This is a qualitative survey carried out at a public college in 

the state of Maranhão, in the northeast of Brazil. The subjects of the survey were novice 

teachers, recently graduated from this public institution. The initial questionnaire used with 

them aimed at a establishing a profile of the group, so that, subsequently, a more reflective 

narrative interview with them could be carried out. The springboard of this study was the 

reflective question: How does the professional development of the recently graduated students 

in Pedagogy happen, based on their initial formation and teaching practice?. Based on this 

question the general objective was defined: to investigate how the professional development of 

recently graduated teachers in Pedagogy happen, focusing on needs and perspectives, 

determined during the course of their teaching practice, with a view to raise formative 

indicators, so as to contribute to the re-thinking of the syllabus of the Pedagogy Course, taking 

into consideration a more innovative approach. Based on the findings of this research, it is 

important to acknowledge that these teachers are in the initial stages of their professional 

development, which happens gradually, while they go through their professional assignments 

and training, and that it is based on: (1) the knowledge they acquired in their initial training, (2) 

the knowledge they acquired through the experiential formation at the school where they teach, 

(3) the exchange of knowledge with other teachers and (3) the continuity of their academic 

studies and acquisition of other professional qualifications. The findings show the need to offer 

a type of formation that enables the teachers to start their career in a more confident and efficient 

way, mainly concerning the experiences during the teacher’s learning opportunities, which 

should be incorporated as early as the supervised curricular internship. Regarding teacher 

training processes, this research shows how fundamental it is that Pedagogy courses be (re) 

though, prioritising the meeting of student’s needs and expectations, when they are confronted 

with the demands of their everyday reality, as well as their concerns related to their future 

professional development. The present study also points to issues regarding the curriculum and 

contributes with reflections on possible adjustments to the Political Pedagogical Project, based 

on the understanding of the challenges and formative needs faced by future teachers and 

recently graduated teachers. It is also important to highlight the need to prepare novice teachers 

to articulate theory and practice as one of the means to overcome the challenges faced in their 

teaching contexts, even more so when one takes into consideration the adversities found in the 

promotion of “being a teacher” and professional development programmes in restrictive areas, 

especially in inland towns in the Brazilian Northeast. 

Key Words: Teacher Development. Novice Teacher. Teacher Professional Development. 

Pedagogy Graduate. Curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

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 escolha de entre isto e 

aquilo. [...] Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, 

boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não 

brigo por este saber [...].  

Paulo Freire, 2011, p.100. 

 

  

A epígrafe em destaque reafirma o mote impulsionador desta pesquisa ao evidenciar 

que a aprendizagem da docência se efetiva, primordialmente, na vivência de uma realidade 

profissional, idealizada por vezes, na perspectiva de um professor que sonha não só encantar, 

mas também ser encantado pela ‘boniteza’ de ensinar. E, este sentido voltado ao ato de aprender 

a ensinar amplia-se a partir da importância atribuída à dimensão da qualidade relacional 

estabelecida com os alunos e da compreensão da responsabilidade do professor pedagogo para 

educar e proporcionar condições à formação de pessoas críticas e reflexivas para atuarem em 

um mundo social multifacetado e complexo.  

Os estudos e as reflexões sobre a relação formação de professores e identidade 

profissional desenvolvidos no Mestrado em Educação, em 20091, bem como, a própria vivência 

como docente em universidades públicas de dois estados da Região Nordeste do Brasil levaram-

me a realizar a presente pesquisa, agora no Doutorado, com vistas ao aprofundamento da 

investigação voltada, especificamente ao desenvolvimento profissional do professor iniciante 

na docência. 

Acresce-se ao meu interesse como pedagoga e como professora formadora de 

professores, a perspectiva de oportunizar às IES (Instituições de Ensino Superior) voltadas à 

formação docente, reflexões e proposições que permitam considerar a importância da 

incorporação de elementos inovadores ao curso de Pedagogia, com vistas a garantir elevação 

qualitativa para o processo de formação, sobretudo na configuração do exercício da docência 

dos professores iniciantes.  

 

 

                                            
1Dissertação de Mestrado sob o título: “A constituição da Identidade profissional docente: desvelando 

significados do ser professor de didática” defendida na Universidade Federal do Piauí. 
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Justificando, ainda mais, a escolha pelo tema em questão e reforçando a sua relevância 

social e acadêmica é que apresento, mesmo que sucintamente meu percurso profissional para 

melhor compreensão do objeto de estudo desta pesquisa. 

No final da década de 80, iniciei o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia para o 

magistério de 2º grau, na Universidade Federal do Piauí. Tal opção atrelava-se à ideia de que 

haveria mais chance de ingresso na universidade por ter concluído o Ensino Fundamental em 

escola pública, apesar da existência de lacunas na esfera dos conteúdos. Esta escolha também, 

ancorou-se na possibilidade de que mediante a formação para o magistério, as oportunidades 

de trabalho seriam maiores. 

Tomando por base a experiência como docente, considero que as dificuldades e os 

descompassos inerentes aos cursos de formação de professores vinculam-se, sobretudo em 

decorrência ao oferecimento de disciplinas desarticuladas entre si, assim como,da não 

integração teoria  e  prática que, em última instância, repercutem qualitativamente no 

desenvolvimento de competências voltadas ao exercício  da docência. Ressalta-se neste estudo, 

competência como sendo a “capacidade de resolver com ética, consciência, eficiência e eficácia 

situações-problemas que surgem no exercício da atividade profissional”, segundo Ramalho, 

Nuñez e Gauthier (2004, p.70). 

Logo, no primeiro período do curso de formação de professores tive a oportunidade de 

entrar em contato com a realidade do trabalho de ensino na escola, lócus privilegiado da atuação 

da profissão docente. Isto por meio de estágio extracurricular em uma conceituada escola 

particular da cidade de Teresina, capital do Piauí, onde atuei como auxiliar de professora 

regente de turmas.  

A relação do professor regente da sala de aula, nesse contexto escolar era caracterizada 

por tratar o estagiário com indiferença e autoritarismo, repassando tarefas de caráter 

burocrático, entre outras atribuições, com vistas a oportunizar a concretização de ações 

denominadas “pedagógicas” e consideradas “necessárias” à aprendizagem da docência. Por 

vezes, como estagiária, não fui vista como auxiliar do trabalho do professor e aprendente da 

profissão docente e, por decorrência, não considerada como iniciante profissional da docência, 

em processo de construção identitária. 

Deparar-me com alguns profissionais que não acolhiam nem valorizavam a pessoa do 

professor iniciante no exercício da profissão, somando-se a outras dificuldades, como questões 

ligadas ao baixo salário, à precariedade das condições de trabalho e à estrutura física, 

administrativa e pedagógica da realidade escolar tanto pública quanto privada, fizeram-me, por 

algumas vezes, repensar a opção pela profissão docente. No entanto, à medida que realizava o 
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trabalho como professora, as relações afetivas com os alunos foram se construindo, assim como 

a consciência da importância do ensinar e do aprender . 

Considerando-se a escola como lócus contraditório, eivado de complexidade e 

ambiguidade, ali também encontrei professores que se tornaram referências como profissionais 

competentes e compromissados com a causa da educação, incentivando-me e permitindo 

estabelecer um perfil possível de um “professor competente”. Ou seja, um profissional que 

congrega competências de diversas ordens: a competência técnica, uma vez que ao ser detentor 

de saberes específicos da profissão, os mobiliza para criar condições ao estabelecimento de uma 

relação ensino - aprendizagem efetiva, aliada à competência humana, considerando cada aluno 

de per si com potencialidades e particulares neste processo. Inclui-se nesta esfera, também a 

competência política, considerando que o exercício da profissão docente demanda a consciência 

do espaço social e a capacidade de nele intervir, sobretudo em prol de uma ambiência 

democrática para o desenvolvimento humano. 

Deste modo, o bom professor compreende “ser profissional”, também focado no 

tratamento dado ao conhecimento e à metodologia de ensino, criando condições de um abrir-se 

ao contínuo aprender e garantindo junto aos seus alunos a aprendizagem significativa, pelo 

caminho da interatividade e da dialogicidade. 

Afirmo, portanto, que a ação educativo-formativa dos “bons professores” encontrados 

ao longo de minha carreira docente contribuiu significativamente para o meu encantamento 

pela profissão, além de permitir ser mais sensível em minha prática docente quanto ao 

entendimento das necessidades e perspectivas apresentadas e relatadas pelos professores 

iniciantes na carreira docente. 

O processo de me “constituir professora”, bem como, as significações sociais, pessoais 

e profissionais percebidas e atribuídas ao meu saber fazer docente, que ainda prosseguem nesta 

trajetória, evidenciam o entendimento de que, para ser e assumir a condição de professora é 

necessário aprender a ensinar e investir no contínuo aperfeiçoamento  docente. Daí, ser possível 

compreender o destaque aqui atribuído ao aspecto formativo do trabalho docente 

Em outro momento dessa trajetória, como coordenadora pedagógica em escolas 

públicas e privadas, deparei-me com alunos do curso de Pedagogia e demais licenciaturas 

iniciando a atividade docente por meio de estágios curriculares ou extracurriculares;  

professores iniciantes, porém demonstrando despreparo e ansiedade ante o enfrentamento desta 

situação de aprendizagem profissional. 

Tendo por referência esse ambiente formativo da ação docente, ficou patente a 

necessidade de uma supervisão e orientação pedagógica da escola voltada à inserção de um 
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professor, enquanto profissional, mais fundamentado e seguro com vistas ao alcance de uma 

performance satisfatória neste início  da carreira, o que pressupõe a capacidade de mobilização 

dos saberes adquiridos na formação inicial e de articulação da teoria com a prática, para 

então,ser possível produzir  novos saberes no ambiente da prática docente. 

 Assim, mesmo considerando as exigências das questões norteadoras da prática docente 

referentes ao aprender a ensinar e as necessidades de aperfeiçoamento continuado relacionado 

à aprendizagem docente, a formação obtida no contexto do curso de Pedagogia, 

tendencialmente vem se concretizando a partir de tarefa árdua e solitária para o profissional no 

início de carreira. 

Atuando também na docência nos cursos de Licenciatura desde 2001, em Instituição 

de Ensino Superior (IES) pública no estado do Maranhão que, por mais de 40 anos vem 

oferecendo, exclusivamente, cursos de formação de professores para a comunidade local e 

arredores constatei por meio de observações e conversas com alunos que, muitos graduandos 

não optaram pela docência como primeira atividade profissional e cursavam Licenciatura 

apenas por querer fazer um curso superior, uma vez que, por condições econômicas restritivas, 

não podiam custear a migração para cursos de outras áreas ou investir em estudo em IES 

privada, distante do local de residência. 

Dessa forma, significativa parcela de alunos de Pedagogia não tinha o curso de formação 

como primeira opção profissional, por não ser almejado e/ou sequer pretender  exercer a 

profissão de professor.No entanto, o fato de muitos estudantes não encontrarem no mercado 

outra ocupação profissional, tenderam a “optar”, mesmo assim, pela carreira docente. Neste 

contingente havia os que mesmo não querendo, inicialmente a docência, mas que ao vivenciá-

la, passaram a se identificar com a profissão de professor. 

A experiência como professora nos cursos de Licenciatura, por mais de uma década, 

permitiu perceber, sobretudo com base em memoriais elaborados pelos alunos, as justificativas 

que sustentavam a opção pelo curso de Pedagogia. Estudos como de Silva e Vicenzo (2010); 

Pinto (2012); Martins (2009); Gatti (2010), entre outros, corroboram com as assertivas acima 

mencionadas. 

Toma então, dimensão de relevância a articulação teoria e prática no âmbito da 

formação inicial docente, de modo a constituir-se em um dos eixos norteadores implicados ao 

desenvolvimento profissional. Neste contexto formativo, evidencia-se então, a necessidade de 

superação do paradigma conservador na ação docente, bem como, dos investimentos na 

aprendizagem da docência com o fim último de valorizar o aprender a ensinar, atrelada às 

compatíveis condições salariais e laborais. 
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Considerando as pesquisas em educação desenvolvidas no âmbito do doutorado, 

apesar de algumas relacionadas ao desenvolvimento profissional de professores iniciantes na 

carreira docente, estudos efetuados sobre esta temática ainda se mostram insuficientes, 

condição esta que endossa e justifica academicamente esta investigação.  

Dados registrados no banco de dissertações e teses do Portal Capes, no período de 

2000 a julho de 2013, evidenciam percentual reduzido de pesquisas que têm alguma relação 

com a proposta deste estudo. Ressalta-se também, o fato de que não foi encontrada pesquisa 

considerando a temática em questão com base nos objetivos e foco apresentados nesta 

investigação, o que reforça a necessidade de seu aprofundamento. 

Em relação ao levantamento efetuado junto a teses e dissertações vinculadas ao tema 

“Desenvolvimento profissional de professores”, alguns estudos foram apontados.  

A pesquisa de doutorado “Caso de ensino e professores iniciantes”, com base em 

estudo de casos objetivou investigar e identificar no ensino propriamente dito, os instrumentos 

capazes de evidenciar e interferir nos conhecimentos profissionais de professores iniciantes da 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. (NONO, 2005). 

A tese intitulada “O desenvolvimento profissional de professores iniciantes mediante 

um grupo colaborativo de trabalho”, teve como objetivo investigar as possíveis contribuições e 

impactos de um grupo colaborativo de trabalho no desenvolvimento profissional de professoras 

e no enfrentamento e superação de dificuldades, a partir da prática. (MONTALVÃO, 2008). 

A dissertação de mestrado, “Desenvolvimento profissional dos egressos do curso de 

pedagogia da UnC/Mafra” objetivou investigar o desenvolvimento profissional dos egressos do 

curso de Pedagogia da Universidade do Contestado. (GAUDÊNCIO, 2007). 

Considerando o levantamento efetuado em estudos acerca do curso de Pedagogia da 

IES na qual a presente investigação foi realizada, registrou-se a existência  de três pesquisas de 

mestrado desenvolvidas por professoras desta IES com alunos do curso de Pedagogia e 

defendidas pelo PPGed da UFPI; no entanto, nenhuma delas teve como centro o egresso 

enquanto professor no início de carreira e seu processo de desenvolvimento profissional 

docente, a partir da formação inicial, conforme especificado a seguir. 

A pesquisa intitulada “Os saberes da formação inicial do Pedagogo dos anos iniciais: 

experiências nas escolas públicas municipais de Caxias-MA” objetivou analisar os saberes 

docentes da formação inicial mobilizados pelos pedagogos na elaboração do eixo orientador e 

reflexivo de sua prática pedagógica. (NASCIMENTO, 2011). 

A pesquisa de mestrado “A constituição da identidade docente do graduando de 

pedagogia: de professor a gestor” teve como objetivo investigar o processo de identificação dos 
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graduandos do curso de Pedagogia com a docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

acadêmicos do CESC/UEMA. (MARTINS, 2012). Outra dissertação ao defender o tema “O 

estágio supervisionado na formação do pedagogo: saberes e fazeres construídos no espaço da 

sala de aula” objetivou investigar o Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia, na 

perspectiva de análise dos saberes e fazeres construídos na regência de classe. (SILVA, 2013). 

Para efeito de informação, a relação de títulos de dissertações e teses sobre a temática 

“Desenvolvimento profissional de professores iniciantes” encontra-se explicitada no Apêndice 

A.  

Reafirmando a relevância de estudos acerca da temática desta pesquisa, o texto “As 

pesquisas sobre professores iniciantes: algumas aproximações”, segundo Papi e Martins (2010) 

ressalta informações de que as investigações e análises sobre desenvolvimento profissional de 

professores iniciantes, embora um tema complexo e de grande pertinência para a área de 

formação de professores, continua pelo número de pesquisas encontradas,pouco pesquisado no 

Brasil, apesar das importantes contribuições já apontadas em estudos desta natureza aos 

processos formativos. 

Assim, acredito que o presente estudo acrescenta e contribui com os demais acima 

descritos, por oportunizar reflexões acerca do olhar dos professores iniciantes na docência, 

egressos de uma IES pública no interior do Maranhão e, do modo como se desenvolvem 

profissionalmente, a partir da formação inicial e da prática docente, com o fim último, de se 

(re) pensar as reais necessidades formativas e perspectivas, tendo em vista o aprimoramento da 

trajetória profissional, enquanto professor. 

Neste sentido, espero que esta tese possibilite também, estimular outras reflexões 

acerca do trabalho desenvolvido na formação de pedagogos, a partir da voz de ex-alunos, 

professores egressos do curso de Pedagogia, sobre as suas percepções e questionamentos quanto 

à formação inicial e às contribuições formativas para o ingresso, atuação, permanência e 

desenvolvimento profissional como professor.  

No que concerne à caracterização do caminho investigativo, optou-se pela pesquisa 

qualitativa, tendo em vista a natureza deste estudo voltada à descrição, interpretação e análise 

das narrativas docentes. A opção pela pesquisa qualitativa teve por base o entendimento de que 

esta possibilita a compreensão dos significados que os sujeitos atribuem à sua história de vida 

pessoal e profissional nas suas narrativas de acordo com suas crenças, valores e intenções, bem 

como a análise dos fenômenos para além das aparências, explicitando os ditos e não ditos nas 

narrativas docentes.   
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Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foi definido como cenário investigativo 

uma IES pública do estado do Maranhão no interior do Nordeste do Brasil. E como sujeitos da 

pesquisa 7 (sete) professoras iniciantes, egressas do curso de Pedagogia desta IES em 2011, e 

que se encontram em efetivo exercício docente (desde o ano 2011). 

Para a coleta dos dados da pesquisa de campo aplicou-se questionário com questões 

abertas e fechadas que, juntamente com os dados do memorial de formação nos permitiu traçar 

o perfil dos sujeitos da pesquisa. Foi realizada também, a entrevista narrativa reflexiva, tendo 

como roteiro questões embasadas nos objetivos da pesquisa o que permitiu, posteriormente, a 

análise das narrativas produzidas. 

Esta pesquisa ao circunscrever seu foco investigativo centrou-se na seguinte questão 

problematizadora: Como ocorre o desenvolvimento profissional de professores iniciantes 

egressos do curso de Pedagogia a partir da sua formação inicial e de sua prática docente? 

Por decorrência, foi lançada a seguinte hipótese: O curso de formação inicial de 

professores, Licenciatura em Pedagogia, ao revelar-se como básico, mas não determinante e 

suficiente para a formação e uma atuação profissional segura, eficiente e de qualidade do 

professor iniciante no exercício da prática docente, desencadearia possíveis necessidades, 

insatisfações e perspectivas em relação ao exercício de sua profissão, exigindo ações que 

busquem a melhoria e avanços na carreira docente, em suma, em seu desenvolvimento 

profissional. 

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa é investigar como ocorre o 

desenvolvimento profissional de professores iniciantes a partir da sua formação inicial 

considerando as necessidades e perspectivas demarcadas no percurso da prática docente com 

vistas a oferecer possíveis indicadores formativos, como sugestões para o currículo do Curso 

de Pedagogia. 

Desta feita, desdobram-se os seguintes objetivos específicos: compreender como a 

formação inicial contribui para o processo formativo e a prática pedagógica do professor no 

início da carreira; caracterizar sob quais formas o professor egresso do curso de Pedagogia vem 

investindo no desenvolvimento profissional como professor no início da docência; identificar 

elementos formativos e determinantes do trabalho docente das professoras iniciantes que 

constituem o desenvolvimento profissional docente;contribuir com possíveis indicadores 

formativos, a partir do olhar dos egressos do curso de Pedagogia, para pensar um currículo com 

características inovadoras considerando a formação do professor para o início da carreira. 

Isto posto, este estudo contempla a seguinte organização estrutural:  
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No capítulo 1 são desenvolvidas reflexões sobre a temática “O Curso de Pedagogia e 

a formação de professores”, incluindo a seguir, considerações sobre o “Currículo como 

componente formativo no trabalho docente”.  

O capítulo 2 “Aprendizagem da docência e desenvolvimento profissional: percursos 

formativos do tornar-se professor” refere-se aos apontamentos teóricos acerca da aprendizagem 

da docência no início da carreira e do desenvolvimento profissional de professores.  

No capítulo 3 discute-se, via análise documental, centralmente, “O Curso de Pedagogia 

na formação de professores em IES no interior do Maranhão”, complementado por  breve 

análise de aspectos do seu Projeto Pedagógico. 

Considerando os aspectos pontuados neste estudo, saliento que nos capítulos 1, 2 e 3 

encontram-se a fundamentação teórica do trabalho apoiada em autores como: Arroyo (2008); 

Cavaco (2008); Brito (1998); Brzezinski (2012); Cunha (2013); Cunha (2010); Day (2001); 

Imbernón (2001,2012); Feldmann e Noffs (2013); Formosinho (2009); Franco (2008); Gaeta e 

Masetto (2013); Garcia (1999); Huberman (2000); Lazzarin (2011); Libâneo (2007); Morgado 

(2005); Moreira e Silva (2006); Mizukami (2010); Masetto (2010); Perrenoud (2002); Ponce 

(2009); Sacristán (2000); Tardif (2002), entre outros. 

O capítulo 4 intitulado: “Descrição dos caminhos metodológicos da pesquisa” 

apresenta considerações sobre a abordagem qualitativa da pesquisa, análise documental, 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Apresenta-se também, a contextualização do 

cenário da pesquisa, o perfil dos sujeitos da pesquisa, e os instrumentos e técnicas de coleta e 

análises dos dados. Este capítulo está fundamentado nos autores que discutem as questões 

metodológicas da pesquisas, entre outros: Chizzotti (2008); Bertaux (2010); Gil (2010), 

Jovchelovitche e Bauer (2007); Minayo (2012); Lüdke e André (1986); Oliveira (2007), 

Severino (2007), Szymanski (2008). 

No capítulo 5 aborda-se a Pesquisa de Campo, com descrição do processo de utilização 

dos instrumentos para a coleta de dados da pesquisa, a análise e a discussão dos dados, bem 

como os resultados da pesquisa. Finaliza-se com a apresentação de algumas considerações 

acerca da pesquisa efetivada e de possíveis indicadores para o currículo de formação docente.  
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CAPÍTULO 1 

 

CURSO DE PEDAGOGIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES:  

breve discussão teórica 

 

 

Aprender e ensinar com sentido é aprender e ensinar 

com um sonho na mente; e a pedagogia deve servir de 

guia para realizar esse sonho. 

Moacir Gadotti, 2011. 

 

 

 

É condição primordial para a compreensão da docência em dimensão mais alargada, 

que o profissional professor receba dos cursos de formação docente subsídios que o permitam  

entender o que é, e como  “aprender a aprender”. Para tanto, não basta conhecer as teorias que 

fundamentam a construção do conhecimento, mas faz-se necessário compreender como ocorre 

o ensino e qual o sentido do aprender e do aprender a ensinar, aspectos ressaltados na epígrafe 

do presente capítulo.  

Sendo assim, inicialmente apresentamos referencial teórico sobre a formação de 

professores, com a finalidade de  destacar os aspectos formativos para o exercício competente 

do trabalho docente, sobretudo aos iniciantes na profissão.Segue-se com breve consideração 

referente à trajetória do curso de Pedagogia na formação docente no cenário da educação 

brasileira.  

 

1.1 Discussões sobre a formação de professores para o exercício da profissão docente: em 

foco, a formação inicial  

 

Com o fim de analisar a prática do professor iniciante e dimensionar suas necessidades 

e perspectivas, trazemos para nossas reflexões, o Curso de Pedagogia, enquanto instância 

reconhecidamente responsável pela formação inicial deste professor. 

Para tanto, traçamos breve incursão teórica acerca da formação inicial e formação 

continuada do professor, bem como da trajetória do curso de Pedagogia, indefinições e lacunas 

que não permitem garantir unidade na formação de professores no âmbito das Instituições de 

Educação Superior (IES), no Brasil.  
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A formação de professores, em curso inicial específico e em atividades, que se 

efetivam até mesmo, no local de trabalho, bem como, suas contribuições para a permanência e 

a consolidação do professor na atividade docente é temática importante e necessária no âmbito 

das pesquisas educacionais, no sentido de promover o entendimento acerca da articulação entre 

a formação inicial e continuada e o desenvolvimento profissional docente. 

Para o egresso dos cursos de formação de professores, o início da profissão é uma 

etapa significativa para a sua vida e o seu desenvolvimento profissional, uma vez que são 

desencadeadas situações que potencializam a mobilização dos elementos relacionados à 

concretização da prática docente, tais como: saber ensinar, dominar os conhecimentos das 

disciplinas escolares e específicos da profissão, mediar a relação entre professor e aluno e entre 

seus pares e a comunidade escolar, entre outras. 

Assim sendo, entendemos que para a construção de uma docência que possibilite a 

formação integral dos alunos no ambiente escolar e promova maior segurança no saber fazer e 

saber ser do docente e, ainda, garanta ao professor satisfação pessoal e no seu desenvolvimento 

profissional, torna-se fundamental a contribuição de estudos voltados a essas questões 

considerando o contexto da educação brasileira.  

A problemática na formação profissional circunscrita aos cursos de Pedagogia tem 

estimulado reflexões em busca de respostas, sobretudo por parte dos iniciantes na carreira 

docente quanto ao processo de produção e mobilização dos saberes no efetivo trabalho visando, 

em última instância, garantir um ensino de qualidade. Assim, compartilhamos com a visão de 

que a formação inicial de professores,  

 

[...] deve fornecer as bases para poder construir esse conhecimento 

pedagógico especializado, para que este profissional vivencie a docência não 

focando apenas os aspectos técnicos da profissão, mas valorizando o 

conhecimento profissional cultural, ou do contexto, e o conhecimento prático 

com toda sua carga de compromisso científico, político, eticidade e 

moralidade da profissão de educar. (IMBERNÓN, 2001, p. 58). 

 

 

O curso de formação, dessa forma, oportunizaria vivências de situações da docência 

que levariam o futuro professor a refletir e vivenciar o papel de professor no decorrer de toda a 

sua formação profissional, mesmo diante dos desafios, inquietações e dificuldades, 

características inerentes a quem faz a opção pela docência como profissão.  

Gatti (2011, p. 87) ressalta que a formação de profissionais professores para a 

educação básica deve ser iniciada no seu campo de prática e incorporar os conhecimentos 

necessários, selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas 
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necessárias, visto que esta formação profissional é direcionada para o trabalho educacional com 

crianças e adolescentes principalmente, no ambiente escolar. 

Para Feldmann e Noffs (2013), a formação de professores é um processo contínuo e, 

portanto, é fundamental considerar que, 

 

[...] o processo de formação de professores caminha junto com a produção do 

lócus escolar em mutação constante por meio da criação de ações coletivas 

entre a gestão, as práticas didático-pedagógicas, curriculares e culturais e as 

condições concretas de trabalho vivenciadas pelos sujeitos envolvidos. 

(FELDMANN; NOFFS, 2013, p. 29). 

 

No processo formativo, no exercício da profissão e em várias situações de 

aprendizagem da docência, esses profissionais são impelidos a adotar atitudes de acordo com 

as expectativas do ‘dever ser’, mas, outras circunstâncias os mobilizam a redefinição de seu 

papel, ou seja, buscam por um novo ‘dever-ser’, que atenda à ideia da condição do ‘ser 

professor’. 

De acordo com a legislação educacional brasileira, os cursos de Licenciatura são os 

responsáveis pela formação inicial de professores para a atuação no nível fundamental e médio 

e devem corresponder ao que se propõem em relação aos objetivos, formatos e duração.  

Para Veiga (2008), a formação inicial de professores configura-se como, 

 

[...] o ato de formar o docente, educar o futuro profissional para o exercício 

do magistério. Envolve uma ação a ser desenvolvida com alguém que vai 

desempenhar a tarefa de educar, de ensinar, de aprender, de pesquisar e de 

avaliar. (VEIGA, 2008, p.15). 

 

 

Imbernón (2001, p. 61) considerando a formação inicial como começo da socialização 

profissional afirma que “[...] a estrutura da formação inicial deve possibilitar uma análise global 

das situações educativas que, devido à carência ou à insuficiência da prática real, se limitam 

predominantemente a simulações dessas situações.” 

Entende-se, então, que a formação profissional, no âmbito dos cursos de graduação, 

que prepara o professor para dos aspectos teóricos e práticos voltados à atividade do ensino, 

oportuniza condições a que seja pesquisador da ação docente, assim como, “cidadão 

profissional”, ou seja, a exercer a profissão nos ideais de solidariedade e respeito humano, com 

base na convivência social.  

Portanto, oportunizar a docência, a partir da formação inicial, requer o entendimento 

de que o exercício do professor exige formação profissional numa perspectiva teórica e prática 
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ampliada, tal como, “conhecimento específico para exercê-lo adequadamente ou, no mínimo, a 

aquisição de habilidades e dos conhecimentos vinculados à atividade docente para melhorar a 

sua qualidade.” (VEIGA, 2008, p.14). 

No cenário educacional atual, busca-se por uma formação e prática docente 

fundamentada no paradigma inovador, voltado à produção do conhecimento a partir da 

experiência do trabalho docente, na qual, professores e alunos são protagonistas dos processos 

de ensino e aprendizagem escolar. Para Formosinho (2009), tal condição, na formação de 

professores implica ao professor que, 

 

[...]seja capaz, ao mesmo tempo, de produzir conhecimento, incentivar a 

reflexão crítica e de promover as dimensões formativas da sua missão, com 

foco na [...] investigação centrada nos problemas reais dos contextos onde 

decorre a acção educativa. (FORMOSINHO,2009,p.85,89). 

 

Nesse processo de mudança paradigmática na formação, compete ao professor, 

consciente de seu saber fazer crítico, criar mecanismos que permitam superar a visão tradicional 

reprodutivista do conhecimento, com foco na transmissão literal dos conteúdos, condição que 

exige, por decorrência, uma formação profissional aprofundada, sobretudo que garanta a 

articulação teoria e prática. 

Entendemos, assim, o professor como um profissional que produz e mobiliza saberes 

da profissão e desenvolve conhecimentos a partir da vivência de situações no exercício da 

profissão e no confronto com as condições de efetivação do trabalho docente, pois, “o professor 

se faz professor em uma instituição cultural e humana, depositária de valores e expectativas de 

uma determinada sociedade, compreendida em um tempo histórico.” (CUNHA, 2013, p.4). 

Considerando a complexidade e a responsabilidade do curso de Pedagogia na 

formação de professores, torna-se pertinente afirmar que para uma atuação profissional 

competente é preciso ir além da formação inicial, pois o curso de graduação, por si só, não 

possibilita a criação de condições de preparo a que o professor possa entender e efetivar, com 

êxito o ensino escolar, diante de sua abrangência e especificidade.  

No contexto do exercício profissional da docência destaca-se também, a formação 

permanente de aprendizagem e socialização dos saberes docentes, entendendo que essa 

formação tem, 
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[...] o papel de descobrir a teoria para ordená-la, fundamentá-la, revisá-la e 

combatê-la, se for preciso. Seu objetivo é remover o sentido pedagógico 

comum, para recompor o equilíbrio entre os esquemas práticos e os esquemas 

teóricos que sustentam a prática educativa. (IMBERNÓN, 2001, p. 59). 

 

Considera-se neste contexto, a importância da formação inicial e da continuada como 

norteadoras e atualizadoras do saber fazer na prática docente, isto é, do exercício da profissão 

e das ações formativas inerentes ao desenvolvimento profissional. 

A formação profissional é processual, é continua, por isso demanda investimentos 

pessoais e institucionais que devem atender às reais necessidades de atuação. Esta demanda da 

atividade docente poderá desencadear no professor um estado de preocupação, de desassossego, 

para além de seus conhecimentos, isto é, a uma inquietação intelectual por não se considerar 

seguro para agir em sala de aula, tendo em vista, sua inexperiência profissional e as lacunas de 

ordem teórica e prática, existentes nos cursos de formação de professores. 

Enfatizamos, então, que a formação continuada perpassa o processo do aprender a 

ensinar, situações e vivências de aprendizagem da docência e de reflexão individual e coletiva 

sobre e na ação docente, ou seja, trata-se de formação que se efetiva em serviço, por meio da 

qual permite refletir sobre o que se sabe fazer na prática, aprendendo a ensinar ensinando; 

dimensão esta, relevante e contributiva ao aprimoramento do saber fazer docente e de seu 

aprofundamento qualitativo. 

No que concerne às exigências no processo de melhoria das condições de trabalho, 

devido à complexidade do labor do professor e de suas necessidades de investimentos 

formativos, Veiga (2008, p.13) afirma que a docência vai além do desempenho de “um conjunto 

de funções que ultrapassam a tarefa de ministrar aulas”, o que exige outras funções formativas 

que, com  o surgimento de novas exigências e condições de trabalho tornam-se mais complexas. 

Nesse sentido, recai sobre o profissional professor, a responsabilidade e a consciência de que 

sua atuação exige, processualmente, uma formação em serviço e no serviço. 

No processo de ‘tornar-se professor’, o investimento na formação continuada pode 

acontecer por “iniciativa do profissional, como também pela sua inserção em programas 

institucionais. Nesse caso, os sistemas de ensino, as universidades e as escolas são as principais 

agências mobilizadoras dessa formação.” (CUNHA, 2013, p.4). 

De acordo com Feldmann (2009), é premente que todos os professores se atualizem e 

tenham o direito de serem atendidos em suas necessidades profissionais pela formação 

continuada, e esta é “de responsabilidade não apenas individual, mas, sobretudo, institucional 

incluindo-se nessa análise, o cenário do desenvolvimento de melhores condições de vida e de 
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trabalho.” Sob essa perspectiva, compete ao professor administrar a sua própria formação 

continuada, mas também é de responsabilidade da instituição de ensino oferecer oportunidades 

de aprimoramento ao docente, haja vista, que o crescente desempenho profissional, decorrente 

deste processo formativo, é de ambas as partes. 

Ressaltamos que no contexto do processo educativo escolar, professores e alunos podem 

transformar suas vidas em processos permanentes de aprendizagem em seu espaço de ação. No 

ato de ensinar, o professor ajuda aos alunos na construção de sua identidade, no 

desenvolvimento de seu caminho pessoal e profissional, ou seja, de seu projeto de vida no 

sentido de tornarem-se cidadãos realizados e produtivos. 

Sendo assim, a formação de professores precisa ser entendida, também, em sua 

dimensão social, o que exige por parte de cada um, a administração de sua própria formação 

profissional. O fato, de esta formação ter caráter de continuidade, configura-se também como 

inconclusa, o que leva a que cada professor adote uma postura de sujeito em permanente 

processo de aprendizagem e aberto à incorporação da inovação. Inovação, entendida como 

mudança para melhor. 

É importante reiterar que o ensino como atividade profissional do professor é uma ação 

coletiva, compartilhada e intencional, e, desta forma, está articulado à dinâmica da realidade 

escolar fundamentado nos preceitos normativos e éticos do projeto político da instituição de 

ensino. Neste sentido, ensinar e aprender exigem, na atualidade, mais flexibilidade espaço-

temporal, pessoal e de grupo, bem como, de orientação específica. 

Para Arroyo (2011, p.34),no complexo processo formativo da profissão docente, os 

profissionais têm apresentado “uma preocupação por qualificar-se, por dominar saberes, 

métodos, por adequar sua função social aos novos tempos, novos conhecimentos e novas 

tecnologias.” E,para o autor, a questão da formação continuada não é a maior das inquietações 

que atinge o ofício de professor, mas sim, as questões relacionadas aos valores social, cultural 

e político que podem determinar e/ou determinam seu papel profissional, aspectos esses, 

atrelados ao “próprio sentido social de suas vidas, de seus esforços, de sua condição de mestre. 

[...] Seu ofício. Seu ser professor, professora.” 

Ainda,segundo Arroyo (2011), a imagem que o próprio professor tem de sua profissão 

e de si como futuro profissional vincula-se às raízes culturais e históricas que norteiam o 

percurso da profissão docente no cenário da educação. O sentido dado pelo professor ao seu 

ofício de ensinar e educar pessoas engloba também elementos de ordem subjetiva, que podem 

ser aspectos constituintes do desenvolvimento profissional.  
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Ressaltamos que o desenvolvimento profissional é constituído tanto pelas experiências 

cumulativas da formação inicial, quanto das aprendizagens da formação continuada. Assim, é 

importante o entendimento das necessidades e das perspectivas desta formação profissional 

pelo professor na aprendizagem da docência. 

Da pessoa do professor, espera-se uma postura como profissional competente em sua 

ação educativa, no domínio de conteúdo e nos investimentos na formação profissional, isto é, 

que busque atualização na sua área de atuação profissional, bem como que se mantenha aberto 

ao diálogo e à interatividade com os agentes da escola e demais segmentos da comunidade 

escolar, no complexo e contínuo processo de aprendizagem da docência.Reflexões que nos 

levam  ao Curso de Pedagogia e a sua história. 

A seguir, apresentamos breve discussão pontuando questões relevantes relacionadas à 

formação dos profissionais no curso de Pedagogia, desde a sua criação em 1939, até a formação 

de professores preconizada pela legislação que atualmente norteia a educação brasileira. 

 

1.2 Curso de Pedagogia: uma incursão teórica na formação de pedagogos e de professores  

 

A trajetória do curso de Pedagogia, no contexto educacional brasileiro, tem sido 

marcada por questionamentos, sobretudo  decorrentes dos movimentos histórico-sociais, com 

repercussões nos aspectos que dizem respeito à identidade do professor pedagogo.Em se 

tratando da dimensão formativa, para melhor entender o curso de Pedagogia, faz-se necessário 

e premente considerar inúmeros quesitos e contextualizá-los no âmbito da história da 

educação,com destaque para os relacionados diretamente aos cursos de formação de docentes. 

O curso de formação de professores, mais especificamente, o curso de Pedagogia, tem 

sido há décadas, temática de estudos referentes aos aspectos ligados ao seu campo de estudo, 

ao perfil do profissional, ao enfoque atribuído, enquanto instância formadora de professores ou 

especialistas em educação, ao exercício profissional do Pedagogo e à identidade do pedagogo, 

entre outros. Sinteticamente, afirmamos que a formação de professores, nos cursos de 

Pedagogia é uma temática recorrente e, ao mesmo tempo,atual e necessária nos debates sobre 

formação docente. 

A manutenção e a extinção do curso de Pedagogia, historicamente tem sido objeto de 

discussão, desde a sua criação nos anos 30 até os dias atuais, justificada pela falta de uma 

identidade profissional e de uma unidade curricular no cenário das IES, refletindo diretamente 

no exercício profissional do pedagogo. (BRZEZINSKI, 2012, p.17). 
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Quando nos referimos à formação de pedagogos, ressaltamos que desde a criação do 

curso de Pedagogia, em 1939 até 2005, o currículo formativo contemplava a formação para o 

bacharelado e a licenciatura, com especificidade para atuação nas disciplinas pedagógicas dos 

antigos curso normal, e depois, magistério de 2º. grau.  

De acordo com Brzezinski (2012, p.30), na década de 1930,“foram institucionalizadas 

as escolas superiores de formação docente para atuar no ensino secundário e normal”, haja vista, 

que a Escola Normal, fundada no séc. XIX foi considerada, ainda, segundo esta autora (2012, 

p.19), “por quase um século, o lócus formal e obrigatório desta escola de formação de 

professores para atuar na escola fundamental, na escola complementar e na própria Escola 

Normal”.  

Ainda, segundo Brzezinski (2012, p.37), a Escola de Professores de Teixeira, na 

década de 1920, que não vigorou por muito tempo, “foi a primeira escola formadora de 

professores primários em nível superior, com curso de dois anos após o secundário”. Isto 

evidencia que o curso de Pedagogia, nesse contexto, acontecia de forma aligeirada com um 

tempo mínimo e tinha uma identidade de formação de professores voltada à atuação nos cursos 

primários. 

No cenário de estruturação do curso de Pedagogia no Brasil foram criados cursos de 

bacharelado em Pedagogia, os quais preparavam técnicos em educação, com formação inicial 

sobre a teoria da educação e a formação profissionalizante. 

 Na trajetória formativa deste curso, “os egressos da Licenciatura em Pedagogia seriam 

os futuros professores da Escola Normal, os quais formariam professores primários. Entretanto, 

o currículo desta Licenciatura não contemplava o conteúdo do curso primário.” (BRZEZINSKI, 

2012, p. 46). 

Tal questão abre precedente a se pensar como os professores formados em Pedagogia 

podem formar professores primários uma vez que não há no currículo embasamento teórico e 

prático sobre o curso primário, nível de escolarização onde os professores em formação iriam 

atuar. Essa lacuna deixa evidente que o curso de Pedagogia não apresentava uma identidade 

enquanto instância formadora de profissionais da educação, haja vista que, 

 

[...]a inexistência de conteúdo específico, ao contrário do que acontecia com 

áreas do conhecimento das outras licenciaturas, conduziu a distorções no 

curso de Pedagogia, as quais até hoje interferem negativamente na sua 

organização escolar. Entre as distorções, destaca-se o “arranjo” que, na época 

beneficiou os pedagogos. Esses profissionais, por concessão, adquiriram o 

direito de lecionar matemática e história no 1º. ciclo e filosofia no curso 
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colegial do ensino secundário, todavia, sem o preparo exigido para se 

tornarem professores. (BRZEZINSKI, 2012, p. 46). 

 

 

O fato de o professor ensinar na área que não é de sua formação inicial ainda perdura 

em algumas realidades educacionais, em pleno século XXI, devido à falta de docentes 

graduados em determinadas áreas do conhecimento. Portanto, o professor na escola, pode 

completar a sua carga horária, ministrando uma disciplina cujo conteúdo ele não domina, ou 

assumir disciplinas, por não ter professores formados na área para ministrá-las. Isso é fato 

recorrente nas escolas, haja vista, que no interior do Nordeste do Brasil, ao professor ainda pode 

ser exigido “saber e saber fazer uma educação não aprendida, nem vivida”, no desempenho da 

prática pedagógica. (BRZEZINSKI, 2012, p. 46). 

Nos anos 60, mudanças foram propostas para a formação de professores. Entre estas, 

as advindas do Parecer 292/1962 que orientava para o curso de Licenciatura, a formação 

pedagógica a partir do ensino das disciplinas Psicologia da Educação, Elementos de 

Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino. A dualidade na formação do curso de 

Pedagogia manteve-se mediante as propostas do bacharelado, em confronto com as da 

Licenciatura; o primeiro, “formando o técnico e o segundo, formando o professor para a Escola 

Normal, sendo ambos os cursos, com a duração de quatro anos.” (BRZEZINSKI, 2012, p.58).  

A Lei 5.540/1968, ao tratar da reforma universitária, propôs a criação dos institutos de 

“conteúdos específicos” e conferiu a função de formar técnicos denominados “especialistas em 

educação,” às Faculdades de Educação que já tinham sido criadas no Brasil, tais como: 

Faculdades de Educação da Universidade de Brasília (1961), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (1967) e do Instituto Estadual de Santa Catarina (1963), referências para criação de 

outras faculdades. (BRZEZINSKI, 2012, p.69).  

De acordo com Brzezinski (2012), a reforma universitária propunha as seguintes 

funções às Faculdades de Educação: 

 

[...] formar professores e especialistas em educação; desenvolver pesquisas 

capazes de formular categorias próprias de uma educação genuinamente 

nacional; promover integração nas licenciaturas entre estudantes de diversas 

áreas do saber em um local comum para o preparo pedagógico;disseminar a 

concepção de educação nas licenciaturas que deve iluminar a universidade, 

visto ser esta uma instituição geral de educação superior, constituindo um elo 

a ligar os diversos setores básicos da universidade; promover a atualização de 

professores e especialistas atuantes nas escolas e nos sistemas de ensino, 

mediante cursos de extensão, graduação e pós-graduação. (BRZEZINSKI, 

2012, p.71). 
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As muitas atribuições e competências direcionadas às faculdades de educação, acima 

descritas, como atividades formativas dos professores e profissionais da educação, tornaram-se 

desafios na formação do pedagogo, demonstrando a complexidade e a abrangência da atividade 

profissional, dos conhecimentos teóricos e práticos a serem oportunizados aos professores em 

formação, tais como, o ensino, a pesquisa, a gestão e demais funções pedagógicas na escola. 

Nessa perspectiva focalizou-se também, como responsabilidade da IES oferecer em 

parceria com os sistemas de ensino, com as escolas, a formação continuada dos profissionais 

da educação. No entanto, é oportuno afirmar que tal formação profissional deveria acontecer 

de forma a atender às exigências e necessidades das escolas para minimizar as dificuldades de 

ensino e aprendizagem, mediante o trabalho do pedagogo professor e do pedagogo especialista. 

O curso de Pedagogia incorporou à organização curricular a determinação legal do art. 

18, da Lei 5.540/1968, que propunha a que este contemplasse, segundo Brzezinski (2012), as 

seguintes delimitações: 

 

[...] as correspondentes às especialidades reguladas em lei (planejamento, 

supervisão, administração e orientação); as correspondentes a outras 

especialidades julgadas necessárias pelo CFE ao desenvolvimento nacional; 

as que universidades e os estabelecimentos isolados resolverem oferecer para 

atender às exigências de sua programação específica e das particularidades do 

mercado de trabalho regional. (BRZEZINSKI, 2012, p.72). 

 

No que tange ao âmbito formativo, o curso de Pedagogia não deveria formar apenas 

professores para a Escola Normal, e sim, oferecer diversidade de habilitações, formando 

especialistas para exercer as mais variadas funções burocráticas e pedagógicas no contexto 

educativo da escola.  

Ainda, de acordo com Brzezinski (2012, p. 72), a Lei 5540/68contemplava artigos que 

prescreviam a formação de professores e especialistas e, o Parecer 252/1969 indicava as 

disciplinas das partes comuns e diversificadas para a formação de professores. Mais uma vez, 

está no cerne das discussões a indefinição da natureza e dos conteúdos específicos do curso de 

Pedagogia. Esta indefinição da Pedagogia como ciência ou como campo de aplicação de 

metodologias e teorias pedagógicas é uma questão geradora de polêmicas entre os teóricos da 

educação. 

O fato de a Pedagogia ser negada como ciência por alguns teóricos decorre do 

entendimento que a mesma é desprovida de um quadro teórico específico de referências e uma 

prática metodológica, os quais a centram em seu campo de conhecimentos e delimitam os 
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saberes afins. Desse modo, a Pedagogia passou a ser estudada mediante aporte metodológico 

das ciências da educação, consideradas suas auxiliares. (BRZEZINSKI, 2012, p.74). 

 Esta indefinição dos saberes inerentes ao curso de caráter específico ou pedagógico 

leva-se a entender que “a concepção e o conteúdo da Pedagogia ainda continuam imprecisos e 

controvertidos, por conseguinte, seus limites continuam indefinidos e fracionados numa série 

de ângulos parciais que comprometem a unidade da prática educacional.” (BRZEZINSKI, 

2012, p.74). 

Diante de tal realidade, ressaltamos que o curso de Pedagogia formava professores 

com habilitação em magistério, enquanto que o Parecer 252/1969 preservava a função do curso 

de formar também, o professor para atuar nas séries iniciais de escolarização.  

Portanto, para Brzezinski(2012, p.76),o cenário educacional brasileiro “[...] revela o 

fato de que o professor preparado para o magistério das disciplinas pedagógicas do 2º. grau 

passou a ser professor das séries iniciais, sem ter formação específica para tal.” Assim, instalou-

se uma contradição, uma vez que, o professor era habilitado para trabalhar nos cursos de 

formação de professores no 2º. grau, ou seja, formador de professores para atuar no então, 

denominado ensino primário, ao tempo em que poderia ser também habilitado para ser professor 

deste nível de escolarização, desde que a IES formadora oferecesse disciplinas na área de 

metodologia e prática de ensino para o curso primário (1ª a 4ª séries), atual anos  iniciais do 

Ensino fundamental. 

Com a extinção da obrigatoriedade da oferta dos cursos técnicos no 2º.grau, o 

magistério deixou de ser a base comum na formação nos cursos de Pedagogia e passou-se a 

oferecer como formação, as habilitações de especialistas; tornou-se evidente “mais uma 

contradição do curso de Pedagogia ao relegar ao segundo plano, a formação de professores.” 

(BRZEZINSKI, 2012, p.78). 

Em face desta realidade, a autora questiona “a prática do curso de Pedagogia de formar 

especialistas sem recorrer aos conhecimentos básicos requeridos a um professor”, haja vista, 

que este profissional, sem formação e sem vivência na docência atuaria na escola e nos sistemas 

de ensino com  funções pedagógicas de acompanhamento e supervisão aos docentes, orientação 

aos discentes e de planejamento das atividades no cotidiano da realidade escolar, atividades 

estas que requerem também, a mobilização de saberes profissionais da docência, para exercê-

las. Assim, o currículo formativo oferecido para tais atuações profissionais do Pedagogo não 

contemplava uma formação básica direcionada ao exercício da profissão docente. 

(BRZEZINSKI, 2012, p.79-80). 
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Nos anos 70, educadores brasileiros iniciaram discussões sobre a problemática do 

curso de Pedagogia,  com desdobramentos nos anos 80 e 90, que perdura até a atualidade, com 

ênfase na reformulação do curso de Pedagogia, tendo em vista a necessidade de se pensar a 

formação de um novo profissional; debate esse que considera a extinção da formação do 

especialista em educação e propõe que o referido curso deva formar o profissional responsável 

pela docência.  

Em assim sendo, não seria concebida apenas uma reestruturação do currículo do curso 

de Pedagogia a que o professor fosse preparado de forma generalista, e sim, para que fosse dado 

o devido valor à formação pedagógica, mais claramente, ao preparo específico para o 

magistério. No entanto, permanecem, ainda, os dilemas formativos deste curso, como a defesa 

por parte de alguns teóricos, pela formação do docente e do especialista técnico, e a formação 

do professor e do cientista educacional. 

Com a legislação educacional em vigor, a LDB 9394/96, referendando a formação de 

professores, é importante pontuar um aspecto polêmico na LDB acerca da formação do 

professor do Ensino Fundamental, conforme assinala Ghiraldelli Jr. (2008), ao considerar que 

esta lei especificou que para ser professor seria necessária a formação no ensino superior. E, 

que para formar professores para atuarem no ensino infantil e nas quatro séries do Ensino 

Fundamental, a atual LDB mantivesse o curso de Pedagogia, bem como propusesse a criação 

dos institutos superiores de educação para a formação de professores. 

 

[...] Tais institutos, segundo a Lei, poderiam atuar de forma tripla: primeiro, 

poderiam oferecer o curso Normal superior; segundo, poderiam fornecer 

formação pedagógica para diplomados em faculdades e/ ou universidades, 

mas que quisessem se dedicar à educação básica; terceiro, poderiam se 

responsabilizar por aperfeiçoamento e/ou educação continuada para os que já 

são profissionais do ensino. (GHIRALDELLI JR., 2008, p.173). 

 

Diante dos debates para a reformulação dos cursos de Licenciaturas, os novos cursos 

de formação de professores no Brasil deveriam ser organizados com base em Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs – propostas aprovadas nos anos 90 que tiveram sua versão final, 

em 2006. Em 2005, de acordo com as DCNs do curso de Pedagogia foram deslocadas as 

atribuições do curso Normal para a Pedagogia, definindo-a como Licenciatura, no entanto, 

ainda mantendo as atribuições do antigo bacharelado. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, aprovadas em 2006 

(Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006), determinaram no art. 4º, que o curso de 

Licenciatura em Pedagogia destinava-se à formação de professores para exercer funções de 
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magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais ensejavam conhecimentos pedagógicos. 

Essa proposta de formação no curso de Pedagogia competia “distinguir duas 

modalidades específicas de docência – para a educação infantil e para as séries iniciais do 

ensino fundamental – agregando a cada uma delas as perspectivas de atuação na formação 

pedagógica do profissional docente e na gestão educacional.” (SILVA, 2011, p. 139). 

Em tal contexto de formação, a docência tornou-se norteadora da organização 

curricular e da identidade profissional. As DCNs, assim apresentaram a explicação, no art. 2º.e 

§ 1º.: 

 

[...] de que a docência é entendida como ação educativa e processo pedagógico 

metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 

produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 

Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos 

e culturais, valores éticos e estéticos inerentes aos processos de aprendizagem, 

de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 

diferentes visões de mundo. (RESOLUÇÃO CNE/CP n.1, art.2º. de 15 de 

maio de 2006). 

 

Em função desta afirmativa, entendemos que tais diretrizes compreendem a 

complexidade da docência para além da transmissão de conhecimentos e domínio de 

habilidades de ensino escolar e, que o trabalho docente requer mobilizar conhecimentos 

pedagógicos e específicos, bem como competências para o exercício da profissão.  

No entanto, referenciar a docência como cerne da Pedagogia tem promovido 

questionamentos acerca de seu objeto de estudo: a educação de um modo geral e não a docência. 

Questiona-se a atribuição e a responsabilidade de formar especialistas da educação, 

responsabilidade esta, que por muito tempo foi do curso de Pedagogia. Tal determinação torna 

a área de conhecimento da Pedagogia restritiva ao, 

 

[...] colocar o pedagogo como precipuamente docente, de dois diferentes 

ciclos de ensino – educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental – 

com atuação adicional em funções também numerosas que constavam do 

bacharelado compromete a essência epistemológica da Pedagogia e sua 

história. Compromete, também, a qualidade que é possível auferir de um curso 

de formação de professores no ensino superior [...].(PENIN, 2009, p.66). 
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A formação do pedagogo, com foco na “formação de professor” para atuar nas séries 

iniciais da educação básica evidencia o quanto tem sido complexa a construção identitária deste 

profissional para o exercício da docência.  

De acordo com Penin (2009, p.66), a formação para a docência realizada em nível 

superior “ como [...] uma profissão, demanda uma formação plena, para a qual os conteúdos 

eruditos de uma área do conhecimento são trabalhados, reconstruídos e construídos tendo em 

vista a finalidade e os objetivos de formação dos alunos da escola básica.” 

Posicionando-se acerca da formação no curso de Pedagogia, Franco (2008, p.115) 

considera “a pedagogia como ciência da educação que tem como objeto de estudo a práxis 

educativa, e que o fazer pedagógico é um fazer investigativo.” Desta forma, há de se considerar 

a docência com, 

 

[...] a sua complexidade e a se organizar com base numa nova epistemologia 

da prática vinculada aos princípios de uma racionalidade dialética, impõe-se 

um novo e criador movimento: a docência há que se organizar no diálogo 

investigativo da prática. Este será, por certo, o movimento que permitirá uma 

teoria educacional emanada da práxis, e não dela desvinculada, como temos 

visto acontecer historicamente. (FRANCO, 2008, p.117). 

 

 

Partindo da afirmativa em questão, há que se entender que ao pedagogo compete ser 

um profissional investigador da educação como prática social, ou seja, deverá desenvolver 

pesquisas no sentido de mediar as questões educacionais, com base na prática científica 

pedagógica, nos ambientes socioculturais emergentes que extrapolem os muros da escola, 

criando, assim, novos espaços educativos na sociedade, campo de atuação extraescolar do 

pedagogo. 

Isto posto, reafirmamos que no âmbito desta pesquisa, consideramos pertinente 

investigar as percepções dos professores iniciantes “egressos do curso de Pedagogia acerca da 

formação inicial e de sua prática docente, sob o enfoque do desenvolvimento profissional”. 

Franco (2008, p.117) afirma que há décadas os educadores discutem a problemática 

de espaço sócio-profissional dos pedagogos e, para tanto elenca alguns aspectos que orientam 

sobre “o que pode e deve ser a Pedagogia hoje”, destacando assim, que para a formação dos 

pedagogos contemporâneos deve se levar em conta: 

 

[...] a qualificação da formação de docentes como um projeto político-

emancipatório; a organização do campo de conhecimento sobre a educação, 

na ótica do pedagógico; a articulação científica da teoria educacional com a 

prática educativa; a transformação dos espaços potenciais educacionais em 
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espaços educativos/formadores; a qualificação do exercício da prática 

educativa na intencionalidade de diminuir práticas alienantes, injustas e 

excludentes, encaminhando a sociedade para processos humanizatórios, 

formativos e emancipatórios. (FRANCO, 2008, p.117). 

 

 

No que se refere a esses aspectos formativos propostos para os cursos de Pedagogia, 

além do foco no ensino há de se considerar a relevância da pesquisa da prática docente, ou seja, 

de formar professores reflexivos entendendo-a como uma necessidade premente, pois tal atitude 

investigativa da ação de ensinar ensinando postula “considerações sobre as possibilidades e 

necessidades expressas nas demandas de nossa sociedade e nas emanações e particularidades 

da epistemologia da própria pedagogia.” (FRANCO, 2008, p.118). 

O licenciado em Pedagogia, tendo a formação contemplada em tal proposta, pode 

tornar-se um cidadão profissional formado sob a perspectiva de emancipação humana, um 

profissional que formará pessoas críticas e conscientes de seu potencial como pessoa e 

profissional, preocupado com a coletividade e valorizando as diversidades, o multiculturalismo 

e a inclusão. 

Para Libâneo (2007, p.30), Pedagogia é “o campo do conhecimento que se ocupa do 

estudo sistemático da educação”, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que se 

realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana. 

O seu “campo de atuação profissional é tão vasto quanto são as práticas educativas na 

sociedade. Em todo lugar onde houver uma prática educativa com caráter de intencionalidade, 

há aí uma pedagogia”, então, é complicado delimitar a formação para a docência nos cursos de 

Pedagogia. (LIBÂNEO, 2007, p. 51). 

A Pedagogia é um campo de estudo com identidade e problemática específicas. O 

curso de Pedagogia ofereceria formação teórica, científica e técnica para atuação do pedagogo 

em diversos contextos educativos. O pedagogo é considerado um profissional qualificado “que 

lida com fatos, estruturas, contextos, situações referentes à prática educativa em suas várias 

modalidades e manifestações”.  (LIBÂNEO, 2007, p.53). 

Ainda, segundo o autor, a atuação profissional do pedagogo amplia a perspectiva de 

formação do educador para além da docência, sendo esta uma referência na formação do 

pedagogo escolar, mas não a base da identidade do pedagogo, pois isto seria uma visão 

reducionista da educação. 

Desta forma, é salutar afirmarmos que a atuação do profissional da educação não - 

docente, no ambiente escolar, é considerada necessária para o acompanhamento e orientação 

pedagógica aos professores em seu trabalho educativo no sentido de aprimorar a sua 
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performance na sala de aula, mobilizando os saberes docentes, as técnicas e estratégias de 

ensino e sua capacidade avaliativa na organização do trabalho escolar, “na análise e 

compreensão das situações de ensino com base nos conhecimentos teóricos, ou seja, na 

vinculação entre as áreas do conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula.” 

(LIBÂNEO, 2007, p.61). 

Considerando a variedade de possibilidades e perspectivas da atuação deste 

profissional e a complexidade das tarefas a serem desenvolvidas,  

 

[...] há que se requererem habilidades e conhecimentos especializados, tanto 

quanto se requer por parte do professor conhecimento especializado da 

matéria que leciona, por isso é pertinente reiterar que é impossível um curso 

abarcar toda gama de conhecimentos especializados aplicados à educação 

escolar. (LIBÂNEO, 2007, p.62). 

 

Por esta razão, consideramos pertinente destacar que as atividades profissionais dos 

pedagogos e professores têm as suas especificidades de acordo com as exigências das 

respectivas funções educativas, mais especificamente, “da experiência profissional, da forma 

de como lidar com as questões do ensino e aprendizagem das matérias, dos encontros de 

trabalho em que o geral e o específico do ensino vão se interpenetrando.” (LIBÂNEO, 2007, p. 

63). 

Para Franco (2008), a Pedagogia “enquanto campo específico de conhecimento, 

enquanto práxis social é um espaço aberto que clama por novas perspectivas, por novas 

articulações com demandas educacionais brasileiras.” E, portanto, 

 

[...] o curso de Pedagogia constitui-se no único curso de graduação em que se 

realiza a análise crítica e contextualizada da educação e do ensino enquanto 

práxis social, formando o pedagogo, com formação teórica, científica, ética e 

técnica com vistas ao aprofundamento na teoria pedagógica, na pesquisa 

educacional e no exercício de atividades pedagógicas específicas. (FRANCO, 

2008, p. 148). 

 

Diante de tal assertiva, o lócus de atuação consciente e competente deste profissional 

compõe-se por ambientes escolares, as salas de aula e as diversas instâncias educativas extra-

escolares da sociedade. Em face desta necessidade formativa não há que se contentar com a 

formação restrita ofertada nos cursos de Pedagogia. Para tanto, deve-se abrir o campo de 

exercício profissional do pedagogo, pois todo trabalho docente é trabalho pedagógico. 

Para Silva (2011, p.152), compete ao curso de Pedagogia preparar pedagogos 

incorporando a dimensão pedagógica dos diferentes profissionais em formação, por meio de 

postura aberta e flexível. A formação do Pedagogo deve ser integrada e orientada também para 
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o ensino, ao aprender a ensinar, visto que é preciso considerar a perspectiva de que  o professor 

saiba ensinar, refletir e aprofundar suas ações para redirecionar o seu saber fazer docente 

consolidando, assim,a relação ensino e pesquisa.  

As aprendizagens das habilidades e competências profissionais exigidas na atuação do 

professor necessitam ser estimuladas e, até mesmo, desenvolvidas em situações reais de ensino 

na escola.  

Sob essa concepção de formação do pedagogo, espera-se ser oferecida aos professores, 

consistente formação pedagógica, e quiçá, uma formação mínima, suficiente para sua atuação 

como “professor-pesquisador”, ou seja, como professor reflexivo de sua prática docente, capaz 

de atuar como produtor de conhecimentos, a partir dos questionamentos na e sobre sua ação 

docente, no sentido de reavaliar continuamente perspectivas e necessidades,  realidade,com 

destaque, a do ensino infantil e dos anos iniciais da educação básica.  

Discorrer sobre o panorama educacional do curso de Pedagogia no Brasil não é uma 

tarefa fácil, haja vista, as múltiplas interpretações da legislação que o norteiam, bem como os 

posicionamentos que os educadores têm acerca da função do curso, da identidade profissional 

do pedagogo e das indefinições a respeito da formação dos profissionais da educação e das 

contradições na esfera do currículo. 

 Diante de tal realidade, conflitante e multifacetada, impõe-se ao profissional egresso 

do curso de Pedagogia desenvolver sólida formação específica e pedagógica para atuar na 

complexa e variada área da educação escolar e não - escolar. 

A formação inicial no curso de Pedagogia com um período de no mínimo 4 (quatro) 

anos não consegue atender, de forma exitosa, a complexa dimensão formativa por questões 

burocráticas, legais, estruturais e de investimentos no ensino e na pesquisa. Assim, há que se 

entender que “[...] a falta de conexão entre os fundamentos legais e os fundamentos teóricos do 

curso de Pedagogia responde, em grande parte, pelos impasses e conflitos que persistiram no 

decorrer de sua história.” (SILVA, 2011, p.149). 

Daí, se explicar, de certa forma, a desqualificação profissional, uma vez que este 

pedagogo, tendencialmente, encontra-se distanciado de uma formação que lhe garanta 

fundamentação teórica e prática consistentes para atuar de forma consciente, prazerosa e segura. 

Atreladas às questões apresentadas, estão também, a valorização da sua condição de ‘ser 

professor’ e a capacidade de mobilização em direção ao investimento no seu desenvolvimento 

profissional. 

Ainda, em relação ao despreparo profissional, destacamos a precariedade em várias 

localidades da realidade brasileira, no processo de formação do professor, sobretudo junto aos 
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que atuam nos cinco anos iniciais, incluindo- se a educação infantil, por exemplo, que, com 

todas as especificidades desta faixa etária, exige profundo embasamento para o entendimento e 

o lidar com o desenvolvimento da criança em várias esferas. O descrédito atribuído ao professor 

pedagogo é reforçado, entre outros quesitos, pelo descompromisso no seu fazer, pela 

desvalorização profissional já antevista pela organização curricular dos cursos de Pedagogia, 

que se mostra, muitas das vezes, distante das necessidades reais e dos movimentos que postulam 

reformulações.  

Em meio à diversidade de questões que envolvem a condição profissional dos oriundos 

do curso de Pedagogia, incluindo o aluno em formação e futuro docente, Libâneo (2007) destaca 

como, 

 

[...] visível que a profissão de Pedagogo, como a de professor têm sido 

abaladas por: baixos salários, deficiências de formação, desvalorização 

profissional, implicando em baixo status social e profissional, falta de 

condições de trabalho e falta de profissionalismo, etc. (LIBÂNEO, 2007, p. 

25). 

 

Em face aos dilemas e necessidades formativas que acompanham a realidade 

educacional, desde a criação do curso de Pedagogia, ressaltamos que muitos estudos, pesquisas 

e discussões ainda devem ser realizados em direção à formação docente, evidenciando o 

cumprimento da função de formar professores competentes para ingressarem e permanecerem 

na carreira docente. 

Segundo Nóvoa (2000), nos cursos de formação de professores não só se preparam 

profissionais, mas também se produz uma profissão, evidenciando que os currículos desses 

cursos poderiam ser repensados e reestruturados como um todo, abrangendo as dimensões da 

formação inicial, considerando que os professores não sejam meros técnicos, seguidores de 

modelos profissionais, mas criadores com capacidade de iniciativa.  

Para repensar os cursos de formação de professores, torna-se fundamental propor e 

efetivar um currículo inovador com a perspectiva de mobilizar profissionais a serem críticos, 

reflexivos, produtores de conhecimento e com competência técnica e política para atender aos 

anseios e exigências da sociedade do conhecimento e das tecnologias.  

Para tanto, acreditamos que dar voz e vez aos atores do processo educativo torna-se 

também uma possibilidade de (re) construção de um currículo inovador, pautado nas reais 

expectativas, nas necessidades e percepções concretas das vivências e reflexões nos contextos 

formativos e profissionais; sob o amparo de políticas públicas de formação de professores, de 
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investimentos no ensino e na pesquisa, e na estrutura pedagógica dos cursos e na estrutura física 

das IES. 

Desta forma, reiteramos o currículo como um complexo contexto formativo que 

envolve o planejar, o refletir e o vivenciar situações de aprendizagem, pontos norteadores do 

processo do desenvolvimento profissional docente.  

 

1.3 Currículo como componente formativo no trabalho docente 

 

Tendo em vista a relevância da discussão sobre o currículo escolar como contexto 

formativo e orientador da formação e da prática do professor para atuar no ensino infantil e nos 

anos iniciais da educação fundamental, no presente tópico, expomos breve reflexão acerca das 

questões curriculares atuais no processo de escolarização e de transformação da prática docente. 

Segue-se, com a discussão acerca da intencionalidade e das concepções de currículo que 

norteiam o saber fazer docente e a aprendizagem no ambiente formativo da escola, com vistas 

à construção de um currículo que preconiza características inovadoras. 

No contexto da educação escolar na contemporaneidade, pensar e construir um 

currículo em sua dimensão formativa, contemplando os ideais de uma sociedade democrática e 

solidária, é fundamental e imprescindível, visto que este é norteador da sistematização, 

organização e efetivação do refletir e do saber fazer, neste lócus de formação humana e 

profissional, apesar da sua complexidade. 

A concepção de currículo adotada determina a natureza de educação escolar oferecida 

às crianças, jovens e adultos, bem como contempla a noção de pessoa, de ser humano e 

profissional que se deseja preparar. Mais especificamente, os sujeitos poderão ser capazes de 

transformar seu próprio meio como produtores de conhecimento, ou serem alienados, como 

meros reprodutores do sistema social. Para Sacristán (2000, p. 127), “[...] o pensamento 

curricular faz parte do pensamento social em geral [...]” e o “[...] o currículo significa coisas 

diversas para pessoas e para correntes de pensamentos diferentes [...].” 

Esta afirmativa acena para que se compreenda que as práticas formativas efetivadas 

no contexto educacional são norteadas por uma determinada concepção curricular, funcionando 

como balizamento pela crença na visão de homem, de sociedade e de ensino a que os 

profissionais da educação e, mais concretamente, o professor possa adotar. 

Partindo deste ponto de vista, não há como conceber uma unidade curricular, já que os 

ambientes escolares têm as suas particularidades e necessidades educativas e pedagógicas 
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diferenciadas, o que exige por parte das instituições de ensino, a adoção de propostas 

curriculares inovadoras que atendam a cada especificidade. Assim, entendemos que, 

 

[...] as reorientações curriculares ainda são motivadas pelas novas exigências 

que o mundo do mercado impõe para os jovens que nele ingressarão. As 

demandas do mercado, da sociedade, da ciência, das tecnologias e 

competências, ou a sociedade da informática ainda são referenciais para o que 

ensinar e aprender. (ARROYO, 2011, p.24). 

 

Portanto, a postura e o desempenho do professor vão ao encontro ou confrontam-se 

com a proposta de formação contemplada pelo currículo para o atendimento da função social 

da escola e das novas exigências da sociedade, tal como, o domínio das novas tecnologias, tanto 

na formação quanto na atuação profissional. Então,  

 

[...] para construir um currículo é preciso buscar novas possibilidades, 

desafios, limites, articular saberes, pensar novas formas de ensinar e aprender 

que atendam às exigências de nosso tempo e às futuras, assegurar uma 

aproximação entre as necessidades dos participantes e as atividades 

programadas, de modo flexível, interativo e produtivo. (GAETA; MASETTO, 

2013, p.26). 

 

É pertinente destacar que,  

 

[...] o currículo é mais amplo, é a vivência que se tem dentro da ambiente 

escolar e fora dele, pois, entende-se que no ambiente de formação escolar, o 

que alguém aprende tem a ver com a vivência, aquilo que traz de fora da 

escola, com o relacionamento com professores, com temas e conversas que 

vêm de fora do conteúdo específico da matéria. (CORTELLA, 2013, p. 25). 

 

As discussões sobre o significado de currículo, historicamente remetem à sua 

complexidade e, ainda, assinalam que persistem indefinições conceituais e de abrangência a 

respeito da sua constituição no processo de ensino-aprendizagem escolar.  

Na realidade educacional, ainda persiste o currículo concebido como apenas a grade 

de disciplinas de um determinado curso; no entanto, tal visão vem perdendo espaço para uma 

concepção mais abrangente que o considera como a ação sistematizada que determina os 

meandros da relação entre os elementos constituintes do processo de ensino-aprendizagem. Tal 

perspectiva realça as questões do “como”, do currículo contextualizado com as questões 

referentes ao “por que” e “para que”, das formas, organização e sistematização do 

conhecimento escolar, bem como, dos fundamentos teóricos e práticos do senso comum, da 

cultura e do conhecimento científico. 
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A concepção de currículo que fundamenta e sistematiza a organização de um contexto 

escolar é definida por diferentes abordagens curriculares que determinam qual conhecimento 

deve ser ensinado, bem como pelo ideal de educação universalizada. Neste sentido, Sacristán 

(2000, p.147) afirma que ao “[...] falar de escola e de educação escolarizada situamo-nos diante 

de fenômenos que ultrapassam o âmbito da transmissão da cultura como conjunto de 

significados “desinteressados” que nutrem os currículos escolares.” 

Com base na afirmativa em questão, podemos ainda encontrar inúmeros contextos 

educativos sob uma concepção curricular que preconiza uma postura conservadora do ensino 

atrelada ao âmbito da teorização, da sistematização documental e desarticulada da sua real 

função norteadora das propostas educativas e formativas. Ressaltamos, portanto, que, 

 

 [...] também não se prevê a necessária transformação da escola em espaço de 

convívio democrático e solidário, de construção do debate sobre a vida 

pública. A construção do sujeito democrático, que vive e preza a democracia 

como um valor, tem sido apenas um discurso nessas propostas. A meritocracia 

tem sido o valor de base não explícito que se fomenta entre alunos, professores 

e gestores. (PONCE, 2009, p.11-12). 
 

Via de regra, os currículos têm reforçado o papel da escola como espaço de reprodução 

do conhecimento, tendo como elemento norteador a prática pedagógica docente referendada 

pela concepção de currículo tradicional, conforme expõe Silva (2001, p.12), ao afirmar que “o 

currículo é visto como um processo de racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e 

rigorosamente especificados e medidos.’’ 

Ponce (2009, p.14), por sua vez, afirma que no contexto educacional, uma significativa 

evolução do pensamento pode acontecer por meio de propostas curriculares que preconizarem 

[...] “uma educação no âmbito da ética, contribuindo para a formação de cidadãos solidários e 

com mais consciência de seu papel no mundo, o que tornará o próprio currículo mais flexível e 

integrado às questões vitais da humanidade.” 

Neste sentido, para se ter a compreensão da dimensão da complexidade do currículo é 

preciso considerar que, 

 

[...] O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão 

desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 

relações de poder, o currículo transmite visões particulares e interessadas, o 

currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo 

não é um elemento transcendente e atemporal - ele tem uma história, vinculada 

às formas específicas e contingentes de organização e da educação. 

(MOREIRA; SILVA, 2006, p.8). 

 



43 
  

Destaca-se, então, a necessidade de amplitude e de efetivação de uma proposta 

partindo da concepção de currículo escolar que valorize a dimensão cognitiva do 

indivíduo,concomitantemente aos fundamentos formativos da plenitude humana, dos valores 

éticos, morais, sociais e afetivos.  

No cenário da educação escolarizada, o currículo define os objetivos pretendidos na 

formação integral da clientela atendida; os conteúdos básicos que devem ser apreendidos e toda 

a dinâmica que rege a organização e avaliação do trabalho escolar, seja no âmbito pedagógico 

ou administrativo.  

Desse modo, o currículo escolar deve ser pensado à luz das necessidades dos alunos 

em formação, desde a criança até o adulto e efetivado por meio de práticas pedagógicas que 

considerem as subjetividades,assim como, “[...] as vivências propriamente ditas, as quais  

poderão auxiliar na construção do sujeito moral; por isso, é fundamental que a escola prime por 

ser, de fato, um espaço de convívio democrático e solidário.” (PONCE, 2009, p.12). 

Entendemos, então, que a escola deve oferecer à criança, ao jovem e ao adulto o pleno 

desenvolvimento no que se refere aos aspectos afetivos, sociais e cognitivos, e também, um 

projeto de educação em valores contemplados na proposta curricular, o que significa dizer que 

cada realidade escolar tem necessidades próprias e demanda a consideração de universos 

socioculturais diversificados, distantes de toda e qualquer padronização de currículo. Para tanto, 

Sacristán (2000) considera que, 

 

[...] é preciso recuperar a discussão fundamental sobre a configuração, o plano 

e o desenvolvimento prático do projeto educativo e cultural da escola. É uma 

forma de integrar o discurso pedagógico desde a racionalização das ideias e 

valores que orientam as decisões em torno de seus conteúdos até a 

racionalização dos meios para obtê-los e comprovar seu sucesso. 

(SACRISTÁN, 2000, p.125). 

 

A escola tem a função social de formar integralmente o educando a que se torne 

reflexivo e consciente na vida em sociedade, com condições de prosseguir em seus estudos e  

ser inserido no contexto profissional, o que amplia, nesse contexto,o significado de currículo 

para as dimensões social e política. Para que a escola cumpra com sua função social, esta 

proposta formativa deve ser materializada no currículo escolar “[...] que se funda na valorização 

da diversidade, na convivência, no diálogo de culturas e, também, na preservação de tradições, 

supõe a reflexão e o exercício de novos valores como a tolerância, o respeito, a solidariedade 

e a igualdade social, que se constituirão em fundamentos éticos do paradigma.” (PONCE, 2006, 

p. 6). 
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Compreendemos assim, o currículo escolar como um conjunto de propostas teóricas e 

ações práticas que pressupõem a formação integral do ser humano, no âmbito da educação 

escolar, desde o planejamento à efetivação do plano de trabalho e avaliação em um processo 

contínuo, levando em conta as especificidades do desenvolvimento humano, as diversidades 

sociais, raciais, sexuais e de gêneros, bem como, os direitos e deveres dos educandos e 

educadores, e de toda a comunidade escolar. 

Nesse sentido, é interessante evidenciar que “[...] o significado da escolaridade para 

os alunos/as, os conteúdos reais, não pode ser separado do contexto em que eles aprendem, 

porque este é um marco de socialização intelectual e pessoal em geral.” (SACRISTÁN, 2000, 

p. 134). 

Partindo das discussões empreendidas sobre currículo, é possível afirmar que o 

currículo escolar, nos dias atuais, ainda agrega aspectos inerentes à concepção tradicional de 

currículo ao focar a perspectiva reprodutivista da educação e valorizar, não raro, a dimensão da 

aprendizagem com ênfase na memorização, desconsiderando a reflexão e a investigação. 

Frisamos haver um grande desafio a ser enfrentado no que se refere à inovação do 

currículo, com a proposição e efetivação de um currículo que objetive a transformação da 

prática docente, o que requer mudanças de paradigmas de atuação do trabalho desenvolvido, no 

sentido de garantir que as instituições de ensino cumpram com a sua função de ensinar e formar 

o cidadão crítico, consciente e solidário; um profissional preparado para iniciar a profissão com 

segurança e competência, mobilizando e produzindo os saberes profissionais no âmbito da 

atividade profissional.  Por inovação, compreendemos a mudança para melhorar, no caso, a 

mudança  da prática docente via  atitudes reflexivas e investigativas do saber fazer.  

Gaeta e Masetto (2013, p.116) ao enfocarem a docência do ensino superior, 

apresentam ideias ao contexto de formação de professores egressos do curso de Pedagogia, por 

pontuarem propostas de inovação no ensino que podem ser encaminhadas como subsídios para 

uma reorganização curricular, com ênfase na interdisciplinaridade, visando à superação da 

fragmentação do saber. A proposição dos autores é a de que os “os currículos integrados, os 

trabalhos por projetos, a integração com ambientes profissionais, entre outras ações, apontem 

na direção de metodologias ativas”, na formação de professores que considerem como 

fundamental a contextualização e a investigação de teorias e de métodos de ensino condizentes 

à realidade concreta da escola e, mais especificamente, da sala de aula. 

Para Perrenoud (2002, p. 62) “inovar é transformar a própria prática, o que não pode 

acontecer sem uma análise do que é feito e das razões para manter ou mudar”. O autor afirma 
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ainda que “[...] A fonte da inovação endógena é a prática reflexiva, que é mobilizadora de uma 

tomada de consciência e da elaboração de projetos alternativos.”  

Entendendo a prática reflexiva do professor para além da ação de per si, implica em 

finalidades e valores a ela subjacentes.  Portanto, “ [...] a postura e as competências reflexivas 

não garantem nada, contudo,ajudam a analisar dilemas, a construir escolhas e a assumi – las”, 

no entanto, torna-se evidente que  tais aspectos serão viabilizados se, associados à 

implementação da inovação no cenário educacional. (PERRENOUD, 2002, p.56). 

Subjaz à ideia de inovação, uma ruptura paradigmática, uma transformação a que se 

pretende implementar e, no que tange ao currículo inovador, a atribuição a ele da sua real 

dimensão emancipatória no que diz respeito à formação. 

Indo ao encontro à afirmativa acima, ressaltamos que para atender às exigências da 

sociedade, sob a ótica da formação do cidadão-profissional, o docente, principalmente do 

ensino superior que atua na esfera da formação de professores precisa inovar, ousar 

cotidianamente, ou seja, buscar romper com o paradigma tradicional da prática pedagógica  

voltado à reproduzir informações e vivências profissionais acumuladas , para então, promover 

um  ensino por meio de metodologias ativas, com base na interdisciplinaridade, distante da 

fragmentação  dos saberes disciplinares, entre outras atividades formativas, que promovam a 

aprendizagem significativa. (GAETA; MASETTO, 2013). 

Ainda, em conformidade com Gaeta e Masetto (2013, p. 118) é importante afirmar que 

o profissional preparado com base em um currículo inovador desenvolve conhecimentos e 

competências profissionais que permitem “engajar-se no currículo do curso e reconhecer-se 

participante e responsável pela efetivação e qualidade do produto final”, ou seja, “ousar e inovar 

com atitudes que possam fazer a diferença na atuação do professor”, e na qualidade do 

profissional em formação e/ou formado.  

Sendo assim, a inovação no currículo objetiva também, a busca de alternativas outras 

de ensino que permitam a criação de situações de aprendizagem de forma crítica, reflexiva, 

produtiva e transformadora, superando as formas conservadoras de formação profissional.  

Neste sentido, consideramos a reorganização curricular como uma proposição bastante 

complexa em sua dimensão política e pedagógica, no sentido de promover a aprendizagem 

significativa e oportunizar também uma formação profissional eficiente. Portanto, é pertinente 

afirmar que “mencionar inovação num contexto tão adverso é fazer uma profissão de fé, que 

envolve a nossa condição de humanidade e a oportunidade de transformar os silêncios em 

possibilidades.” (ZANCHET; CUNHA, 2007, p.183). 

A formação docente está intrinsecamente articulada à questão do currículo, haja vista, 
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que os elementos constitutivos do desenvolvimento profissional docente, tais como: identidade 

docente, os saberes, habilidades, competências, atitudes e valores, entre outros aspectos 

definidores da especificidade do saber fazer, no exercício do trabalho do professor são 

determinantes curriculares nos cursos de formação docente. 

O processo de desenvolvimento profissional docente e a construção do currículo da 

formação profissional necessitam estar em uma relação dialógica, uma vez que o currículo 

concebido como atividade produtiva é considerado uma prática social, já que a produção de 

conhecimento envolve conceber o currículo,assim como, a pessoa e o profissional, também 

produzidos neste contexto. 

No âmbito dos cursos de formação de professores com possibilidades de se pensar sob 

uma perspectiva de inovação curricular, espera-se dos professores formadores que reflitam 

sobre esta ‘formação inicial’, incluindo aspectos relacionados ao “como” a aprendizagem da 

docência vem se efetivando, sobretudo na concepção do profissional formado e iniciante no 

exercício da profissão, considerando também suas perspectivas e necessidades para tornar-se 

professor. 

Portanto, esses, por serem elementos relevantes na atividade docente, constituem-se 

em preocupação do campo do currículo. Dessa forma, afirmamos que a investigação acerca do 

desenvolvimento profissional docente pode provocar reflexões e implicações significativas na 

construção do currículo nos cursos de formação de professores. 

Apontamos, para tanto, possíveis adequações curriculares no PPP do curso em direção 

ao reconhecimento das dificuldades e do atendimento dos anseios e necessidades dos 

professores em formação, com vistas a oferecer uma formação possível de atender à 

comunidade escolar, por meio de um ensino de melhor qualidade. Ensino de qualidade 

entendido como aquele que possibilita a formação integral do indivíduo para atender às 

exigências da sociedade atual e que contemple condições de tomada de decisões considerando 

as reais situações do cotidiano, de forma a contextualizá-lo, assim como, as aprendizagens 

escolares.  

Sobre a questão da oferta de ensino escolar de qualidade, a partir de um currículo com 

características inovadoras, Vasconcelos (2013, p.10), no artigo intitulado “Desafio da qualidade 

da educação” pontua caminhos para uma educação de qualidade, como: “a busca de melhores 

condições objetivas, a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática, a 

avaliação e a formação docente comprometidas com um projeto de emancipação humana.” 

Assim, entende-se que a reorganização do currículo que pretende tornar-se inovador 

deve ser ressignificada a partir das necessidades, interesses e perspectivas dos educandos e da 
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comunidade e também, com base em uma proposta de educação voltada para a formação de 

valores que atenda às particularidades e diversidades dos seres humanos em processo de 

formação escolarizada, na vivência do exercício da profissão e do desenvolvimento 

profissional. Isto posto, anuncia-se no capítulo a seguir, a etapa inicial da aprendizagem da 

docência e de aspectos do  desenvolvimento profissional no processo do tornar-se professor.   
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CAPÍTULO 2 

 

 

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: 

percursos formativos do tornar-se professor 

 

 

É preciso mudar o que se pensa  

e se sente para melhorar o que se faz. 

Imbernón, 2012. 

 

 

 

2.1 Aprendizagem do professor no início da carreira docente: meandros do tornar-se 

professor 

 

O presente tópico contempla questões de ordem teórica sobre as aprendizagens da 

docência. Objetiva-se considerar aspectos relacionados ao aprender a ensinar, possibilitando no 

contexto desta investigação focalizar mais detalhadamente, o professor iniciante egresso do 

curso de Pedagogia no processo de tornar-se professor atrelado ao seu desenvolvimento 

profissional.  

Para tanto, tem-se como premissa que o início da docência é uma importante etapa do 

processo de constituição do ‘ser professor’ na qual são vivenciadas situações desafiadoras, que 

terão impacto no âmbito do desenvolvimento profissional. E,neste período inicial da profissão, 

como destacado na epígrafe, para atingir os objetivos é preciso que o professor reflita sobre o 

saber fazer, que considere os sentimentos e as percepções que envolvem  o saber fazer 

profissional, para então, mudar e transformar o que se faz necessário ,sobretudo no que diz 

respeito aos aspectos pessoais, profissionais e institucionais que,de alguma forma obstaculizam  

o avanço qualitativo da vida profissional.  

A construção da profissão de professor exige uma formação para a especificidade do 

exercício da atividade docente, ou seja, implica em aprendizagem profissional, do aprender ser 

professor, nos cursos de formação inicial, bem como do aprender a ensinar ensinando, para 

então, dimensionar a complexidade do ato de ensinar. Dessa forma, considera-se a docência 

como um processo de aprendizagem profissional construído primeiramente, na fase da 

formação inicial que se prolonga para além desse momento. (MARIANO, 2012). 

A expectativa e o investimento no desenvolvimento profissional como professor vão 

além dos aspectos formativos decorrentes das questões da formação inicial e continuada; 
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demandam também, o articular dos motivos e interesses pessoais e profissionais, de modo  que 

o professor se comprometa com a sua profissão, com os seus alunos, com a sociedade e consigo 

mesmo. 

A etapa inicial na carreira docente é pertinente objeto de estudo, para a compreensão 

do desenvolvimento profissional articulado às experiências pessoais e ao ambiente de trabalho. 

Referindo-se à pesquisa sobre professores iniciantes é oportuno afirmar que, 

 

[...] a procura de informação por parte dos professores no início da carreira é 

ainda um processo mal estudado, mas vários autores afirmam que eles sentem 

a necessidade de recorrer a redes informais de apoio através das quais 

partilham problemas, recursos, fracassos e êxitos. (CAVACO, 2008, p.167). 

 

 

O processo de profissionalização não se constitui em tarefa fácil para o professor, ainda 

mais, diante da necessidade do enfrentamento de uma nova realidade, fato que requer a saída 

da zona de conforto, para então, conviver com situações que exigem aprendizagens próprias 

relacionadas ao desempenho de funções e papéis específicos bem como, para lidar com questões 

do cotidiano, incluindo o processo de tomada de decisão, entre outras.   

Aprende-se da atividade profissional vivenciando a prática docente, “na interacção 

com os outros enfrentando e resolvendo problemas, apreciando criticamente o que se faz e como 

se faz, reajustando as formas de ver e agir.” (CAVACO, 2008, p.167).  

Ainda, segundo o autor,o profissional ao adentrar na carreira, vivencia situações de 

contradições e dúvidas sobre a profissão. Assim, 

 

[...] o início da actividade profissional é, para todos os indivíduos, um período 

contraditório. Se, por um lado, o ter encontrado um lugar, um espaço na vida 

activa, corresponde à confirmação da idade adulta, ao reconhecimento do 

valor da participação pessoal no universo do trabalho, à perspectiva da 

construção da autonomia, por outro, as estruturas ocupacionais raramente 

correspondem à identidade vocacional definida nos bancos da escola, ou 

através das diferentes actividades socioculturais, ou modelada pelas 

expectativas familiares. (CAVACO, 2008, p.162). 

 

 

No caso do docente e da especificidade da sua função educativa de formar pessoas por 

meio do ensino, a situação é mais complexa, tendo em vista as nuances do ensinar e aprender a 

ser professor. Estudos mostram que um número significativo de professores não tem essa 

profissão como a primeira relação com a profissão pode repercutir nos processos formativos e 

na experiência docente, visto que a escola também não está preparada para atender ao professor 

iniciante, oriundo, via de regra,  de instituições que ofereceram uma formação pedagógica não 
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ideal, com algumas lacunas, sobretudo, as que dizem respeito ao atendimento das reais 

necessidades educativas da vida escolar. 

A atuação do professor iniciante tende a ser marcada por conflitos no enfrentamento 

de dificuldades de diversas ordens, incluindo, até mesmo, a falta de condições de investimento 

qualitativo em sua carreira, podendo até, redundar em desistência da profissão. 

 Cavaco (2008, p.162) ao pesquisar sobre os primeiros anos da profissão docente, por 

meio de relatos coletados afirma que “trata-se de um período que é sempre descrito pelos 

professores com grande riqueza de pormenores, expressividade e proximidade emotiva.” Diante 

de tais percepções, não há como reconstituir a realidade vivida, no entanto, percebe-se o sentido 

e significado desta etapa, dos problemas enfrentados no início da atividade profissional e das 

perspectivas futuras da profissão. 

Para Huberman (2000, p.39), o desenvolvimento de uma carreira é um processo 

balizado por estágios, a começar pela fase inicial, significativamente marcante pelo contato com 

as situações de sala de aula, ou seja, com a entrada do professor na trajetória docente. 

Dessa forma, a carreira docente pode ser entendida como processo vivido pelo 

professor ao longo do percurso de suas atividades, por meio da qual busca avanços, novas 

aprendizagens e conquistas a cada etapa. 

O professor desenvolve no ambiente profissional o plano de carreira, tendo por base a 

condição de que a sua valorização salarial é decorrente do tempo de serviço prestado e também 

do investimento em sua qualificação profissional, ou seja, o professor no início de carreira, 

além de passar pela realidade problemática que norteia esta etapa do trabalho, temo salário 

inicial inferior,  se comparado com o de professores que já atuam há muito tempo na profissão. 

Dimensionando as etapas iniciais da carreira docente, considera-se como críticos os 

três primeiros anos do exercício da profissão. Segundo Huberman (2000, p. 39), nesta fase 

profissional acontece a busca pela “sobrevivência” diante dos desafios e dilemas inerentes à 

realidade escolar e pela “descoberta” de aprendizagens da docência para a tomada de decisões 

diante das situações - problemas que surgem neste contexto. O estágio da sobrevivência no 

início da docência é considerado o “choque do real”, entendido como, 

 

[...] a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional: o 

tactear constante, a preocupação consigo próprio [...], a distância entre os 

ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do trabalho, 

a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à realização pedagógica e à 

transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado íntimas 

e demasiados distantes, dificuldades com alunos que criam problemas, com 

material didático inadequado, etc.(HUBERMAN, 2000, p.39). 
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O professor, no exercício da profissão ao vivenciar e superar os impactos primeiros 

desta atividade tende gradualmente, substituir o estágio da sobrevivência pelas perspectivas do 

estágio da descoberta, demonstrando “o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por 

estar, finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu 

programa), por se sentir colega num determinado corpo profissional.” (HUBERMAN, 2000, 

p.39). 

Ainda, para Huberman (2000), o choque da realidade escolar pelo professor iniciante, 

pode ser gerador das “incertezas, das inconsequências, e do insucesso geral” diante do ato de 

ensinar, fatores limitadores ao professor para exercer a gestão da aprendizagem de aulas 

inovadoras, com menor rigor pedagógico. 

Segundo Cunha (2014), o início na profissão de professor exige a passagem por 

diferentes processos de aprender a ensinar, em fases diversificadas com peculiaridades 

específicas, assim, este momento do tornar-se professor pode ser compreendido como etapa 

importante ao desenvolvimento profissional docente. 

No espaço temporal de formação dos professores é importante afirmar que no início 

da profissão nem sempre os mesmos sentimentos, vivências e percepções são iguais. Essa 

realidade sofre variações de acordo com as perspectivas acerca da profissão, o grau de (in) 

satisfação profissional. Encontram-se envolvidas variáveis de diversas ordens como: 

(1)aspectos subjetivos, (2) aspectos formativos, (3) aspectos pedagógicos e (4) aspectos 

estruturais da realidade e, (5) aspectos estruturais do ambiente de trabalho. 

Passado o choque inicial da realidade profissional, tendencialmente, o professor 

vislumbrará certa estabilidade. Na fase da estabilização, um momento para relaxar, adquirir 

confiança crescente, de dominar a situação de ensino com maior segurança, ou seja, “evoca um 

sentimento de confiança e de conforto.” A fase de estabilização compreendida dos 8 (oito) aos 

10 (dez) anos de docência apresenta uma consolidação pedagógica. É o momento em que o 

profissional passa a ser e sentir-se professor, processo deflagrado no estágio da descoberta, no 

início da carreira. (HUBERMAN, 2000, p.41). 

O professor ao assumir-se como profissional, em sua carreira docente, aprenderá a 

ensinar, o que configura mais uma dimensão a ser construída em seu desenvolvimento 

profissional, evidenciando que a aprendizagem da docência é um processo longo e 

diversificado, cercado por momentos de incertezas e de superações.  

Para Perrenoud (2001, p. 26), o professor profissional tem como atividade o ensino, e 

este ato de ensinar é fazer aprender, é possibilitar a aprendizagem com êxito em dada situação 

de ensino.  E, diante da complexidade da profissão docente, principalmente em seu início, 
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entendemos que o professor “[...] é um profissional da aprendizagem, da gestão das condições 

de aprendizagem e da regulação interativa em sala de aula.” 

Diante do exposto, é importante afirmar que tornar-se profissional da docência exige 

do professor iniciante o desenvolvimento de capacidades e habilidades para lidar com situações 

de ensino - aprendizagem e de realidades adversas confrontadas no cotidiano escolar, incluindo 

as da sala de aula. E assim, “os professores iniciantes mobilizam os conhecimentos adquiridos 

na formação inicial, articulando-os aos conhecimentos produzidos na e pela prática na busca 

pelo desenvolvimento profissional.” (CUNHA, 2010, p.70). 

A respeito dos aspectos formativos, enfatiza-se que a etapa inicial da aprendizagem da 

profissão de professor em sua atividade de ensinar depende de elementos que contemplem a 

formação inicial e a prática docente; vivência experimental esta influenciada pela concepção de 

educação que o profissional constrói processualmente. 

De acordo com Mizukami (2010, p. 49), há uma variedade de teorias e metodologias 

que determinam o saber fazer docente. No entanto, destaca-se o ensino reflexivo como uma 

possibilidade orientadora do trabalho educativo do professor, haja vista que esta perspectiva de 

ensino enfoca a dimensão pessoal e profissional do trabalho do professor nos processos 

formativos e no desenvolvimento profissional. Desse modo, 

 

[...] a reflexão oferece a esses professores a oportunidade de se tornarem 

conscientes de suas crenças e das hipóteses subjacentes a suas práticas, 

possibilitando, assim, o exame de validade de tais práticas na obtenção das 

metas estabelecidas. [...] Quando os professores descrevem, analisam e fazem 

inferências sobre eventos de sala de aula, eles estabelecem seus próprios 

princípios pedagógicos. (MIZUKAMI, 2010, p. 49). 

 

 

O professor, no processo de aprendizagem da docência, pode desenvolver o 

pensamento crítico, refletindo cotidianamente sobre o que faz, como faz, e por que faz sua 

atividade docente dessa ou daquela maneira. Esta atitude de professor investigador de sua 

prática no contexto em que ela acontece possibilita rever algumas práticas e ressignificar o seu 

saber fazer profissional, isto é, aprendendo a ensinar ensinando.   

A esse respeito, Cunha (2010, p.83) afirma que “[...] é na vivência de sua prática 

pedagógica que o professor mobiliza os conhecimentos previamente adquiridos tanto na sua 

vida pessoal quanto profissional”. Assim, é pertinente ressaltar que a estruturação do ambiente 

de trabalho e as articulações estabelecidas entre os conhecimentos teóricos e experienciais 

adquiridos na formação inicial e na vivência da profissão são basilares para o saber fazer 
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docente, pois o professor os mobilizam para mediar as situações inesperadas de ensino 

aprendizagem escolar. 

Então, para que o professor aprenda a ensinar, precisa entrar em contato com a 

experiência profissional no início do seu curso de formação, com as práticas pedagógicas e com 

os estágios curriculares e extracurriculares. Os professores aprendem a inovar o seu trabalho 

educativo interagindo de forma dialógica e interdisciplinar com os seus pares profissionais, 

sendo solidários e parceiros na resolução e socialização de situações conflitantes e também 

exitosas, tanto no ambiente escolar quanto extraescolar. Dessa forma, “[...] nesse contexto, 

torna-se igualmente importante a presença, na escola, de um profissional que possa observar 

aos professores quando experienciam novas práticas, oferecendo sugestões e comentários não 

avaliativos.” (MIZUKAMI, 2010, p. 73). 

No início da profissão, o docente deverá ter contatos com professores experientes, 

precisa conhecer as normas que regem a organização escolar, precisa refletir sobre as situações 

de fracassos e de sucessos, e ser bem recebido pela equipe da escola e pelo diretor garantir 

encaminhamentos e assessorias pedagógicas que permitam sentir-se parte desta categoria 

profissional. 

Ao professor iniciante, formado no curso de Licenciatura em Pedagogia, é atribuída 

como base profissional a docência, com sua especificidade o ensinar. De acordo com Mariano 

(2006, p.17), no início da carreira são vivenciadas situações inusitadas, a cada dia. A maneira 

como se lida com tais situações, inerentes à atividade docente, fomenta investimentos no 

processo de desenvolvimento profissional, em um continuum percurso formativo, pois “[...] 

aprenderemos a construir o nosso eu profissional com a ajuda de nossos pares, da equipe de 

direção, dos pais de nossos alunos e de nossos alunos também.” 

Assim, no contexto da iniciação na profissão docente, torna-se pertinente entender a 

função do professor.  Para Feldmann (2009, p. 71), “professor, sujeito que professa saberes, 

valores, atitudes, que compartilha relações e, junto com o outro, elabora a interpretação e 

reinterpretação do mundo.” 

Para que o profissional atue em sua prática docente contemplando as perspectivas 

acima descritas, consideramos que o curso de formação docente necessita prepará-lo para 

exercer com habilidades as ações didático-pedagógicas inerentes ao ingresso e permanência do 

trabalho do professor.  Portanto, 
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[...] não se pode discutir a ação do professor na escola apenas pelo seu caráter 

instrumental, desconsiderando-se a importância da sua identidade pessoal e 

profissional no processo educativo. Discutir a ação dos professores na 

contemporaneidade é refletir sobre suas intenções, crenças, valores e, também, 

sobre as condições concretas de realização de seu trabalho, que influenciam 

fortemente as suas práticas cotidianas na escola. (FELDMANN, 2009, p. 78). 

 

 

Ao professor iniciante no processo de aprendizagem são atribuídas competências para 

além de dominar os saberes profissionais, a que o mesmo acredite e perceba o valor do seu 

papel na formação de seus alunos, para que busque superar os desafios postos diante das 

incertezas, dilemas e do desânimo frente à realidade conflitante, da desvalorização da profissão 

e no enfrentamento dos problemas inerentes ao seu cotidiano profissional. 

No curso de formação inicial de professores, Licenciatura em Pedagogia, é iniciada a 

etapa da aprendizagem da docência para a educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental e, neste contexto formativo, sobretudo, nos dias atuais, exige-se do professor em 

formação, a superação da visão reprodutivista da educação de apenas transmitir as informações 

em sala de aula para uma visão ampliada, que permita desenvolver condições as quais os alunos 

sejam criativos e reflexivos, desde o início da escolarização. Esta prática docente dar-se-á a 

partir da vivência de situações em que, 

 

[...] aprenderão a iniciação à pesquisa, e aos trabalhos científicos, a fazer 

investigação de caráter básico, a socializar esses conhecimentos, desenvolver 

competências e atitudes que lhes permitam analisar e discutir criticamente a 

ciência e as soluções para a humanidade como hoje se apresentam e a tomar 

decisões com responsabilidades de profissionais competentes e cidadãos. 

(MASETTO, 2010, p. 12). 

 

No processo de aprendizagem da docência é fundamental proporcionar condições ao 

professor que desenvolva competências profissionais que o permitam contextualizar os saberes 

abordados na formação inicial com a realidade do ambiente de trabalho e as necessidades atuais 

da sociedade. Portanto, é importante considerar o entendimento de Perrenoud (2001, p.27) de 

competência profissional docente como sendo, “o conjunto formado por conhecimentos, 

savoir-faire e posturas, mas também, as ações e atitudes necessárias ao exercício da profissão 

de professor.” 

A aprendizagem do ser professor depende de uma formação específica na área do 

conhecimento, na área de ensino e de uma formação pedagógica. Tal formação requer 

preparação teórica e prática para o professor enfrentar as suas necessidades e possibilitar o 

prazer e entusiasmo no processo de aprender a ensinar, principalmente no início da profissão 

docente.  
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De acordo com Masetto (2010, p. 12), a aula, ambiente de atuação e aprendizagem da 

docência, deve ser entendida como “espaço e tempo de aprendizagem por parte do aluno e do 

professor [...]” e, portanto, 

 

[...] a sala de aula é espaço e tempo no qual e durante o qual os sujeitos de um 

processo de aprendizagem (professor e alunos) se encontram para juntos, ora 

professor e alunos, ora alunos e alunos, ora alunos individualmente realizarem 

em uma série de atividades (na verdade interativas). (MASETTO, 2010, p. 

13). 

 

Entende-se então, que o professor precisa iniciar o seu trabalho profissional com a 

responsabilidade de aprender a ensinar e aprender ensinando, e que devido à complexidade de 

sua tarefa educativa e formativa no ambiente de sala de aula, a ele também compete promover 

um ambiente interativo com atividades coletivas, partilhadas e dialogadas. 

Desse modo, acreditamos que o professor com formação em Pedagogia, foco deste 

estudo, pode desenvolver-se profissionalmente ao longo da sua trajetória enquanto mediador e 

orientador de aprendizagem dos seus alunos e como pesquisador da sua própria prática docente, 

buscando renovar seus conhecimentos e inovar a sua prática pedagógica. Ressalta-se assim, que 

é a partir da formação inicial que os saberes docentes construídos por meio da prática e 

experiência profissional serão incorporados e mobilizados em novas situações educativas.  

Assim, a formação inicial considerada como basilar para a docência pode ser vista, de 

acordo com Feldmann e Noffs (2013, p. 30),“[...] como uma primeira fase de um longo e 

diferenciado processo de vivência, mudanças, conhecimentos de si, do outro, da realidade, da 

escola, do conteúdo específico”, entre outros aspectos demarcadores do processo formativo do 

professor. 

O trabalho do professor é complexo não só porque impõe uma formação para além do 

domínio do conhecimento da área, como também exige habilidades e competências 

profissionais para lidar com a diversidade do alunado. Acresce-se a responsabilidade pelo 

‘fracasso’ dos alunos na escola e aos baixos resultados nas avaliações externas que contemplam 

o desempenho escolar.  

Contudo, o professor, em princípio, é considerado um profissional formado, preparado 

e em permanente formação para lidar com as situações educativas de ensinar e aprender. 

Feldmann (2009) destaca que, 
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[...] as pessoas não nascem educadores, se tornam educadores, quando se 

educam com o outro, quando produzem a sua existência relacionada com a 

existência do outro, em um processo permanente de apropriação, mediação e 

transformação do conhecimento mediante um projeto existencial e coletivo de 

construção humana. (FELDMANN, 2009, p.73). 

 

 

Nos meandros do tornar-se professor cabe-lhe produzir e mobilizar valores humanos 

e sociais, juntamente com os saberes docentes para efetivar com qualidade o ensino escolar, de 

modo a que os alunos possam aprender e contextualizar os conhecimentos escolares em 

situações reais do cotidiano.   

Tardif (2002) entende o saber docente como o conjunto de saberes que alicerçam o ato 

de ensinar no ambiente escolar, incluindo também os conhecimentos, as competências, as 

habilidades e as atitudes dos docentes, tornando-se um saber plural, heterogêneo, e proveniente 

de fontes variadas, e que os saberes relacionados ao trabalho demandam um período, um tempo 

variável para que sejam construídos continuadamente.  

Ainda em Tardif (2002), encontramos a afirmativa de que o saber docente é 

proveniente de diversas fontes, tais como: formação inicial, formação continuada, currículos, 

socialização escolar, conhecimento das disciplinas, experiências culturais, pessoais e 

profissionais.Portanto, os saberes docentes são: 

 

 

[...] saberes disciplinares (diversos campos do conhecimento sob a forma de 

disciplina, tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes); 

saberes curriculares (discursos, programas escolares, objetivos, conteúdos e 

métodos, saberes sociais categorizados); saberes experiências (saberes 

específicos desenvolvidos no exercício da prática de sua profissão e brotam 

da experiência e por eles são validadas); saberes profissionais (vários saberes 

da sociedade, da instituição escolar, dos outros e das universidades). 

(TARDIF, 2002, p 36-39). 

 

 

Para Tardif (2002), a mobilização desses saberes na aprendizagem da docência é 

caracterizada na atividade profissional, ao longo de sua trajetória, nas fases de atuação. 

Iniciando pela fase que nomina de ‘exploração’,  das tentativas e erros, da necessidade de 

aceitação no círculo profissional e da experimentação de diferentes papéis.  

Apropriando das ideias de Masetto (2010) no que se refere à função do professor 

iniciante, e neste caso, egresso do curso de Pedagogia tenciona-se a que seja um profissional 

preparado para os novos desafios e para mostrar a relevância de seu papel no desenvolvimento 

integral do educando dos anos iniciais da educação básica e não apenas com a sua formação 



57 
  

escolar. O ato de ensinar e aprender deste professor torna-se “muito mais significativo, pois 

pode transformar seu aluno [...] que sempre estará atualizado, pesquisando, buscando, se 

renovando e revendo seus conhecimentos [...].” (MASETTO, 2010, p. 68). 

Nos dias atuais há exigência maior junto ao professor no que diz respeito à 

aprendizagem da docência, no domínio de habilidades técnicas e competência humana para 

lidar com seus alunos, visto que esta atuação pode alienar ou transformar pessoas. Reforçamos 

que a função dos professores “define-se pelas necessidades sociais a que o sistema educacional 

deve dar resposta, as quais se encontram justificadas e mediatizadas pela linguagem técnica 

pedagógica.” (SACRISTÁN, 2008, p.66). 

Para que o professor conceba a sua responsabilidade social e formativa é necessário 

que transite por um processo de formação e de maturidade profissional que supere os dilemas 

e dificuldades pelos quais possa ter passado no início da carreira docente e os problemas 

inerentes ao processo do ensino escolar. 

Dessa forma, reiteramos que a trajetória do desenvolvimento da profissão de professor 

constitui preocupação nas pesquisas em educação, principalmente quando referente à 

aprendizagem da docência e à produção do conhecimento em âmbito educacional.  

 Abrem-se para reflexões, no tópico que segue, questões afetas aos aspectos 

conceituais sobre desenvolvimento profissional, com base na compreensão do processo de 

iniciação do professor no processo formativo. 

 

2.2  Desenvolvimento Profissional Docente: apontamentos teóricos  

 

Para compreensão da dimensão conceitual de desenvolvimento profissional, tomamos 

como base as contribuições de Garcia (2009) ao afirmar este como sendo o crescimento 

profissional que o professor adquire como resultado de sua experiência e da análise sistemática 

de sua própria prática, partindo de reflexões sobre o seu trabalho educativo, suas dificuldades, 

seus desafios no exercício da profissão. Ainda, para o autor, a denominação de desenvolvimento 

profissional do professor “se adequa melhor à concepção do professor enquanto profissional do 

ensino.” 

Entendemos que o desenvolvimento profissional do professor é assumido no processo 

de ‘estar sendo professor’, nas suas experiências, ainda, nas reflexões que realiza a partir de sua 

prática, isto é, no “tornar-se e sentir-se professor.” 

Para Day (2001), o desenvolvimento profissional, 
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[...] é o processo através do qual os professores, enquanto agentes de mudança, 

reveem, renovam e ampliam, individual ou colectivamente, o seu 

compromisso com os propósitos morais do ensino, adquirem e desenvolvem, 

de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas, o 

conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais eficazes, em 

cada uma das fases das suas vidas profissionais. (DAY, 2001, p.20). 

 

 

Reforça-se assim, que o professor desenvolve principalmente a sua prática profissional 

no ambiente escolar, sendo este propiciador à reprodução do saber ou à produção sistemática 

de saberes e culturas, entendidos como resultantes da intervenção dos homens na realidade, 

transformando-a e transformando a si próprios. Esse desenvolvimento pressupõe “[...] 

experiências espontâneas de aprendizagem e as actividades conscientemente planificadas, 

realizadas para benefício, directo ou indirecto, do indivíduo, do grupo ou da escola e que 

contribuem, através destes, para a qualidade da educação na sala.” (DAY, 2001, p.20). 

O ato de ensinar, isto é, do saber fazer docente, como função específica do trabalho 

docente pressupõe por parte do professor, o estar sempre situado, com alunos reais em situações 

diversas que exigem abertura e postura analítica e crítica ao processo de construção da 

aprendizagem da docência.  

Desse modo,os estudos empreendidos no bojo da formação profissional docente 

possibilitam também a reflexão acerca da valorização e do reconhecimento pessoal e social da 

docência como instância que tem saber próprio e específico,sobretudo, para o exercício do 

ensinar. 

O processo de tornar-se professor não depende apenas dos saberes profissionais, mas 

também, dos saberes da experiência envolvendo o saber planejar, executar o planejamento, 

avaliar o ensino e a aprendizagem, ou seja, mobilizar os saberes docentes no ato de ensinar nas 

situações vivenciadas no ambiente de sala, oportunizando a produção do conhecimento, como 

uma forma de identificação com a profissão e potencializando a melhoria da formação e do 

desenvolvimento profissional. 

Neste sentido, Veiga (2008, p.15) afirma que nos cursos de formação de professores 

ocorre “[...] o ato de formar o docente, educar o futuro profissional para o exercício do 

magistério. Envolve uma ação desenvolvida por alguém que vai desempenhar a tarefa de 

educar, de ensinar, de aprender, de pesquisar e de avaliar”.  

A partir da compreensão dos processos formativos adquiridos na formação inicial 

articulados à vivência e à reflexão da prática pedagógica para o exercício da docência, em todos 

os níveis de escolarização, o profissional terá condições de refletir e avaliar sobre as 

contribuições e lacunas dos cursos de formação de professor. 
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O processo formativo nos cursos de formação inicial ocorre em contextos nos quais a 

produção e a mobilização de saberes, a reflexão e a formação docente se efetivam. Destacam-

se dessa forma, “[...] entre outros aspectos, a peculiaridade/heterogeneidade dos alunos, a 

função social da escola e a especificidade da ação docente, bem comoa valorização dos saberes 

e práticas dos professores [...]”,quesitos inerentes ao exercício da docência. (BRITO, 2006, p. 

45) 

No curso de formação de professores cabe especificar o que deve ser “um bom 

professor” e quais ações pedagógicas o preparam para atuar no âmbito escolar; considera-se 

nesta perspectiva, o perfil e a identidade profissional docente construídos, continuadamente em 

serviço. 

Ao retomar Brito (1998) encontramos a afirmativa de que o educador precisa ser 

criativo e apropriar-se com sabedoria e flexibilidade dos conhecimentos acadêmicos e culturais 

na sua prática para que o aluno realmente aprenda, e que o professor educador seja, 

 

[...] um artista na arte de trabalhar possibilidades e caráter, de construir 

conhecimentos, de fazer cultura. Mesmo que não tenha sido iniciado durante 

seu curso de formação e não venha se exercitar, enquanto tal, e durante a sua 

formação continuada [...]. (BRITO, 1998, p.142). 

 

 

A formação e a atuação docente no âmbito do desenvolvimento profissional, a partir 

dos saberes adquiridos na formação inicial pelo professor pressupõe criatividade, dedicação, 

compromisso, investimentos financeiros e de tempo do próprio professor, além do apoio e da 

valorização da instituição na qual atua. O que se enfatiza é que o desenvolvimento do professor 

efetiva-se em contextos institucionais, sociais e politicamente organizados, ou seja, na  

formação continuada em serviço,com vistas a atender  interesses e necessidades vinculados à 

sua valorização profissional.  

Assim, podemos considerar a valorização da docência como profissão, 

 

[...] um fenômeno que traz consigo a necessidade de uma profunda revisão 

nos modelos formativos e das políticas de aperfeiçoamento e fortalecimento 

da profissão docente. Desta forma, considerar o professor como profissional 

que atua na docência como profissão é “reconhecê-lo como produtor de uma 

identidade profissional.”(RAMALHO;NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 19). 

 

 

O professor só aprende a ensinar ensinando, tendo como referência a prática reflexiva 

do saber fazer, desenvolvendo habilidades e competências de ensinar e aprender, para crescer 

profissionalmente. Dessa forma entendemos que, 
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A formação de professores, do educador como profissional reflexivo 

(conhecimento – na ação -, reflexão- na- ação, reflexão-sobre-a-ação e sobre 

a reflexão-na-ação) liga-se a uma nova epistemologia da prática que conduz a 

uma reconsideração da função de professor como profissional, e, por 

consequência, a uma mudança profunda tanto na conceptualização teórica da 

sua formação, quanto no processo de seu desenvolvimento prático. Salienta-

se a dimensão artística da formação tanto com relação aos aspectos teóricos, 

quanto práticos, ao pretender-se uma escola prazerosa e sedutora. 

(BRITO,1998, p.142). 

 

Vinculado ao desenvolvimento profissional está o que nominamos de profissionalismo 

docente. Isto porque,um dos caminhos a possibilitar a superação das dificuldades enfrentadas 

na docência reside na noção de profissionalismo que o professor desenvolve em sua trajetória.  

Conceitualmente, profissionalismo docente pode ser entendido como sendo um 

conjunto de posturas específicas da ação docente que agrupam comportamentos, destrezas, 

atitudes e valores que determinam a especificidade do ser professor, e este profissionalismo 

torna-se referência para o desenvolvimento profissional. (MORGADO, 2005, p.26). 

Segundo Imbernón (2012, p. 97), “[...] o desenvolvimento profissional é um conjunto 

de fatores que possibilita que os professores avancem em sua vida profissional”, e que portanto, 

“a formação não é o único e talvez não decisivo [...]”, mas, é um elemento importante para que 

este profissional procure desenvolver um trabalho de qualidade de docência e de pesquisa, com 

vistas a melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Isto posto, o desenvolvimento profissional afirma-se no envolvimento de todas as 

experiências de aprendizagem e das atividades planejadas conscientemente no desempenho da 

atividade docente visando ampliar, desenvolver e inovar o saber profissional. No efetivo 

exercício educativo e formativo na escola, ao professor, 

 

[...] cabe olhar o aluno como um cidadão na sua totalidade. E a cidadania 

torna-se, cada vez mais, dependente da capacidade de decifrar, avaliar, julgar, 

selecionar, organizar, aplicar, e transferir informações, todo tipo de 

informações, incluindo-se as técnicas ou tecnológicas; para tanto, torna-se 

necessário o domínio de outra linguagem – além daquela proposta pela cultura 

letrada [...]. (BRITO, 1998, p.109). 

 

No âmbito de sua atuação profissional requer-se do professor a adoção de posturas 

éticas, assim como social e politicamente engajadas, tanto na realidade local quanto na mais 

ampla, no sentido de promover mudanças qualitativas em prol de uma cidadania desejável. Isto, 

a partir de uma prática docente coletiva e interdisciplinar no cenário escolar, já que para 

Imbernón (2012, p. 99), “[...] no mundo atual o trabalho em equipe se torna necessário e 

imprescindível, não apenas na pesquisa, mas também na docência.” 
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Dessa forma, o desenvolvimento profissional docente pressupõe um processo de 

aprendizagem permanente, de continuada formação e de envolvimento pessoal, profissional e 

institucional com o ser professor, ao longo de toda a carreira, e assim, 

 

[...] inclui todos os tipos de aprendizagem. No decurso de toda a carreira, será 

aceitável esperar que os professores tenham oportunidades para participar 

numa variedade de actividades formais e informais indutoras de processos de 

revisão, renovação e aperfeiçoamento do seu pensamento e da sua acção e, 

sobretudo, do seu compromisso profissional. (DAY, 2001, p.16). 

 

 

Torna-se então, necessário compreender o desenvolvimento profissional docente no 

sentido de valorizar e respeitar a sua complexidade, uma vez que abarca desde a perspectiva da 

formação adequada do professor até o seu bem- estar no exercício da tarefa educativa; questões 

essas que também têm como finalidade garantir a formação integral dos educandos. 

Para Moura (2010, p. 73), o processo de desenvolvimento profissional de professores 

carece de um olhar para além da formação em nível de graduação e de pós-graduação,de forma 

que se valorize a aprendizagem permanente da docência em serviço, com a determinação de 

continuamente pesquisar e questionar sobre os investimentos pessoais e profissionais na 

efetivação do trabalho formativo no ambiente escolar e da sala de aula. 

A forma como cada profissional participa no planejamento e na avaliação das 

atividades pedagógicas e extras - pedagógicas na instituição na qual atua possibilita o 

entendimento de como se concebe e se percebe no reconhecimento do ser professor, o que 

permite entender a construção de seu desenvolvimento profissional. 

A pesquisa realizada por Moura (2010, p.188) sobre o desenvolvimento profissional 

do professor evidencia que,  

 

[...] é contínuo e não termina quando este deixa os cursos de pós-graduação. 

A sala de aula é o espaço no qual o professor se constitui como tal, torna-se 

professor, adquire os instrumentos de trabalho, no dia a dia do seu labor 

docente, através de acertos e erros, estes últimos muitas vezes evitáveis se 

tivesse havido no processo de formação uma preocupação maior com os 

conhecimentos que são específicos para a docência, para aprender a ensinar, 

no âmbito da aprendizagem da docência. (MOURA, 2010, p.188). 

 

 

Como profissional formador de pessoas, o docente será capaz de demonstrar 

compromisso, prazer, necessidade e interesse de investir continuadamente da docência, no 

sentido de apropriar-se das mudanças e transformações sociais e das inovações em todas as 

áreas do conhecimento e dos setores produtivos da sociedade do conhecimento.  
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Para agir com maior segurança na reflexão e ação do trabalho educativo, na busca de 

soluções e de tomada de decisão consciente sobre as ações pedagógicas e educativas no 

ambiente profissional, ao professor compete comprometer-se com a formação integral de seu 

aluno, orientando-o para o seu desenvolvimento como pessoa e futuro profissional, com seus 

anseios e exigências políticas e sociais. 

Entretanto, há que se considerar a valorização dos saberes profissionais adquiridos nos 

contextos de formação inicial, continuada e permanente, tendo como foco a formação 

pedagógica e também a troca de experiências com seus pares.  

Brito (1998) afirma que os contextos de educação escolar, de um modo geral, precisam 

educar integralmente o aluno, para além dos aspectos cognitivos, ou seja, também educar para 

a cultura, para apreciação e produção artísticas, pois este aspecto formativo é inerente à 

formação e atuação do professor. Dessa forma entendendo que, 

 

Educar para a cultura significa visualizar em seu âmago elementos que 

englobados podem, simplificada e parcialmente, ser tomados em três 

conjuntos, cada qual abrangendo uma série específica de fenômenos relativos 

a preceitos, como normas, regulamentos formais e informais, etc., 

caráter,como manifestações subjetivas,percepções e concepções, sentimentos, 

valores, etc.,bem como tecnologia, enquanto ferramenta de trabalho, ou 

mesmo processo metodológico. (BRITO, 1998, p.107). 

 

O trabalho educativo desenvolvido pelo professor efetiva-se em consonância com 

aspectos objetivos e subjetivos, também presentes na prática pedagógica, isto é, em 

conformidade com a crença, a percepção, os sentimentos, as competências e a apropriação de 

elementos culturais, artísticos e tecnológicos, no sentido de torná-lo inovador. Reiteramos que 

este saber fazer diferenciado é oriundo das significações pessoais e sociais dos indivíduos sobre 

as trajetórias de formação, da concepção e adoção de um modelo de profissionalismo no 

percurso de ‘tornar-se’ e ‘ser professor’.    

Dessa forma, aos professores compete se perceberem continuamente enquanto 

profissionais a ponto de até ressignificarem seu processo de identificação com a profissão e, 

com isso, fornecerem subsídios para promover reflexões no âmbito dos cursos de formação. 

Garcia (2009, p.12) pondera o sentido de se ter entendimento que o “desenvolvimento 

profissional deve tomar em consideração o significado do que é ser um profissional e qual o 

grau de autonomia destes profissionais no seu trabalho.” 

Por decorrência, fica evidente a importância do ouvir e do perceber como os 

professores iniciantes na docência pensam e lidam com as contribuições e as lacunas da 

formação inicial, no bojo da prática pedagógica.  
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Para tanto, no capítulo que segue são considerados os aspectos da formação de 

professores, a partir do Projeto Político Pedagógico do curso em questão. 
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CAPÍTULO 3 

 

CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

EM IES NO INTERIOR DO MARANHÃO: 

análise de aspectos do Projeto Político Pedagógico 

 

 

(...) formação de professores é, provavelmente, a 

área mais sensível das mudanças em curso no sector 

educativo: aqui não se formam apenas profissionais; 

aqui produz-se uma profissão. 

                                                                                                                                     Nóvoa, 2008, p.26. 

 

 

A formação de professores voltada à atuação na educação básica, de acordo com a 

LDB 9394/96, no art. 62, estabeleceu que esta “será realizada nos cursos de Licenciatura de 

graduação plena, em Universidade e nos institutos superiores de educação.” De acordo com a 

legislação atual, os professores para atuarem em segmentos da educação básica como: educação 

infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, 

educação de jovens e adultos - EJA e educação especial devem ser preparados por meio dos 

cursos de Licenciaturas. 

E ainda, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Pedagogia,  

 

[...] o profissional formado neste curso será um docente para atuar na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional 

na área de apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais estão previstos 

conhecimentos pedagógicos. (BRASIL. DCCP, 2006). 

 

Assim, ao curso de Pedagogia compete a formação do professor para atuar na educação 

infantil e séries iniciais do ensino fundamental, com base nas disciplinas formativas para a 

docência e, ao mesmo tempo, com base em carga horária complementar de disciplinas, habilitar 

o especialista para atuar em atividades escolares extraclasse, como a Gestão educacional e em 

práticas educativas extraescolares. 

Em complementação à formação dos profissionais da educação, aqui englobando todos 

os licenciados, espera-se que esses recorreram aos cursos de especialização. De acordo com 
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BRZEZINSKI (2008, p.209), o eixo orientador do curso de Pedagogia “é o conhecimento do 

campo da Educação, bem como o trabalho pedagógico escolar e não-escolar.” 

No âmbito desta pesquisa, consideramos o Projeto Político Pedagógico (PPP) como 

“um documento importante e fundamental para promover a integração entre as áreas do 

conhecimento com a articulação orgânica entre os professores, alunos, disciplinas, atividades 

pedagógicas e de interação com a sociedade.” (GAETA; MASETTO, 2013, p. 30). 

Os elementos pedagógicos e políticos apresentados no PPP são determinantes para a 

compreensão da proposta educacional do curso e para o conhecimento dos objetivos da 

formação profissional,  razão pela qual,  tornam-se parâmetros para definir o perfil do egresso, 

bem como para dimensionar a dinâmica pedagógica voltada ao incentivo da aprendizagem 

docente.  

Na análise deste documento atentamos para as diretrizes relacionadas às competências 

a serem desenvolvidas na formação do pedagogo, sobretudo aos iniciantes.  Incorporou-se,  

também nesse processo analítico, aspectos voltados à estrutura curricular do curso, ao núcleo 

de estudos básicos (conhecimentos iniciais e fundamentos da educação), ao núcleo de 

aprofundamento e diversificação de estudos (gestão, supervisão) e ao núcleo de estudos 

integradores (caráter prático, práticas educativas). 

Assim, revisitaremos o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia, alterado 

em 2008, que ainda encontra-se em vigor e,como recorte, especificamente, valemo - nos de seu 

desenho curricular relacionado ao perfil profissional dos futuros concluintes,dos núcleos de 

formação profissional docente e da estrutura curricular, entre outros aspectos formativos.  

 

3.1 Contexto formativo do curso de Pedagogia de uma IES pública: revisitando o PPP 

 

A presente pesquisa teve como lócus de investigação o curso de Pedagogia do Centro 

de Estudos Superiores de Caxias (CESC/UEMA), mais especificamente, os seus egressos.  O 

CESC é um campi da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), com sede em São Luis. O 

CESC/ UEMA sediado em Caxias, cidade localizada ao leste do Maranhão e  considerada a 

terceira mais importante do Estado em termos de contingente populacional, economia e 

estrutura social. 

Esta Instituição de Ensino Superior é parte integrante da história da criação da 

Universidade Estadual do Maranhão, quando em 1968 foi criada a Faculdade para formação de 

professores do ensino médio pela Lei 2.821 de 23 de fevereiro de 1968, hoje, Centro de Estudos 

Superiores de Caxias (CESC), instituição responsável pela educação superior no interior do 
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Maranhão. Em 15 de dezembro de 1977, a Faculdade foi reconhecida pelo Decreto n. 81.037 e 

os cursos pelo Parecer n. 2.111/77. (UEMA /CESC. PPP, 2008), 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia de 2002, em 

vigor, e em processo de revisão desde 2008, o Centro de Estudos Superiores de Caxias/CESC, 

como integrante do campus da UEMA, tem raio de ação englobando as regiões circunvizinhas, 

não se restringindo, pois, ao município onde está sediado. A organização multicampi é uma 

decorrência de circunstâncias históricas para as quais a ação do Estado foi determinante. Os 

Centros que constituem a UEMA têm sólida tradição na esfera do Ensino Superior.  

O Curso de Pedagogia passou a ser considerada uma Licenciatura plena, autorizada 

por meio do Parecer de n. 76/85 do Conselho de Educação e Portaria, 23 de junho de 1985, com 

habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau. Segundo documento de 3 de 

julho de 1989 que solicitava o reconhecimento do curso, esta opção considerou,entre vários 

aspectos, especificamente dois, quais sejam: 

 

a) a prioridade conferida à educação básica,pelo organismo responsável 

pela definição da política educacional brasileira; b) o estudo da realidade do 

sistema de ensino local evidenciou a ocorrência de pessoal desqualificado para 

a formação de docentes para o nível elementar.(UEMA/CESC. PPP, 2002, 

p.10). 

 

Na trajetória desse curso, houve mais duas reformulações curriculares, a primeira em 

1986 e a outra em 1994, visando o aprimoramento e a adequação do curso à realidade de Caxias. 

Destacamos ainda a contribuição da mão - de - obra preparada pelo Centro de Estudos 

Superiores de Caxias (nome da Instituição a partir de 94), à comunidade Caxiense, 

possibilitando habilitação, no primeiro momento da história do curso, em Administração 

Escolar (Licenciatura Curta) e, a partir de 1986, em matérias Pedagógicas do Magistério do 2º. 

grau (Licenciatura Plena). (UEMA/CESC.PPP, 2002). 

Em 2002 foi aprovado o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. O curso 

passou por ampla reformulação, passando a habilitar professores para a docência na Educação 

Infantil, nas primeiras séries do Ensino Fundamental, matérias pedagógicas do ensino médio e 

coordenação pedagógica de sistemas, projetos e unidades de ensino, atendendo assim, à gestão 

escolar, orientação educacional, supervisão escolar, educação de jovens e adultos e educação 

especial.Respondendo às exigências da sociedade contemporânea no desenvolvimento das 

competências essenciais ao exercício da docência passou a funcionar, a partir do segundo 

semestre de 2003, com carga horária de 3.240 horas. (UEMA. PPP, 2008, p. 12). 
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 Com a aprovação da Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, 

houve a necessidade de novas reformulações, as quais estão previstas nesse projeto pedagógico 

de 2008.  

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Pedagogia, este 

é considerado um curso de Licenciatura, com as demais atribuições as quais vem tendo desde 

a sua criação, o que: 

 

[...] não resolve nem a necessidade social de um profissional docente para 

lecionar para crianças de zero a 10 anos, nem a de um profissional da 

Educação para atender às questões educacionais que emergem ao longo de 

todo o sistema de ensino e de outras instituições que lidam com o fenômeno 

educação. [...] Apenas inverte a prioridade historicamente ocorrida no enfoque 

do curso: licenciatura em vez do bacharelado. (PENIN, 2011, p.66). 

 

Para a autora, a proposição de formação de professores nos cursos de Pedagogia diante 

do que preconizam as DCNs, não traz inovações curriculares significativas, pois apenas 

modifica o foco da formação de bacharelado, técnicos e especialistas em educação, para a 

docência e, portanto, não atende com excelência às exigências formativas para que este 

professor atue com competência na educação infantil e nas séries iniciais do ensino superior, 

nem nas demais áreas de atuação profissional, como a gestão e supervisão escolar, e também 

em contextos educativos escolares e não escolares. 

No Projeto Político Pedagógico de 2008, o curso de Pedagogia do CESC/UEMA tem 

carga horária total de 3.285h e 177 créditos, tendo como pressuposto básico para a organização 

e implementação do processo pedagógico de formação de profissionais da educação, a 

concepção sócio-histórico de educação, pois se propõe formar um sujeito sócio-histórico dotado 

de competência técnica e compromisso político para compreender e interferir no funcionamento 

de uma sociedade complexa, contraditória e em constantes transformações. 

Estão contemplados no PPP, do curso de Pedagogia do CESC/UEMA, (2008, p.12), 

no que diz respeito à formação do educador sujeito sócio-histórico, os seguintes princípios: 

 

a) A “liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber” (Lei 9394/96, art.3º., inciso II); 

b) O “pluralismo de ideias e concepções pedagógicas" (Idem, inciso III); 

b) O “respeito à liberdade e apreço à tolerância" (Idem, inciso IV); 

c) A “garantia de padrão de qualidade" (Idem, inciso IX); 

d)  A “valorização da experiência extraescolar" (Inciso X); 
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e) A “vinculação entre a educação escolar, o mundo do trabalho e as práticas sociais" (Inciso 

XI); 

f) A estimulação da criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo (Conforme Art. 43, inciso I); 

g) A suscitação do desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional (conforme 

Idem, inciso V); 

h) A estimulação do conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular, os 

nacionais e regionais, prestação de serviços especializados à comunidade e estabelecimento de 

uma relação de reciprocidade. (conforme Idem,inciso VI). 

 

Tais princípios orientados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da 

maneira como estão especificados, apontam para o entendimento de que para a efetivação da 

função da universidade atrela-se ao ensino, pesquisa e extensão. Preconizam ainda, formação 

dos egressos do curso numa perspectiva reflexiva, transformadora e produtiva do cidadão-

profissional, com vistas a capacitá-los para a realização de atividades acadêmicas, e à inserção 

no campo de trabalho, tendo como referencial os ideais democráticos de coletividade, 

participação e de colaboração do sujeito no ambiente formativo e no exercício da profissão.  

Com base em tais propósitos, torna-se evidente a complexidade formativa exigida no 

curso de Pedagogia para preparar o professor crítico, reflexivo e pesquisador, partindo da 

efetivação de um currículo que contemple um trabalho coletivo e integrado para a formação de 

um profissional que domine os saberes específicos da profissão e também seja um cidadão que 

atue com compromisso social e respeito às diversidades sociais e culturais. 

Em decorrência da especificidade de formação, o Curso de Pedagogia da IES pública 

no interior do Nordeste do Brasil, tem como missão: 

 
[...]a formação de um pedagogo crítico e consciente do seu papel de mediador 

e de produtor do conhecimento no exercício da prática pedagógica, o qual 

mediará às condições de desenvolvimento de personalidades críticas, 

criativas, reflexivas, livres, autônomas, democráticas e flexíveis, capazes da 

delimitar e resolver problemas em múltiplas circunstâncias, na luta pela 

conquista plena da cidadania.”(UEMA.PPP, 2008, p. 13). 

 

Seguindo as determinações das Diretrizes Curriculares, o curso de Licenciatura em 

Pedagogia do CESC/UEMA destina-se à formação de professores para exercer funções de 

magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
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escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos conforme 

preconiza as diretrizes curriculares do referido curso. 

O curso proposto por esta IES tem por objetivo formar o licenciado em Pedagogia, em 

conformidade com os seguintes elementos centrais:  

 

- o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania;- a pesquisa, a análise e a aplicação 

dos resultados de investigações de interesse da área educacional;- a 

participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino;- a identificação dos 

processos pedagógicos em espaços educativos formais e não formais;- o 

desenvolvimento de competências concernentes a ampliação do campo de 

atuação do licenciado em Pedagogia.(UEMA. PPP, 2008). 

 

De acordo com os objetivos preconizados, a formação profissional do pedagogo é bem 

ampla e complexa no que se refere à fundamentação básica e aos conhecimentos teóricos e 

práticos mínimos para atender aos critérios formativos, em última instância, garantir o 

desempenho satisfatório de funções relacionadas à docência, à gestão e à produção da pesquisa.  

Para tanto, pretende-se junto ao futuro professor dar condições de conhecer a prática 

docente e atuar neste contexto em todos os semestres letivos, ou seja, investigar a prática 

pedagógica docente, vivenciando situações reais de ensino e experiências de aprendizagem da 

docência, convivência com a comunidade escolar na escola, reforçando a concepção de que só 

se aprende ensinar ensinando, em quaisquer outros espaços educativos.  

Pelo proposto nos objetivos, fica claro que a prática pedagógica escolar dos 

graduandos em Pedagogia, permeando todo o curso, pode tornar-se objeto de estudo, de 

investigação e de articulação com a teoria e, com isso, desenvolver competências e saberes 

docentes norteadores da atividade docente.  

Os objetivos são postulados para que os pedagogos sejam formados na perspectiva de 

tornarem-se profissionais éticos, críticos, reflexivos, produtivos, solidários e competentes; 

delimitando-se assim, o perfil dos licenciados em Pedagogia. 

Considerando o Perfil dos sujeitos do curso de Pedagogia do CESC/UEMA, como 

determina o PPP (2008, p. 16), em consonância com a Resolução CNE/CP n. 1 de 15/05/2006, 

propõe – se que o egresso do curso de Pedagogia esteja apto a desenvolver várias competências 

e habilidades profissionais, entre as quais: 
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• atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

• compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para 

o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, 

social; 

• fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, 

assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; 

• trabalhar em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

• ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação 

Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento 

humano; 

• relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-

pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação 

adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

• identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, 

políticas e outras; 

• demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

• desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as 

demais áreas do conhecimento; 

• participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e avaliando 

projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 

• realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos e alunas 

e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não-escolares; 

sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; 

sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas 

pedagógicas; 
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• utilizar com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos; 

• estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais que 

lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua avaliação às 

instâncias competentes. 

 

Com base nas proposições de competências a serem desenvolvidas pelo egresso 

graduado da Pedagogia em sua prática docente, fica evidente a abrangência desta formação para 

a função do professor tais como: a docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental; a participação da gestão e avaliação de sistemas e instituição de ensino escolar; 

elaboração, execução e acompanhamentos de programas de atividades educativas em espaços 

escolares e não escolares. 

Segundo o proposto pelas DCNs do curso de Licenciatura em Pedagogia (art. 3º.), o 

licenciado em Pedagogia no seu processo de formação inicial trabalha com o repertório de 

conhecimentos, habilidades e competências compostos por uma pluralidade de conhecimentos 

teóricos e práticos fundamentados pela interdisciplinaridade,contextualização, democratização, 

ética, sensibilidade afetiva e artística, entre outros aspectos objetivos e subjetivos,que se 

consolidam no exercício da profissão. 

O professor egresso do curso de Pedagogia pode adquirir seu arcabouço teórico e 

prático por meio de múltiplos olhares inerentes às ciências, às culturas, às artes, às vivências no 

dia- a- dia, bem como, fazendo a leitura e releitura das relações sociais, considerando questões 

voltadas à diversidade, exclusão social e escolar e auto-avaliação de seu desempenho 

profissional. 

O leque de opções desta profissão, a abrangência na área de atuação escolar e não-

escolar, bem como, o extenso conjunto de diretrizes que norteiam o curso permitem-nos afirmar 

que no traçado do perfil do profissional  formado em Pedagogia, é de fundamental importância 

incorporar a visão de que este, ao concluir o curso possa estar habilitado para a docência e para 

a pesquisa. 

Portanto, as atribuições ao Pedagogo propostas neste PPP, balizadas pelas DCNs, na 

tentativa de atender a todas as áreas específicas do campo de atuação deste profissional, 

ampliam o perfil do egresso, o que exige rever a carga horária e outros elementos do currículo 

do curso. 
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No entanto, é notória a impossibilidade de um único curso de graduação atender 

questões amplas formativas a que se propõe, considerando limitações relativas à carga horária 

e ao domínio de uma pluralidade de saberes relacionados aos fundamentos da educação e das 

demais ciências, assim como,  os saberes relativos à gestão pedagógica, em suma, do processo 

de ensino aprendizagem e da organização do trabalho escolar.  

Dessa forma, em consonância com as DCNs do curso em questão, a formação inicial 

se consolidará no exercício da profissão e mediante processo de formação continuada. 

 Assim, o perfil proposto para o professor pedagogo necessita estar sintonizado com 

os elementos constituintes dos processos formativos para a docência. A formação inicial requer 

a construção do conhecimento e da pesquisa, uma formação integrada para o trabalho em equipe 

e a articulação entre teoria e prática na experiência profissional, ou seja, a perspectiva é que o 

egresso deste curso adquira uma formação que permita ser um profissional pesquisador, com 

possibilidades de intervenção pedagógica nas práticas educativas escolares, inclusive a 

docência e nas práticas sociais, fora do ambiente da escola, com base nos princípios do 

planejamento participativo. 

Assim, para efetivação de uma prática pedagógica do professor na produção e 

mobilização dos saberes específicos do trabalho docente, há que se entender que este é formador 

de outras pessoas necessita ter a consciência de que suas ações e atitudes são referência aos 

alunos e, para tanto, carecem de contínuo aprimoramento; adotar uma postura profissional de 

respeito pela profissão e pelos alunos em formação e também, valorizar os saberes específicos 

das diversas áreas dos conhecimentos, mobilizando-os pedagogicamente, como docente das 

séries iniciais da educação básica. 

Visando atender a esta demanda de excelência profissional, como determinado no PPP, 

há que se entender que o currículo proposto para o Curso de Pedagogia reflete a concepção, as 

finalidades e os objetivos assumidos como referenciais e sua elaboração apoia-se também nos 

princípios e determinações estabelecidos nos seguintes instrumentos norteadores, conforme 

explicitados no PPP da UEMA (2008, p. 20): 

 

 LDBEN n. 9394/96 de 20.12.1996; 

     Resolução CNE/CP n. 2, de 19.1.2002; 

     Pareceres n. 27 e 28, de 2.10.2001; 

     Documento norteador para as comissões de autorização e reconhecimento do curso de 

Pedagogia – CEEP/CEEP, 2001; 
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     Resolução n. 203/2000 – CEPE/UEMA; 

     Resolução CEPE/UEMA n. 276/2001 que autoriza a flexibilização dos currículos de 

graduação da UEMA; 

     Instrução Normativa n. 1/2001 PROGAE/UEMA que estabelece normas para elaboração 

do Projeto Político Pedagógico; 

 Normas Gerais do Ensino de Graduação aprovada pela Resolução n. 423/2003-

CONSUN/UEMA, 4.12.2003; 

     Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006.  

 

É importante reiterar que o Projeto Político Pedagógico, do curso de Pedagogia desta 

IES está alicerçado nos documentos e legislação educacional que balizam seu funcionamento 

legal e também a sua organização curricular.  

A legislação norteadora do currículo dos cursos de graduação está atrelada à visão 

institucionalizada de currículo preconizada pelo sistema de ensino. No entanto, entendemos que 

o currículo supera as intenções dos que elaboraram e aprovaram tais documentos legais.  

Destacamos que o currículo de uma instituição de ensino precisa ser construído e 

revisitado nas relações dialógicas entre a comunidade acadêmica e a escola que receberá a 

demanda de profissionais da educação formados pelas IES. Assim é que encontramos respaldo 

em Tadeu da Silva (2011, p.15), quando afirma que: “o conhecimento que constitui o currículo 

está inextricavelmente, centralmente e vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que 

nos tornamos: nossa identidade, nossa subjetividade.”  

O Curso de Pedagogia, de acordo com seu PPP, no que diz respeito à formação de 

professores está estruturado e organizado em oito semestres letivos, com o desenvolvimento de 

componentes curriculares variados obrigatórios (disciplinas teóricas, teórico-práticos, práticas 

educativas e estágios). Todos os componentes têm organização semestral, totalizando 3.240 

horas, de modo a assegurar a necessária articulação teoria-prática.  

O desenho da estrutura curricular do curso de Pedagogia desta IES está fundamentado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura 

e está organizado em três núcleos integradores, responsáveis pela integralização curricular, com 

a finalidade de promover a articulação entre os aspectos formativos para o exercício da 

profissão e da construção da identidade institucional e profissional do docente formado neste 

curso. 
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A proposição do desenho curricular deste curso se dá também por meio dos núcleos 

de estudos: o núcleo de estudos básicos, núcleo de aprofundamento e diversificação de estudo 

e o núcleo de estudos integradores. Tais núcleos são decorrentes da intenção de que o curso 

configure a pesquisa como princípio formativo do professor, de modo a que o futuro 

profissional vivencie a docência em todo o percurso formativo da graduação, no sentido de 

articular a teoria específica com a prática, tanto em ambientes escolares, como não- escolares, 

desde o início da formação profissional, oportunizando-se assim, a pesquisa da realidade 

educativa profissional. 

Considerando que o egresso necessita desenvolver competências voltadas à construção 

do conhecimento e da pesquisa, à integração entre seus pares e aos conhecimentos específicos 

das diversas áreas e conhecimentos pedagógicos,torna-se de fundamental importância  

promover concretamente,  condições ao desenvolvimento do saber fazer docente. 

As dimensões formativas a serem efetivadas no curso de Pedagogia, no âmbito da 

flexibilização do currículo devem focar a diversidade da realidade educacional do país, 

considerando o atendimento às necessidades das demandas da sociedade. Identifica-se assim, 

que a estrutura curricular está organizada com base em três núcleos propostos pelas DCNs, 

conforme descritos no PPP (2008, p. 20-21): 

 

I - Núcleo de Estudos Básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura pertinente 

e de realidades educacionais, de reflexão e ações críticas, articulará essas dimensões formativas, 

entre outras: 

 

- aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam para o 

desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade;  

- aplicação de princípios da gestão democrática em espaços educativos; 

- observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de processos 

educativos e de experiências educacionais, em ambientes escolares e não escolares; 

- aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de processos de desenvolvimento 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões: física, cognitiva, afetiva, 

estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial. 

Os estudos básicos especificados nos aspectos formativos e apresentados neste PPP, 

referem-se aos conteúdos articuladores da relação teoria e prática e envolvem três contextos: o 
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contexto histórico e o sociocultural; o contexto da Educação Básica e o contexto do exercício 

profissional. Este eixo de formação docente enfoca a contribuição das diferentes áreas do 

conhecimento científico para a Pedagogia visando o desenvolvimento integral do indivíduo 

para sua emancipação no cenário sócio - profissional. 

 De acordo com tal proposição, o pedagogo egresso desta IES apresentará um 

arcabouço teórico e prática referente aos ideários da gestão democrática no ambiente escolar, o 

que permitirá adquirir um repertório de conhecimentos que o possibilite vivenciar situações de 

ensino aprendizagem escolar e não-escolar. 

A partir do definido neste núcleo formativo do curso de Pedagogia ressalta-se a 

questão da inclusão escolar e do atendimento a toda comunidade escolar, em toda faixa etária 

da educação escolarizada, assim como, aos que não tiveram acesso à escola na idade regular, 

como os adolescentes, jovens e adultos. 

Além dos aspectos formativos acima descritos no núcleo de estudos básicos no PPP 

do curso de Pedagogia, são apresentados os seguintes aspectos necessários à formação de 

professores: 

 

- planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o contexto 

histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente, no que diz 

respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à formação de 

professores e de profissionais na área de serviços e apoio escolar; 

- estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos de 

organização do trabalho docente, de teorias relativas à construção de aprendizagens, 

socialização e elaboração de conhecimentos, de tecnologias da informação e 

comunicação e de diversas linguagens; 

- decodificação e manuseio de códigos de diferentes linguagens utilizadas por crianças, 

além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 

escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia 

e Artes;  

- atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto do exercício 

profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando o saber acadêmico, a 

pesquisa, a extensão e a prática educativa; 

- estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização da educação 

nacional. 
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O currículo do referido curso, baseado neste núcleo formativo oportuniza ao pedagogo 

em formação planejar, vivenciar e avaliar situações de aprendizagem da docência para atuar 

com êxito no atendimento escolar de crianças no ensino infantil e nos anos da educação 

fundamental, ou seja, neste contexto formativo dar-se-á a formação de professores e de 

profissionais da educação escolar.  

À formação pedagógica do professor precisa ser incorporada nos estudos das 

disciplinas de fundamentos da educação como a didática e metodologias de ensino das diversas 

áreas do conhecimento escolar, essenciais ao desenvolvimento do‘aprender a ensinar’ os 

conteúdos específicos de cada nível de escolarização. 

Na formação deste professor, o ensino e a pesquisa possibilitarão refletir e produzir 

conhecimentos valorizando a questão ética, a estética e a criatividade ao trabalhar com o lúdico 

na prática educativa, tanto em contextos escolares quanto não - escolares. 

As temáticas propostas no núcleo em questão, voltadas ao currículo do curso de 

Pedagogia, contemplam estudos teóricos dos conhecimentos clássicos das diversas áreas do 

conhecimento científico que fundamentam a educação e o processo de ensino-aprendizagem. 

Neste contexto, também estão elencados estudos referentes à Teoria da Pedagogia e questões 

da formação de conteúdos específicos, tais como a legislação educacional, entre outros. 

Mediante esta proposta de formação para o curso de Pedagogia consideramos a 

pertinência de promover a aquisição de conhecimentos relacionados aos meandros da docência, 

da produção do conhecimento e da pesquisa, além da vivência de situações educativas na escola 

e em ambientes não-escolares. 

 

II - Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos voltado às áreas de 

atuação profissional priorizadas pelos projetos pedagógicos das instituições e a diferentes 

demandas sociais, oportuniza: 

 

- investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações 

institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 

- avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de 

aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; 

- estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar propostas 

educacionais consistentes e inovadoras. 

Partindo da compreensão do proposto nas DCNs do curso de Pedagogia (art. 6º.), este 

núcleo é constituído pela perspectiva da diversidade na formação do pedagogo, considerando o 
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atendimento das diferentes demandas sociais e a articulação desta formação com aspectos 

inovadores que possam transformar a realidade da educação básica. 

Entendemos que este núcleo visa possibilitar aprofundamentos teórico-práticos para 

além da docência, para conhecimento do papel dos profissionais da gestão e supervisão. Assim, 

é proposta a formação de um professor pesquisador com possibilidades formativas e reflexivas 

para intervir, de forma consciente e crítica, nas práticas educativas e sociais em seu contexto de 

atuação profissional. 

 

III - Núcleo de Estudos Integradores visa proporcionar enriquecimento curricular e 

compreende participação em: 

 

- seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e 

extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de Educação 

Superior; 

- atividades práticas, de modo a propiciar aos estudantes vivências, nas mais diferentes 

áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos; 

- atividades de comunicação e expressão cultural. 

 

De acordo com as DCNs do curso de Licenciatura em Pedagogia, o núcleo de estudos 

integrados no curso de Pedagogia envolve atividades escolares e não-escolares compreendendo 

monitorias, estágios, programas de iniciação científica, estudos complementares, participação 

em eventos científicos, dentre outras situações que permitam trajetórias formativas 

significativas e não singulares de aprendizagem da docência. 

Esta orientação formativa abrange as diferenças curriculares das IES dando autonomia 

para organizar o curso de acordo com as necessidades em relação às suas condições objetivas e 

estruturais. Outra perspectiva oriunda desta proposição formativa refere-se à integralização 

curricular individual do aluno. Para Scheibe (2007), fundamentada nas DCNs, a integralização 

dos estudos dar-se-á:  

 

[...] mediante disciplinas, seminários e atividades de natureza 

predominantemente teórica; práticas de docência e gestão educacional; 

atividades complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento 

progressivo de trabalho do curso, e, ainda, estágio curricular. (SCHEIBE, 

2007, p.58). 
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Este núcleo objetiva fornecer embasamento de caráter mais prático e investigativo de 

realidades das instituições educativas, por meio de vivências e de pesquisas acerca das práticas 

educativas e práticas pedagógicas, ou seja, a vinculação teórica e prática dos estudos efetivados, 

no âmbito da formação profissional para uma atuação na docência na educação infantil e nas 

séries iniciais do ensino fundamental, na gestão dos processos educativos escolares e não-

escolares, sendo produtor e difusor de conhecimentos. 

No núcleo de estudos integradores, as Práticas Pedagógicas Integradoras e Estágio 

Supervisionado totalizam 859 horas, logo estão em conformidade com a LDB 9394/96 de 

20/12/1996 e com o Parecer CNE /28, de 02/10/2001 que estabelece o mínimo de 400 horas 

para a Prática de Ensino, mais 400 horas de Estágio Supervisionado. O referido parecer assegura 

ainda, aos alunos que atuam como docentes na educação básica, a redução de até 200 horas da 

carga horária total do estágio. 

 

Quadro 1. Componente curricular do Curso de Pedagogia do CESC/UEMA 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA TOTAL DE CRÉDITOS 

1. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 2190 146 

2. DISCIPLINAS OPTATIVAS 120 8 

3. PRÁTICA PEDAGÓGICA 405 09 

4. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 450 10 

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 120 04 

Total 3285 177 

Fonte: CESC/UEMA.PPP, 2008. 

 

A carga horária proposta para o estágio neste PPP atende às orientações das DCNs,de 

300 horas, no entanto, ainda consideramos insuficiente para que o futuro professor inicie a 

produção e mobilização dos saberes necessários para ser professor. É necessário que permaneça 

mais tempo na instituição do estágio e tenha oportunidade de observar, pesquisar e assumir a 

regência de uma turma, de forma supervisionada, para que obtenha certa segurança no processo 

de aprender a ensinar, bem como a certeza de querer investir e desenvolver-se profissionalmente 

na profissão de professor.  

Sobre o estágio como eixo articulador da formação inicial de professores no curso 

Pedagogia, Lazzarin (2011, p.127) enfoca em sua tese de doutorado que durante todo o percurso 

de formação, os alunos passem por estágios curriculares nas escolas como bolsistas, para 

reforçarem a aprendizagem da docência, para além do que está proposto no PPP, por acreditar 

que “participando do estágio em instituições escolares, local em que exercerá a profissão 
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docente, o futuro professor poderá mobilizar seus saberes colocando-os em ação nas diversas 

situações que norteiam a prática docente.” 

Sabemos, porém, que não é por meio do estágio que o aluno em formação torna-se 

professor, mas acreditamos que as atividades que promovem a intervenção pedagógica no 

decorrer do curso devem ser o ponto de partida para a construção de uma identidade afirmadora 

do ‘ser professor’ e, principalmente que forneçam subsídios a que o professor tenha atendidas 

suas expectativas e necessidades no início da carreira. 

Sendo assim,  o estágio “[...] é a hora de começar a pensar na condição de professor 

na perspectiva de eterno aprendiz. É a hora de começar a vislumbrar a formação contínua como 

elemento de realimentação dessa reflexão.” (LIMA, 2004, p.16).  

No entanto, ao considerar a organização curricular proposta no PPP para o curso de 

Pedagogia, detectamos que, historicamente,este apresenta-se em desarticulação com as 

estruturas institucionais, quando referentes aos seus currículos e conteúdos formativos. 

Tal proposta curricular torna-se pertinente no que concerne à oportunidade de 

vivências das práticas pedagógicas no decorrer do curso, o que prepara, de certa forma, para o 

estágio supervisionado e para o contato inicial com a realidade na qual o professor atuará 

profissionalmente.  

No entanto, ainda considerando tal proposta de formação voltada à docência e, ao 

mesmo tempo, às atividades ‘não- docentes’,tanto  em ambiente escolar quanto não-escolar,  

parece-nos incoerente, pois o curso com a duração de 4 anos e o conjunto de disciplinas com 

suas respectivas cargas horárias não possibilitam, na prática, a formação concebida para este 

profissional tendo em vista a complexidade formativa exigida. 

Neste contexto de formação do pedagogo, historicamente, continuam os dilemas sobre 

qual ‘perfil’ profissional o curso de Pedagogia deve enfatizar: se especialista técnico ou 

professor. A vertente mais preconizada é a que concebe a atividade docente como base da 

identidade profissional de todo educador. Esta é a que determina e direciona, na atualidade, a 

formação nos cursos de Pedagogia. 

Tal premissa vai ao encontro do que determina o Projeto Político Pedagógico deste 

curso na IES, situando o trabalho pedagógico como o principal articulador da formação do 

Pedagogo, sobretudo o voltado à docência na educação infantil, nas séries iniciais do ensino 

fundamental e ao desenvolvimento das matérias pedagógicas do ensino médio, base da 

organização curricular e da identidade profissional. (UEMA/CESC.PPP Curso de Pedagogia, 

2008, p.16). 
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Ao situar o desempenho dos alunos do curso de Pedagogia desta IES, com base nos 

indicadores da avaliação externa, o Enade, consideramos neste relatório avaliativo os resultados 

referentes aos anos 2004, 2008 e 2011. Para efeito de esclarecimento, o período no qual foi 

aplicado este exame já vigorava o então, atual Projeto Político Pedagógico do curso de 

Pedagogia. Os dados especificados, a seguir, são oriundos da pesquisa realizada por uma 

professora da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. 

 

3.2 Performance do curso de Pedagogia do CESC/UEMA diante da avaliação do Enade 

 

A pesquisa de doutorado pela Universidade Nacional de Brasília desenvolvida por 

Duarte (2013) trata da avaliação da educação superior, com foco no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e recorte no Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade), no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). 

O Enade constitui-se em um componente do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) cujo objetivo é aferir o desempenho dos estudantes em relação 

aos componentes curriculares previstos nas Diretrizes Nacionais de cada curso de graduação. 

Na pesquisa de Duarte (2013) é apresentado o desempenho dos estudantes dos Cursos 

de Pedagogia nos anos de 2004 e 2008 de duas instituições de ensino superior (IES) públicas 

do estado do Maranhão, entre elas o CESC/UEMA, lócus também desta pesquisa. 

Neste cenário investigativo, de acordo com o estudo de Duarte, os resultados obtidos  

ressaltam a performance satisfatória do curso de Pedagogia desta IES diante dos dados do 

Enade, o que é relevante  para uma IES localizada em uma cidade do  interior do estado do 

Maranhão, sublinhando-se o fato de ter apresentado melhor resultado do que a IES com sede 

em São Luis (MA), capital do estado. 

Segundo Duarte (2013), para entender os dados apresentados pelo Enade, faz-se 

necessário contextualizar brevemente o panorama social e econômico em que esta IES está 

inserida. Assim, afirma que: 

 

[...] o quadro educacional maranhense reflete as contradições geradas pela 

situação de desenvolvimento vivida pelo Estado [...]. Os elevados índices de 

analfabetismo e evasão escolar somam-se, por exemplo, aos dos professores 

sem formação adequada para o exercício da docência nas escolas de educação 

básica. (DUARTE, 2013,p.42). 

 

Diante dessa realidade, evidencia-se no estudo em questão, que os dados do Enade são 

considerados importantes pelos gestores da IES pesquisada, mas não são apreciados e 
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valorizados como deveriam ser, ou seja, não são considerados como norteadores para repensar 

as fraquezas e êxitos do curso, nem para a proposição de ações intervencionistas. 

Segue-se com a apresentação dos dados do Enade 2004, 2008 e 2011, do curso de 

Pedagogia desta IES. 

 

Quadro 2. Nota do curso de Pedagogia na avaliação do Enade 

Ano Conceito Observação 

2004 3,0 Alunos ingressantes e concluintes 

2008 4,0 Alunos ingressantes e concluintes 

2011 3,0 Alunos ingressantes e concluintes 

Fonte: INEP , 2005, 2008, 2013. 

 

De acordo com os dados do Enade (2004 e 2008), foco da pesquisa de Duarte concluída 

em 2011, o curso de Pedagogia do CESC/UEMA obteve em 2004, a nota 3,00 (três) e depois a 

nota 4,0 (quatro), em 2008, o que demonstra um crescimento a considerar e, que a autora aponta 

como um bom desempenho dos alunos do curso de Pedagogia nesta avaliação, apesar da nota 

máxima 5,0 (cinco). 

Diante deste resultado torna-se evidente que houve avanço significativo no 

desempenho dos alunos egressos deste curso, em 2008.  Os indicadores de êxito para este 

avanço podem ser atribuídos, entre outros aspectos, a uma maior qualificação na formação de 

professores, haja vista que os professores passaram a investir em sua formação continuada 

buscando cursos de mestrado ou doutorado; também a redefinição do currículo do curso e a 

reformulação do Projeto Político Pedagógico, de acordo com as Diretrizes Curriculares.  

Acreditamos também que, além de outros fatores estruturais internos e externos ao 

curso, houve interesse por parte dos alunos para com a formação de professores; busca de 

investimentos na formação inicial, nos estudos, pesquisa e vivências de situações de ensino 

escolar com as quais possam articular teoria e prática, ou seja, mobilização e produção de 

saberes profissionais da docência. Para Duarte (2011), referente ao resultado do desempenho 

dos alunos de Pedagogia da IES em Caxias-Ma, no Enade 2008: 

 

[...] O que está sendo dito é que dentro do quadro nacional o resultado do 

Enade 2008 do curso de Pedagogia de Caxias é considerado bom. Entretanto, 

esse resultado não deve ser visto como o único indicador de qualidade; pode 

ser percebido como um dos indicadores dentro do processo de melhoria de 

qualidade do curso. (DUARTE, 2013, p144). 
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Para Imbernón (2011, p. 99), a qualidade do curso de formação de professores é 

entendida como otimização do processo formativo. Assim, “a qualidade da instituição 

educacional depende da qualidade dos alunos, através de suas contribuições à sociedade do que 

se aprendeu e da forma de aprendê-lo.” 

Então, considerando a importância dos indicadores para melhorar a qualidade do curso 

de Pedagogia “é preciso desenvolver novas formas de linguagem e, sobretudo, práticas críticas 

alternativas que permitam desvelar o currículo oculto da organização e descobrir outras 

maneiras de ver o mundo, a escola e sua organização.” (IMBERNÓN, 2001, p. 102). 

No entanto, mesmo diante do bom desempenho dos alunos, em 2008, já no ano de 

2011, o curso apresentou menor desempenho dos alunos na pontuação do Enade obtendo a nota 

3,0 (três), ou seja, obteve queda significativa.  

Este desempenho em 2011 demonstra a coerente afirmativa de Duarte (2011) em sua 

tese de que deve ser considerado e valorizado o resultado do Enade para repensar ações 

concretas de êxito na formação dos pedagogos no âmbito desta IES, no entanto, para a 

pesquisadora, este não deve ser o único parâmetro para avaliar a formação deste curso. Tais 

indicadores precisam ser valorizados e analisados como critérios para proposição de ações 

gestoras e pedagógicas que atendam às reais necessidades do curso e da realidade escolar com 

vistas a garantir eficiente trabalho docente e oferta de melhor qualidade de ensino escolar. 

A meta é que a IES cumpra as exigências da avaliação dos cursos de ensino superior 

do Ministério da Educação (MEC), como: estimular e possibilitar a formação constante de 

professores, propor inovação curricular para atender às reais necessidades teóricas e práticas 

formativas dos profissionais em formação, acompanhar, na medida do possível, os egressos 

iniciantes na docência para conhecer as expectativas, desafios e necessidades destes no início 

da carreira, no sentido de oferecer um ensino de qualidade na formação de professores em 

formação. 

O intento é procurar atingir os critérios máximos exigidos na avaliação do Enade e, 

principalmente oferecer uma formação de professores eficiente na cidade na qual a IES está 

inserida, de modo a atender expectativas e necessidades dos profissionais formados no curso, 

bem como de toda a comunidade. 

Isto posto, torna-se pertinente considerar os indicadores de qualidade propostos pelas 

avaliações do MEC e os construídos coletivamente pela comunidade acadêmica como 

referenciais que, juntamente com outros indicadores, possam garantir melhoria na qualidade do 

curso de Pedagogia e na educação do Maranhão.Sob esta perspectiva se requer “[...] muito 

investimento na área de formação do pedagogo, no sentido de impulsionar melhorias na 
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qualidade do trabalho desenvolvido nas diferentes IES que oferecem esse tipo de cursos no 

estado.” (DUARTE, 2011, p.10).Tais considerações serão incluídas nos resultados da presente 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

Minha terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá [...] 

Minha terra tem palmeiras, onde canta o Sabiá. 

   Não permita Deus que eu morra,  Sem que eu volte para lá;  

Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá [...] 

Antonio Gonçalves Dias, 1847. 

 

 

No presente capítulo, iniciamos destacando a importância da pesquisa qualitativa nas 

pesquisas em educação,tendo em vista à opção por esta abordagem nesta investigação. 

Seguimos abordando a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a análise 

documental como delineadoras da presente pesquisa. Na caracterização do cenário, 

apresentamos a IES, lócus desta pesquisa, situada no município de Caxias-Mae,retratado 

poeticamente, na epígrafe. 

O poema “Canção do Exílio, do poeta maranhense Gonçalves Dias2, é uma referência 

para a comunidade local, à medida que faz uma descrição amorosa e bucólica do aconchego da 

terra natal, no interior do nordeste do país. Esta obra poética por ser muito conhecida na literatura 

local e brasileira, traz orgulho à população deste município. 

Há de se considerar, entretanto, que o aspecto paradisíaco discutido pelo autor nos anos 

1847, ainda, de certa forma mantém-se; no entanto, contrasta-se com a realidade social e 

educacional deste Estado, cenário desta pesquisa, posto que o Maranhão encontra-se em 19º. 

lugar no ranking da educação no Brasil, conforme dados do IBGE (2010). Enfatizamos assim, 

mais uma vez, a relevância social e acadêmica desta pesquisa ,conforme já mencionada na parte 

introdutória. 

 

 

 

                                            
2Gonçalves Dias (1823-1864) poeta e teatrólogo brasileiro. Nasceu nos arredores de Caxias (MA), município 

nordestino, cenário desta pesquisa. Em 1843, em Coimbra escreveu seu famoso poema "Canção do Exílio”, que 

foi publicado no livro "Primeiros Cantos", em 1847, no Rio de Janeiro. O poeta maranhense entrelaça a poesia 

sobre a natureza e a poesia saudosista, em seus versos, lembra da infância, dos amores idos e vindos e por sentir-

se exilado é levado a pensar na sua terra natal.   
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4.1 Abordagem qualitativa da pesquisa  

 

Optamos pela pesquisa qualitativa porque está voltada a captar “um nível de realidade 

que não pode ou não deveria ser quantificado. Ela trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.”(MINAYO, 2012, p. 21). 

No cenário das pesquisas em educação, a abordagem qualitativa constitui-se 

fortemente influenciada por uma atitude de investigação. Assim é que,  

 

[...] os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao se decidirem 

pela descoberta de novas vias investigativas, não pretenderam nem pretendem 

furtar-se ao rigor e à originalidade, mas reconhecem que a experiência humana 

não pode ser confinada aos métodos nomotéticos de analisá-la e descrevê-la. 

(CHIZZOTTI, 2008, p. 58). 

 

Assim, por meio desta abordagem objetiva-se apreender informações fidedignas para 

que sejam obtidas explicações e interpretações consistentes acerca dos significados e das 

características de cada realidade contextual em que está inserido o objeto de estudo da pesquisa. 

Pimenta (2005) refere-se a esta abordagem de pesquisa como proposta formativa, 

principalmente, quando relacionada à prática docente e, por isso mesmo, firma-se na 

significação e contribuição ao processo de análise do cotidiano escolar. 

Na pesquisa qualitativa, o interlocutor da pesquisa tem vez e voz e, para tanto, 

Chizzotti (2008) ressalta:  

 

[...] a relevância do sujeito, dos valores dos significados e intenções das 

pesquisas, afirmando a interdependência ente a teoria e a prática, a 

importância da invenção criadora, do contexto dos dados e da inclusão da voz 

dos atores sociais. (CHIZZOTTI, 2008, p.53). 

 

Para Oliveira (2007, p. 60), a pesquisa qualitativa é entendida como “sendo um estudo 

detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da 

realidade.” Desse modo, é pertinente afirmar que a abordagem qualitativa incorpora os 

elementos provenientes das diferentes visões de mundo, assumidas e concebidas pelos sujeitos 

envolvidos na pesquisa.  

Nesta abordagem de pesquisa não objetivamos uma manipulação de variáveis visando 

influenciar mudança de comportamentos, mas pretendemos apresentar uma descrição sobre os 

significados que os sujeitos atribuem às suas vivências, uma vez que, na pesquisa qualitativa as 

ações humanas são baseadas nos significados sociais subjetivos do fenômeno em estudo, para 

o sujeito da pesquisa.  
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Um dos aspectos a serem ressaltados na pesquisa qualitativa tem como principal 

fundamento “a crença de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real, objetivo, 

concreto e o sujeito; portanto, uma conexão entre a realidade cósmica e o homem, entre a 

objetividade e a subjetividade.” (OLIVEIRA, 2007, p. 60). 

A opção pela abordagem qualitativa nas pesquisas sobre formação de professores, 

reafirma-sena relevância atribuída a este enfoque por acreditarmos que, por meio deste caminho 

seja possível obter informações significativas com vistas ao alcance de maior aprofundamento 

e mais fidedignidade na interpretação dos dados produzidos.  

A pesquisa de campo em questão complementa-se pela pesquisa bibliográfica e 

documental, conforme seguimos com breve consideração.   

 

4.2  Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa documental e Pesquisa de campo 

 

Neste percurso investigativo foi desenvolvida inicialmente pesquisa bibliográfica com 

o fim de agregar o repertório teórico que fundamenta o referido estudo.  

A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (2010, p.29) é oriunda de levantamento 

“com base em material já publicado” no sentido de “[...] fornecer fundamentação teórica ao 

trabalho, bem como a identificação do estágio atual do conhecimento referente ao tema”. Este 

delineamento de pesquisa geralmente refere-se ao pensamento de autores que se propõem 

justificar uma discussão teórica ou posições diversas, ou seja, a partir de contribuições dos 

autores sobre determinado tema pode-se dialogar com este e outros autores dentro do texto 

produzido. 

No âmbito deste estudo, a pesquisa bibliográfica possibilitou reunir referenciais 

teóricos em livros, artigos científicos, teses, dissertações e textos publicados. Para Oliveira 

(2007, p.69), ao fazer a opção pela pesquisa bibliográfica, o pesquisador precisa informar-se 

“[...] de que as fontes a serem pesquisadas já são reconhecidamente de domínio científico”, ou 

seja, têm respaldo no âmbito da pesquisa acadêmica e, de preferência, que sejam as fontes 

primárias, as de origem que fundamentam o tema pesquisado. 

A pesquisa bibliográfica, na presente investigação foi elaborada tendo como foco 

proceder a um levantamento da literatura nacional produzida, sobretudo nos últimos  anos. 

O tratamento das informações coletadas também resultou dos dados obtidos, via 

análise de documentos ; procedimento este que fornece suporte às pesquisas bibliográficas, as 

quais permitem ao pesquisador contato direto com obras, autores e os mais variados tipos de 

produção acadêmica que versem sobre o tema em estudo. 
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O uso de documentos pode ser considerado como uma das técnicas das quais podemos 

nos apropriar para a realização de pesquisas por ser “uma forma de registro e sistematização de 

dados, informações,  em condições de análise por parte do pesquisador.” (SEVERINO, 2007, 

p. 214). 

A análise documental também pode ser entendida como uma “técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p.38). 

Após a seleção dos documentos utilizados na pesquisa, o tratamento dado a esses 

materiais requer análise bem cuidadosa, ainda mais por serem fontes primárias.As fontes 

primárias podem ser consideradas, “[...] originais, a partir das quais, o pesquisador tem uma 

relação direta como os fatos a serem analisados, ou seja, é ele quem analisa, observa, [...] é ele 

quem ouve [ou lê] o relato de experiências vivenciadas por outrem.” (OLIVEIRA, 2007, p.70). 

No âmbito deste estudo, a análise documental foi efetivada mediante o levantamento  

de documentos legais referentes ao curso de Pedagogia, tanto no âmbito local quanto no âmbito 

nacional. 

A realização da análise documental, mais especificamente desenvolveu-se a partir da 

consideração dos aspectos formativos, legais e normativos do curso de Pedagogia considerando 

o conteúdo proposto nas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia e o Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Pedagogia da Instituição pesquisada. 

Já, a pesquisa de campo efetivou-se logo após a definição dos aportes teóricos da 

pesquisa, do contexto empírico e dos sujeitos da pesquisa para a coleta de dados, no sentido de 

possibilitar o confronto das teorias de base, das hipóteses com a realidade empírica. Para 

Mynayo, a pesquisa de campo, 

 

[...] permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual formulou 

uma pergunta, mas também estabelecer uma interação com os “atores” que 

conformam a realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico 

importantíssimo [...].(MYNAYO,2012,p. 61). 

 

Neste contexto investigativo, tendo como questão problematizadora “como ocorre o 

desenvolvimento profissional de egressos do curso de Pedagogia a partir da formação inicial e 

da prática docente”, realizou-se a pesquisa de campo por meio da coleta de dados mediante 

aplicação do questionário e a realização da entrevista narrativa reflexiva, em ambiente próprio 

no qual encontramos os sujeitos da pesquisa e coletamos os dados, conforme descrita no 

capítulo 5.  
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4.3 Questionário e entrevista narrativa reflexiva na coleta de dados da pesquisa 

 

A etapa da coleta de dados da pesquisa de campo foi feita, inicialmente, a partir da 

aplicação do questionário visando traçar o perfil, a descrição adequada de características 

pessoais e profissionais dos interlocutores da pesquisa. 

O questionário é o “conjunto de questões, sistematicamente articuladas que se 

destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, como vistas a 

conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo.” (SEVERINO, 2007, p. 125). 

Tais questões devem ser adequadas aos objetivos da pesquisa e elaboradas de forma clara e 

objetivas para que sejam bem compreendidas pelos respondentes do questionário. 

 No contexto desta pesquisa, o questionário (Apêndice B) tem como objetivo principal 

descrever dados pessoais, acadêmicos e profissionais dos sujeitos, possibilitando a seleção e a 

caracterização dos professores egressos do curso de Pedagogia participantes da pesquisa. 

Foi utilizada também, a entrevista narrativa e reflexiva para coletar os dados desta 

pesquisa (APÊNDICE C). O processo de coleta dos dados da pesquisa por meio da entrevista 

foi relevante por ser uma técnica que promove a interação pesquisador e pesquisado, sendo para 

tanto preciso que o pesquisado tenha confiança no pesquisador para realmente oferecer as 

informações solicitadas da melhor forma possível, sem deixar de apresentar dados essenciais 

para a pesquisa. Entende-se assim, que a entrevista favorece o “face a face” porque valoriza a 

produção e a recorrência de significados durante a realização desta atividade interativa. 

De acordo com Rosa e Arnaldi (2008, p.16), a entrevista é a técnica de coleta de dados 

em pesquisas qualitativas de forma mais segura e fidedigna porque “o pesquisador consegue 

coletar dados mais profundos e coniventes com a realidade”. Corroborando com a ideia desta 

autora, a opção por esta técnica deu-se por “precisar valer-se de respostas mais profundas para 

que os resultados fossem realmente atingidos de forma fidedigna.” 

Para Szymanski (2008, p.15), a entrevista com sua dimensão reflexiva é interativa, 

interpessoal, de caráter subjetivo e que oportuniza ao entrevistado um recorte espacial e 

temporal de experiências e vivências pessoais e profissionais e produção de uma narrativa 

partindo da reflexão de questões ou conhecimentos informados ao pesquisador.  

Assim, é salutar afirmarmos que a entrevista narrativa reflexiva evidencia, segundo 

Szymanski (2008, p.14), que “o movimento reflexivo que a narração exige acaba por colocar o 

entrevistado diante de um pensamento organizado, de uma forma inédita até para ele mesmo.” 
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Na entrevista, destaca-se que a ação narrativa e a reflexiva apresentam objetivos que 

se complementam; desenvolvem-se com base a uma relação dialógica e interativa entre os 

sujeitos e o pesquisador. 

A entrevista com enfoque na reflexividade compreende “[...] a fala de quem foi 

entrevistado, expressando a compreensão da mesma pelo entrevistador e submeter tal 

compreensão ao próprio entrevistado, que é uma forma de aprimorar a fidedignidade.” 

(SZYMANSKI, 2008, p.15). 

Entende-se que o movimento reflexivo no qual entrevistado ao ouvir sua narração por 

meio da narrativa do pesquisador pode concordar com as questões narradas ou pode reorientar 

a questão discutida, re-construindo sua narrativa. 

A realização da entrevista narrativa, de acordo com Bertaux (2010) é o momento em 

que o pesquisador solicita ao sujeito que ele conte a sua experiência vivida, de forma completa 

ou parcial. A entrevista semi-estruturada possibilita a interação face a face do pesquisador - 

pesquisado, de maneira interativa e dialógica.  

Na realização da entrevista, a influência do pesquisador deve ser mínima enquanto que 

para o entrevistado não há essa restrição, pois o entrevistado usará sua linguagem espontânea 

na narração dos acontecimentos.  Este tipo de entrevista, 

 
[...] é considerada uma fonte de entrevista não estruturada, de profundidade, 

com características específicas. Conceitualmente, a ideia da entrevista 

narrativa é motivada por uma crítica do esquema pergunta-resposta da maioria 

das entrevistas. [...] A entrevista narrativa vai mais além que qualquer outro 

método ao evitar uma pré-estruturação da entrevista. È o empreendimento 

mais notável para superar o tipo de entrevista baseado em perguntas-resposta. 

Ela emprega um tipo específico de comunicação cotidiana, o contar e escutar 

história, para conseguir este objetivo. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2007, 

p.91). 

 

A opção pela entrevista narrativa reflexiva deu-se por ter o entendimento de que esta 

atividade investigativa, por meio de narrativas orais, possibilita aos participantes da pesquisa 

uma atitude reflexiva quanto aos processos formativos e de suas trajetórias de vida pessoal e 

profissional, no percurso de ser aprendente na profissão no sentido de tornar-se professor. 

A entrevista narrativa reflexiva foi utilizada para possibilitar um pensar sobre a 

formação inicial das professoras egressas do curso de Pedagogia, tendo como foco o 

desenvolvimento profissional diante das necessidades e perspectivas destas professoras no 

início da carreira de docente. 



90 
  

Destaca-se que antes de realizar a entrevista, o pesquisador fez visitas ao lócus a ser 

investigado para criar certa familiaridade; foram aplicados questionários para também, 

estabelecer vínculos de confiança com os entrevistados.  

Diante da importância da entrevista na produção das narrativas reflexivas dos 

docentes, é essencial dar voz e conceder a possibilidade de expressão do pensamento dos 

sujeitos da pesquisa, com destaque para os elementos formativos e determinantes do trabalho 

docente, constituintes do desenvolvimento profissional.  

 

4.4 Cenário e sujeitos da pesquisa 

 

O lócus da pesquisa de campo foi uma IES pública estadual, campus da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), o Centro de Estudos Superiores de Caxias. A referida IES 

pública localiza-se no município maranhense de Caxias.  

Esta IES oferece os mais variados cursos de Licenciatura que formam os profissionais 

na área da docência para atuação nos diversos níveis de escolarização do sistema de ensino, 

desde 1968. A escolha desta IES recai sobre a sua contribuição, ao longo dos anos, como 

instituição formativa, além da possibilidade do encontro, neste contexto de professores egressos 

do curso de Pedagogia que atendem aos critérios propostos para seleção dos interlocutores da 

presente pesquisa. 

Esta Instituição de Ensino Superior, onde efetuamos a presente pesquisa, foi a primeira 

instituição de ensino superior pública a oferecer à comunidade deste município maranhense, 

dos seus arredores e de outras cidades circunvizinhas, desde 1968, cursos de formação de 

professores no formato de cursos de Licenciatura nas áreas de Pedagogia,  Letras, Ciências 

(Biologia, Física, Química) e Matemática.  

Neste contexto formativo, a referida instituição no período de 1968 a 1994 teve como 

finalidade somente a formação docente; após 1994 foram criados os cursos de Enfermagem e 

de Medicina. Atualmente, o enfoque maior ainda se concentra na oferta de vários cursos de 

Licenciatura e, portanto, esta IES constituiu-se e vem se consolidando como referência na 

formação de professores, sobretudo para os que desejam atuar na educação básica. 

Para selecionar os participantes da pesquisa, entre os egressos de 2011 estipulamos 

como uma das variáveis, a inclusão daqueles que produziram memorial de formação (em 2010), 

além dos dados obtidos nos questionários aplicados no segundo semestre de 2013, os quais 

permitiram identificar as professoras que se encontravam no início da carreira docente. 



91 
  

 Foram selecionadas 7 (sete) professoras, todas do sexo feminino, pois neste universo 

só tinha um egresso do sexo masculino, sendo que este não atua como docente.  

As professoras participantes desta pesquisa, no período da coleta dos dados, atuavam 

na docência no período de (1) um e, no máximo 3 (três)anos, o que permitiu considerá-las 

professoras iniciantes na carreira docente. 

A fase na qual se encontravam as professoras, sujeitos desta pesquisa, representa o 

tempo profissional denominado  “entrada na carreira”, caracterizado pelo estágio vivido em 

busca da “sobrevivência” no ambiente escolar, com destaque para o da sala de aula.É no espaço 

sala de aula em que, geralmente, o professor iniciante enfrenta o choque de realidade com as 

inseguranças, necessidades e perspectivas. No entanto, ao mesmo tempo, esse mesmo professor 

experiência a fase da “descoberta”, na qual se manifesta o entusiasmo inicial com a atividade 

profissional. (HUBERMAN, 2000, p. 39). 

A opção pelo recorte no tempo de atuação dos professores - início da docência – 

justifica-se por se entender que este período caracteriza-se como fundamental à compreensão 

dos aspectos delineadores do ‘ser professor’.  

Em relação à seleção dos participantes da pesquisa foram considerados os seguintes 

critérios referenciais: ter a formação inicial em Licenciatura em Pedagogia pela IES referida 

(formados em 2011); atuar na docência por no máximo quatro (4) anos; ter vínculo empregatício 

efetivo ou contratual em instituição escolar; aderir voluntariamente e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice D).  

Na presente pesquisa optou-se pela manutenção do anonimato das participantes, razão 

pela qual, as professoras são identificadas pelas letras PI, de professora iniciante, seguido de 

numeração sequencial (PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6,PI 7). 

 

4.5 Etapas das coletas de dados da pesquisa 

 

Para aplicação do questionário marcamos um encontro com alunos egressos da turma 

de Pedagogia (2011), agora professoras,em agosto de 2013, na IES em que concluíram o curso, 

com a finalidade de apresentar os objetivos da pesquisa, a importância deste estudo para a 

formação de professores, ao mesmo tempo, que sensibilizar o grupo para a adesão vountária. A 

sensibilização atrelava-se também à conquista da confiança e ao estabelecimento de parceria 

dos docentes iniciantes para com o estudo e consequente comprometimento e adesão voluntária. 

Na aplicação dos questionários, com questões abertas de fechadas, informamos que 

seria mantido o anonimato dos participantes , mesmo diante da afirmação de algumas de que  
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não se importariam caso fossem identificadas.Como nesse encontro contamos com um número 

mínimo de egressos, tivemos que marcar novos encontros para aplicação de 

questionários.Apesar do número reduzido de participantes, o encontro foi produtivo e nos 

oportunizou por meio dos egressos presentes, o contato com outros egressos da turma,mediante 

o fornecimento de endereço eletrônico (e-mail), e números de telefone residencial e /ou celular. 

Em relação à devolutiva dos 18 (dezoito) questionários aplicados, obtivemos o retorno 

de 16. Dos16 (dezesseis) egressos, somente 11(onze) estão atuando na docência, 2 (dois) estão 

desempregados e 3 não atuam na área da educação. E, apenas 7 (sete) professoras iniciantes 

aceitaram continuar como participantes da pesquisa. 

No final do 2º semestre de 2013 conseguimos concluir a etapa de aplicação dos 

questionários e, após a análise inicial, prosseguimos os contatos com as professoras para 

agendamento e realização das entrevistas para os devidos aprofundamentos. 

Além da aplicação do questionário efetuamos entrevistas narrativas reflexivas com as 

professoras. Em relação às entrevistas narrativas das professoras, estas foram obtidas mediante 

encontros pessoais ocorridos em janeiro de 2014, previamente agendados e, por algumas vezes 

remarcados, de acordo com a disponibilidade das professoras contatadas. Tais encontros 

aconteceram na IES em que estas se formaram em Pedagogia. 

Destaca-se que antes da realização da entrevista, pesquisador fez visitas ao campo a 

ser investigado para estabelecer vínculos de confiança no primeiro contato com os entrevistados 

e dar prosseguimento à pesquisa, mais precisamente à elaboração de questões. 

Para a realização da entrevista foram marcados encontros individuais como as 7 (sete) 

professoras, sujeitos da pesquisa, em uma sala na IES, considerando ser esse espaço de melhor 

acesso para as professoras entrevistadas. Foi utilizado um roteiro com questões norteadoras 

elaboradas de acordo com os objetivos e problema de pesquisa, pois mesmo sendo uma 

entrevista de caráter não-diretivo, encontramos respaldo em Lüdke e André (1986, p. 36) de 

que é “mesmo aconselhável o uso de um roteiro que guie a entrevista através dos tópicos 

principais a serem cobertos.” 

As entrevistas foram gravadas em áudio, por meio de um gravador com a devida 

autorização das entrevistadas; depois foram transcritas no sentido de garantir a máxima 

fidedignidade aos dados coletados para posterior análise. Em seguida, procedeu-se à revisão 

textual. Após as transcrições das entrevistas, as enviamos, via email, para as professoras 

conferirem a íntegra do texto da entrevista narrativa. Em relação à devolutiva, a maioria fez 

revisão de sua fala. 



93 
  

As revelações das falas das professoras, pontuadas nas entrevistas narrativas (2014) 

realizadas, oriundas das transcrições, re-leituras detalhadas das mesmas foram entremeadas 

com os objetivos e orientadas pela questão norteadora deste estudo, de modo a que 

possibilitassem a construção dos eixos temáticos de análise e dos indicadores.  

A entrevista narrativa reflexiva com as professoras iniciantes na docência constituiu-

se em ferramenta importante na produção de dados e de reflexão, no sentido de pontuar aspectos 

relativos ao processo de desenvolvimento do ‘tornar-se professor’, a partir do olhar da formação 

inicial e da prática evidenciando, conforme descritas no capítulo “Pesquisa de campo”, as 

concepções das profissionais acerca do e no percurso do desenvolvimento profissional docente. 

Em busca de respostas à questão norteadora e aos objetivos propostos no presente 

estudo, segue-se com a apresentação da pesquisa de campo, mais especificamente, a descrição 

da coleta, apresentação, análise dos dados e resultados da pesquisa, incluindo-se os indicadores 

para pensar a formação de professores. 
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CAPÍTULO 5 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE, DISCUSSÃO DOS DADOS E RESULTADOS DA 

PESQUISA: percepções e concepções de professoras iniciantes na docência 

 

[...] Não basta saber como se constrói o 

conhecimento. Nós precisamos dominar outros 

saberes da nossa difícil tarefa de ensinar. 

Precisamos saber o que é ensinar, o que é 

aprender e, sobretudo, como aprender. 

Moacir Gadotti, 2011.  

                      
 

Neste capítulo apresentamos os dados coletados na pesquisa de campo, as análises e 

discussão dos levantamentos realizados e os principais resultados encontrados neste percurso 

investigativo.  

Esta pesquisa de campo foi iniciada com a aplicação do questionário (Apêndice B), 

cujos dados encontram-se abordados no tópico 5.1 “O perfil das professoras iniciantes egressas 

do curso de Pedagogia.” 

No tópico 5.2 “Análise das entrevistas das professoras iniciantes na docência com 

apontamentos a possíveis indicadores para reformulação do curso de Pedagogia” focalizamos 

recortes dos dados obtidos mediante a entrevista narrativa reflexiva (Apêndice C) e os 

apresentamos em eixos temáticos visando, em última instância, apontar possíveis indicadores à 

formação inicial docente, à construção de um currículo ao curso de Pedagogia que contemple 

as necessidades, sobretudo dos professores iniciantes e à inserção desses profissionais na 

docência. 

 

5.1  Perfil das professoras iniciantes egressas do curso de Pedagogia 

 

Após a aplicação do Questionário (Apêndice B), traçamos e analisamos o perfil 

acadêmico-profissional das professoras iniciantes, egressas do curso de Pedagogia, conforme 

segue. 
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Quadro 3. Perfil das professoras iniciantes (PI) egressas do curso de Pedagogia, 2011 

 

Professora PI1 

Professora com 35 anos de idade, solteira, atua como docente há 2 (dois) anos no ensino 

fundamental, em instituição de ensino público, com contrato provisório de 40h semanais de 

trabalho. Sua primeira opção profissional foi Medicina, mais a sua formação foi na área da 

docência. Graduada em Pedagogia, cursa especialização em educação especial. 

 

 

Professora PI2 

Tem 36 anos de idade, casada. Atua há 2 (dois) anos como professora da educação infantil, 

mediante contrato provisório de 40 horas semanais, em uma creche municipal, instituição de 

ensino em que atuou como voluntária até ser contratada como professora. Teve com primeiras 

opções de vestibular História e Letras sendo aprovada para Pedagogia na terceira tentativa. 

Graduada em Pedagogia, cursa especialização em educação infantil, mesma área de atuação 

profissional.  

 

 

Professora PI3  

Casada, tem 26 anos de idade, atua como professora da educação infantil há 1(um) ano, com um 

contrato provisório de 20 horas semanais, em uma instituição municipal de ensino público. 

Graduada em Pedagogia e, concluiu em 2013, a especialização em educação de jovens e adultos 

(EJA). A primeira opção profissional foi pelo curso de Química.  E não obtendo aprovação no 

vestibular para essa área, optou e foi aprovada em Pedagogia. 

 

Professora PI4 

Solteira, tem 27 anos de idade. É professora do ensino fundamental há 2 (dois)anos,com um 

contrato provisório de 20 horas semanais, em uma escola municipal.  

Graduada em Pedagogia sua primeira opção profissional, cursa especialização em educação 

especial.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Professora PI5 

 

Tem 29 anos de idade, casada. É professora do ensino fundamental há 3 (três) anos, com uma 

carga horária de 20 horas semanais em uma escola privada. Sua primeira opção profissional foi 

pelo curso de História.  Iniciou na docência no final do curso de Pedagogia, e ainda não fez um 

curso de Pós - Graduação.  

 

 

 

Professora PI6 

Solteira, tem 36 anos de idade. É professora do ensino fundamental e infantil há 2 (dois) anos, 

com um contrato provisório de 20 horas semanais, em uma escola municipal. Graduada em 

Pedagogia, cursou especialização em Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) e cursa 

especialização em Libras. A sua primeira opção profissional foi pelo curso de Direito, mas como 

o curso só era oferecido na cidade em IES privada, e afirma que não tinha condições financeiras 

para cursá-lo, assim, optou pela Pedagogia. 
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Professora PI7  

Atua como docente há 3 (três) anos. Tem 36 anos de idade, é viúva. Atua como professora do 

ensino fundamental, com um contrato provisório de 17h horas semanais em uma escola 

municipal. É Graduada em Pedagogia e concluiu a especialização em Gestão, Supervisão e 

Planejamento Educacional, em 2012.  O curso de Pedagogia foi a primeira opção profissional. 

 
Fonte: Dados do Questionário aplicado em out.2013. 

Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

No Quadro 3, os dados mostram que os sujeitos participantes deste estudo são 

mulheres, o que comprova que o curso de Pedagogia tem uma demanda expressiva de pessoas 

do sexo feminino e reforça a constatação de que são maioria no ensino escolar dos anos  iniciais 

da educação básica. Sobre a idade das professoras participantes deste estudo, 29% encontram-

se na faixa etária acima de 25 anos e menos de 30 anos, enquanto que 51% estão com idade 

entre 35 e 36 anos. 

É importante destacar que as professoras iniciantes encontram-se na idade adulta, fase 

de maturidade na idade cronológica e de experiência de vida, mais são ainda iniciantes na 

carreira, por não apresentarem em sua experiência profissional aprofundamento noexercício da 

docência. 

De acordo com os dados acerca do tempo de atuação docente, ressaltamos que 29% 

das professoras atuam no ensino infantil e 57% atuam como docente nos anos iniciais do ensino 

fundamental e, ao mesmo tempo, 14% na educação infantil e ensino fundamental.  

Tais dados evidenciam que as professoras egressas do curso de Pedagogia estão 

atuando como docentes na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

reafirmando que o curso de Pedagogia encontra-se mais voltado à preparação para a docência 

das séries iniciais da educação básica. Tal fato corrobora o estabelecido na legislação que 

norteia o curso de Pedagogia, como, por exemplo, as Diretrizes Nacionais Curriculares.Tal 

ênfase também se constata no Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da IES,ao 

afirmar “que no referido curso dar-se-á a formação de professores para o magistério na 

Educação infantil e nos anos iniciais do Ensino fundamental.” 

Das 7 (sete) professoras egressas do curso de graduação em Pedagogia constatamos, 

no que concerne ao tempo de docência, a seguinte situação: 14% atuam na docência há 1 (um) 

ano;  57% professoras têm 2 (dois) anos de experiência docente, enquanto que 29% destas, já 

exercem a docência há 3(três) anos. 

Neste contexto evidenciamos que apenas 29% das professoras, PI5 e PI7 estão atuando 

há 3 (três) anos, o que significa dizer, que estas duas professoras iniciaram-se profissionalmente 
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na docência, ainda durante o curso da graduação. Das demais, 71% só vieram a exercer a 

carreira após a conclusão do curso, em 2011.  

É importante destacar que 100% das professoras mantêm vínculos empregatícios de 

contrato provisório na Rede Municipal de Ensino. Este dado reforça indicativo de que no 

cenário da carreira profissional, após as vivências da etapa inicial da carreira, tem-se a fase da 

estabilidade profissional, etapa que também envolve dificuldades, sobretudo no que diz respeito 

às escolhas a serem procedidas. No rol das opções está a busca pelo estabelecimento de um 

vínculo mais aprofundado com a profissão que, por decorrência implica em traçar metas 

relacionadas ao desenvolvimento profissional. Significa dizer que a busca pela superação da 

fase de “sobrevivência” e “descobertas” no ambiente de trabalho tende a ocorrer com freqüência  

“[...] por um período de 8 a 10 anos, no mínimo” de vivência na profissão, visto que os 

profissionais iniciantes [...]” “passam a ser professores, quer aos seus olhos, quer aos olhos dos 

outros.” (HUBERMAN, 2000, p. 40). 

Ainda, mediante as informações obtidas no Questionário (Apêndice B),constatamos 

que os professores têm buscado conhecimentos profissionais para atuar em outros campos de 

atuação na esfera da Pedagogia, ou seja, têm demonstrado interesse no investimento na 

formação continuada por meio do curso de pós-graduação, como um dos processos norteadores 

do seu desenvolvimento profissional. Considerando tal constatação, o questionário aponta que 

2 (duas)professoras, PI3 e PI6, fizeram a opção pela Pós - Graduação lato sensu, Especialização 

em Educação de Jovens, Adultos e Idosos – EJAI, sendo que 1 (uma) – PI3 ainda está cursando 

e trabalha na educação infantil e, 1 (uma) – PI6 já concluiu e atua tanto na educação infantil 

quanto no ensino fundamental. 

Destacamos que estas professoras atuam nas séries da educação básica para as quais 

foram habilitadas na formação inicial e buscam uma formação complementar que as 

possibilitem atuar também, na docência, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e 

Idosos (EJAI), com a finalidade de ampliar seu campo de atuação profissional. 

No sentido de dar continuidade aos estudos e à formação profissional, ou seja, de 

caminhar em direção ao desenvolvimento profissional por meio da Educação permanente, PI7 

atua como professora no ensino fundamental e já cursou Pós- Graduação - Especialização em 

Gestão, Supervisão e Planejamento Educacional, em 2012 e, 2 (duas) professoras – PI1 e PI4 

estão cursando a Especialização em Educação Especial. 

A professora PI 2 atua como docente há 2 (dois) anos na educação infantil e cursa Pós- 

Graduação em Educação Infantil, o que demonstra que a mesma vem procurando investir desde 

na formação profissional na prática docente da educação infantil, evidenciando que vem 
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desenvolvendo-se profissionalmente nesta área de atuação como professora. Destas professoras 

iniciantes na docência, apenas 1 (uma) PI 5 não cursos e nem está cursando especialização 

desde a sua formação em 2011. 

Mediante os dados levantados na aplicação do questionário constata-se que mesmo as 

professoras estando na fase inicial da profissão docente, que seis têm investido na formação 

profissional, na área da educação por meio de cursos de Pós-graduação lato sensu 

especialização na área da educação escolar, visando ampliar seu repertório de conhecimentos 

e, por decorrência, dando continuidade no seu desenvolvimento profissional. 

 

 

 

5.2  Análise das entrevistas das professoras iniciantes na docência com apontamentos a 

possíveis indicadores para reformulação do curso de Pedagogia 

 

Além da aplicação do questionário efetuamos entrevistas narrativas reflexivas com as 

professoras mediante encontros pessoais ocorridos entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014  

na IES, cenário da pesquisa,  em uma sala reservada, ambiente favorável e adequado;  as 

entrevistas transcorreram de foram agradável e de acordo com a disponibilidade de cada 

professora. 

Apresentamos a seguir, os percursos percorridos no processo de coleta de dados com 

base nas entrevistas narrativas das docentes, como trilheiras que somos no caminho da produção 

do conhecimento,  

As entrevistas narrativas, com foco reflexivo, foram efetivadas de maneira informal, 

onde mesmo seguindo um roteiro pré-elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa, outras 

informações foram emergindo no decorrer da conversa com facilidade, devido à confiança 

depositada pelas professoras à pesquisadora.  

Para Bertaux (2010, p.47) “[...] o uso das narrativas nas pesquisas em educação 

possibilita a construção de significados dos episódios relembrados e narrados” por meio deum 

discurso elaborado que expressa o (re) pensar de sua trajetória de vida profissional. Dessa forma, 

as narrativas docentes produzidas nas entrevistas podem ser consideradas como importantes 

recursos na coleta de dados, por possibilitar reflexão reveladora da percepção que os sujeitos 

têm da sua inserção e do desenvolvimento na profissão docente a partir do repensar processos 

formativos da formação inicial. 
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É oportuno reafirmar que esta técnica de coleta de dados favoreceu o face a face, um 

diálogo interativo dos envolvidos no estudo, atendeu a contento os objetivos da pesquisa, por 

considerarmos que a tendência delineada nesta pesquisa foi oportunizar vez e voz às professoras 

iniciantes e possibilitá-las com esta atividade narrativa e reflexiva considerar a formação e 

autoformação do processo inicial percorrido na profissão de professor, além de oferecer 

subsídios legítimos para o aprimoramento de questões curriculares relativos à formação de 

professores para os anos iniciais da educação básica. 

Ratificando tal fato, no processo de consideração dos dados das entrevistas,  Chizzotti 

(2008) afirma que na análise das mensagens, o foco é a interpretação dos aspectos significativos 

do texto. 

Dessa forma, elencamos os eixos temáticos de análises desta pesquisa buscando 

suporte na  consideração de que “ a definição de categorias depende da natureza da pesquisa, 

dos objetivos estabelecidos e das particularidades dos dados visando agregar um significado a 

partir das unidades vocabulares,o que não é uma tarefa simples.” (CHIZZOTTI, 2008, p. 117). 

A partir dos dados produzidos pelos sujeitos da pesquisa e considerando os objetivos 

propostos, iniciamos a análise dos dados das transcrições das entrevistas para a elaboração de 

indicadores (menção explícita ou subjacente de um tema ou mensagem). No caso desta 

pesquisa, o recorte das falas ou escritas dos sujeitos foi agrupado em indicadores que 

sintetizassem a mensagem repassada. Para tanto, foram criados indicadores, a priori em busca 

de respostas investigativas, tais como, perspectivas e necessidades do professor no início da 

docência. Por sua vez, a definição dos demais eixos temáticos de análise se fez por meio de 

temas que sintetizaram as falas dos sujeitos da pesquisa, orientados pelas informações coletadas 

nas entrevistas das professoras.  

 Ainda, neste contexto, procurou-se confrontar os trechos das falas das professoras 

buscando as convergências e divergências nas respostas. Com isso, novos indicadores foram 

surgindo para análise e interpretação. No processo de análise, avançamos na fase de 

interpretação referencial tomando o conjunto de informações obtidas nas entrevistas e as 

organizando em eixos temáticos, articulados aos objetivos centrais da pesquisa. Para Triviños 

(2007) é o momento do confronto entre o conhecimento acumulado e o adquirido, pelo qual foi 

realizado o tratamento dos resultados, com base na inferência e interpretação dos mesmos.  

Assim, reafirmamos que a busca à resposta ao nosso problema de pesquisa “Como 

ocorre o desenvolvimento profissional de professores iniciante egressos do curso de Pedagogia 

a partir da formação inicial e da prática?”, bem como aos referenciais teóricos foram basilares 
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para a efetivação das análises das narrativas das entrevistas e para a identificação dos 

indicadores temáticos e eixos de análise. 

Salientamos que após a análise de cada um dos eixos propostos e seus sub-eixos 

apresentamos, mediante representação gráfica, a síntese dos principais dados obtidos nas 

narrativas docentes. Assim é que, sinteticamente apresentamos na Figura 1, os eixos temáticos 

de análise. 

 

Figura 1. Eixos temáticos de análise: narrativas docentes como indicadores para se pensar a 

formação docente 

   

 

 

Fonte: Dados das entrevistas das Professoras Iniciantes (PI), 2014. 

 

 

 

 

5. 2. 1 Eixo 1 -  Formação Inicial no curso de Pedagogia 

 

Os cursos de formação de professores objetivam formar docentes para exercer, 

presume-se, com competência o ensinar, ou seja, o como ensinar e por que ensinar no ambiente 

Eixo 3 - O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS PROFESSORAS INICIANTES 

PERSPECTIVAS   NO PROCESSO DO TORNAR-SE  PROFESSOR .

Eixo 2 – O ENCONTRO COM A DOCÊNCIA DAS PROFESSORAS INICIANTES.

NECESSIDADES FORMATIVAS  NO INICIO DA PRÁTICA DOCENTE.

Eixo  1 - FORMAÇÃO INICIAL NO  CURSO DE PEDAGOGIA

SABERES PROFISSIONAIS  PRODUZIDOS NA FORMAÇÃO INICIAL
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escolar, no entanto, parece-nos que a formação inicial por si não prepara o profissional para 

iniciar a carreira com segurança e competência, haja vista, que se aprende a ensinar, ou seja, a 

ser professor no exercício da docência articulando na prática os conhecimentos específicos 

inerentes à profissão docente produzidos na formação inicial que serão mobilizados no saber 

fazer profissional. 

No percurso formativo no curso de formação docente, o futuro professor acredita que 

está sendo preparado para exercer com competência e segurança a complexidade da tarefa 

docente. No que se refere à necessidade de se ter um olhar a respeito da formação inicial 

docente, enquanto professoras iniciantes, questionamos se o curso de Pedagogia as preparou 

para iniciarem com certa segurança e competência na profissão de professora.  

As narrativas de duas das professoras (PI1 e PI7) revelam que tiveram uma boa 

formação no curso de formação inicial desenvolvendo competências básicas para aprender a 

ensinar, conforme relato: 

 

“Desenvolvi as competências de leitura para saber buscar outros 

conhecimentos para aplicar na sala de aula. Adquiri competências de 

oratória, de saber expor, de elaboração de aula, de usar recursos para 

ensinar. Outra competência foi a de pesquisar, e de lidar com algumas 

dificuldades que você pode encontrar em sala de aula. Assim, vim buscar e 

encontrei no curso conhecimentos, uma formação da qual eu precisava para 

estar no mercado de trabalho.”(PI 1). 

 

“No curso aprendi que para você trabalhar com segurança você precisa 

saber o que você vai ensinar aos seus alunos, procurar uma metodologia, um 

meio de juntar a teoria estudada no curso na prática de forma interessante 

que o aluno aprenda.”(PI 7). 

No relato, uma das professoras (PI1) afirma que encontrou no curso de Pedagogia o 

que procurava para exercer a profissão docente, e que nesta formação desenvolveu 

competências profissionais necessárias para ensinar, tais como: saber estudar, pesquisar, 

preparar e executar aulas. Esta professora anunciou também que teve oportunidade de vivenciar 

situações formativas, consideradas importantes para enfrentar as dificuldades no ambiente da 

sala de aula. A outra professora (PI 7) afirma que o curso de Pedagogia precisa melhorar a 

formação oferecida, pois: 

 

“[...] os alunos precisam ser mais acompanhados porque não digo com todos, 

mas tinha alguns professores que só entregavam o material para estudo e não 

orientavam, pois precisávamos de pessoas mais capacitadas do que a gente 
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para explicar certos conhecimentos. Então, por muitas vezes, recebíamos 

material de difícil entendimento pra ler, e para questionar e sem a devida 

orientação.” (PI 7). 

 

Para a professora (PI 7), o curso de Pedagogia possibilitou a iniciação das 

aprendizagens da docência para trabalhar com segurança no ambiente escolar, mostrou ainda 

que, para isso é preciso dominar os conteúdos escolares, saber dar o devido tratamento didático  

e contextualizar a teoria estudada no curso à realidade da sala de aula,como forma de garantir 

a aprendizagem por parte dos alunos. 

Desse modo, PI 7 acredita que o curso cumpriu, de certa forma, com seu papel 

formativo mas, que precisa melhorar principalmente, no que tange ao trabalho educativo dos 

professores deixando a entender que ficou pendente aprofundar certos conhecimentos,tidos 

como relevantes para a formação, isto porque alguns professores, com relativa constância não 

orientavam os estudos e nem discutiam os textos propostos na disciplina. 

Esta prática considerada recorrente nas IES pelo sujeito da pesquisa compromete,  de 

certa forma, a formação dos futuros professores por gerar deficiências no aprofundamento de 

conteúdos e, principalmente, no que se refere à falta de comprometimento por parte do docente, 

enquanto referência profissional aos futuros professores. Em relação a uma referência 

equivocada de profissional docente, encontramos respaldo em Formosinho (2009, p. 100) 

quando afirma que “[...] o modo de formação (ensino de ser profissional de ensino). [...] torna 

inevitável que as práticas de ensino dos formadores sejam importantes modelos de 

aprendizagem da profissão.” 

A percepção acerca da formação docente constatada nas falas das professoras enfatiza 

a competência técnica do ensinar desconsiderando a multidimensionalidade do ensino, 

reforçando o distanciamento entre o que o curso se propõe e como se concretiza na dimensão 

formativa. 

Esta contradição é constatada quando se observa o desenho curricular do curso de 

Pedagogia com a proposição formativa no PPP (2008, p.20-21) por meio dos núcleos de estudos 

básicos, de aprofundamento e diversificação de estudos e o núcleo de estudos integradores. Tais 

núcleos, no curso, decorrem do princípio formativo voltado à pesquisa da ação docente e às 

vivências experienciais de situações de docência em toda a trajetória de formação inicial de 

modo a permitir articular teorias específicas e necessárias com a prática docente em contextos 

escolares e não - escolares. 
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As demais professoras iniciantes (71, 4%) são mais emblemáticas quando afirmam que 

o curso de formação inicial não as preparou para que tivessem uma formação profissional mais 

consistente no âmbito teórico e prático para a inserção segura e competente na carreira 

profissional, como afirma a professora iniciante (PI 5) “Não! Eu acredito que o curso não 

prepara bem o professor,  ele acaba saindo sem saber ensinar. No curso tem uma teoria na 

escola, mas a prática é bem diferente.” 

 

“Depois que eu terminei não me sentia segura pra atuar em sala de aula 

porque eu acredito que o curso de Pedagogia é um curso que a gente vê várias 

disciplinas teóricas, e muitas descontextualizada na realidade da escola.” (PI 

2). 

 

“No todo.[..]. Eu afirmo que não, prova disso foi minha dificuldade quando 

entrei em sala de aula. Então ele não te dá esse aparato de fato dizer que você 

está preparada, para qualquer situação, dentro daquelas bases que o 

currículo te deu, então você vai ter sempre que procurar meios pra você dar 

respostas aquele trabalho que você "está" desenvolvendo.”(PI 3). 

 

 

“Não te dá apoio, muitas vezes a pessoa fica desmotivada quando começa a 

trabalhar, pois o que é estudado está muito distante da realidade da escola. 

A gente sai com algumas competências, mais não com segurança porque no 

curso  tem pouco a relação entre teoria e prática.”(PI 4). 

 

“Acho que não. Eu acho que os estágios, em si, da graduação foram tão 

corridos. Era uma coisa tão acelerada que a gente fazia mecanicamente. 

Pouca coisa a gente conseguia assimilar porque tinha aquela preocupação 

de está cumprindo aquela carga horária.”(PI 6). 

 

Nessas narrativas, as professoras afirmam que mesmo tendo concluído o curso de 

formação de professores não sentiram segurança para iniciar na profissão. Dessas professoras, 

57,1% acreditam que isto é decorrente também da forma descontextualizada como se efetivou 

o ensino e o estudo das teorias que fundamentam a educação escolar com a realidade concreta 

da sala de aula. Portanto, o fato de as professoras terem recebido uma formação inicial 

distanciada da situação de trabalho explica-se, segundo Formosinho (2009, p.293), uma vez  

que o processo formativo não cumpre com seu“ [..]  propósito de adaptar os professores à escola 

enquanto organização [...].” 

Duas dessas professoras (PI 6; PI 3) enfatizaram a questão do estágio no curso de 

Pedagogia justificando o despreparo na formação para iniciar na docência,uma vez que neste 

ambiente formativo foram oportunizadas reduzidas situações de vivências pedagógicas para 

que o professor iniciante pudesse atuar na sala de aula. Aspecto esse, também relacionado à 
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reduzida carga horária dos estágios da docência escolar, bem como, à desarticulação dos 

fundamentos teóricos das disciplinas que embasam o ensinar e aprender na escola, com 

vivências e estudos de realidades escolares. Diante de tais constatações pode-se destacar o quão 

oportuno é o surgimento de “[...] novas práticas de formação mais integradas na escola, 

apostadas em pensar simultaneamente o professor e a escola e em valorizar a participação dos 

actores escolares na mudança educativa.” (FORMOSINHO, 2009, p. 293). 

Com base nas falas das professoras iniciantes podemos afirmar que para um curso que 

se pretende voltado à formação de profissionais competentes no lidar com a prática do 

cotidiano, há que se repensar também, as questões pertinentes à formação inicial, conforme 

pontuadas a seguir.  

 

“Um curso que pretende preparar um profissional para estar em sala de aula 

ajudando outras pessoas a aprender, a crescerem intelectualmente, teria que 

ser um curso mais amplo, teria mais um período mais longo de estágio e 

trabalhar mais especificamente essas disciplinas que a gente vai fazer o uso 

dela em sala de aula.” (PI 2). 

 

“Embora fale que o curso forme para atuar na educação infantil e as 

primeiras séries do ensino fundamental, no ensino médio e gestão 

educacional, isso é bem amplo para o que se pretende formar neste curso, 

pois esta formação se dá somente em quatro anos, então não dá pra preparar 

bem o professor.” (PI 3). 

 

“A Universidade prepara muito pra uma situação ideal. É idealizada, então 

quando a gente se depara com a realidade a gente quer que aquele idealismo 

se torne realidade e vai ter que trabalhar muito, daí importância do professor 

pesquisador, dele buscar investigar sempre, e é muito difícil.” (PI 4). 

 

De acordo as professoras (PI 2e PI3), o curso de formação inicial deixou lacunas 

formativas quanto ao saber ensinar devido à complexidade do que se propõe o curso de 

Pedagogia para formar professores para a docência na educação infantil, séries iniciais do 

ensino fundamental, do ensino médio, compreendendo as disciplinas de filosofia e sociologia, 

e a participação em gestão. 

Reforçando a fragilidade da formação inicial na sua narrativa, a professora (PI 4) 

ressalta que a IES forma o professor ideal para atuar numa situação ideal de ação educativa e, 

quando o docente se inicia na docência surge o confronto entre os saberes produzidos na 

formação e os mobilizados na prática docente, instância na qual adquire os saberes da 

experiência. 

 Para esta professora ao curso de Pedagogia compete além de formar o docente, formar 

o professor pesquisador, e esta proposição está de acordo com os objetivos propostos no PPP 

do curso de Pedagogia (2008) ao considerar que a formação profissional é ampla e complexa 
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por buscar formar pedagogos para atuarem nas funções de docência, de gestão e da produção 

da pesquisa. Assim sendo, para Lazzarin (2011) na formação inicial há que se formar o 

professor pesquisador, com base em uma pesquisa mais focada na ação docente, tendo em vista 

o movimento de contínua aprendizagem da docência.  

“Então, sai do curso com vontade de saber mais, o curso não passa essa 

bagagem para ensinar. Se hoje é para trabalhar a inclusão acho que eles 

deveriam dar mais apoio para esse lado da psicologia. Acho que a psicologia 

que faltou um pouco de aprofundamento. As outras disciplinas e suas teorias 

eu acho até que foram trabalhadas, mas mesmo assim não preparando com 

qualidade para ensinar na prática.” (PI 5). 

 

“E também na questão dos estágios por ter que cursar as outras disciplinas 

no período muitas vezes atrapalhava. Depois da formação poderíamos ter 

dois anos de experiência profissional para aprender a ensinar, tipo medicina, 

que tem aquela residência.”(PI 6). 

 

Partindo da afirmativa da professora (PI 5) ao considerar a sua formação inicial, narra 

que teve uma sensação de incompletude após concluir o curso, pois neste percurso formativo 

não foram contemplados todos os elementos teóricos e práticos basilares da 

docência.Ainda,para esta professora, as disciplinas de fundamentos da educação e as 

pedagógicas de certa forma foram trabalhadas no curso, mas não o suficiente para preparar com 

qualidade o professor iniciante. No entanto, ressalta que a disciplina de Psicologia precisaria 

ser mais aprofundada, haja vista, que no desenvolvimento do trabalho docente valoriza-se a 

inclusão escolar de pessoas consideradas desprovidas de algumas competências decorrentes de 

problemas de ordem neurológica, cognitiva, motora, afetiva e social para aprender e conviver 

na escola.  

Com o intuito de explicar a ênfase no estágio do curso, o sujeito da pesquisa (PI 6) 

relata que cursar esta disciplina juntamente com outras disciplinas obrigatórias atrapalhou o 

desempenho e o maior envolvimento  nas demais disciplinas, visto que o estágio por si só 

requeria mais tempo e compromisso no curso.  

Reforçando a ideia de que o estágio foi insuficiente para iniciação da aprendizagem da 

docência, a professora acredita que se após a formação inicial o egresso fosse oportunizado a 

vivenciar situações de ensino - aprendizagem em ambientes de atuação profissional do 

pedagogo, a exemplo da residência médica, como atividade formativa do curso, o pedagogo 

teria uma melhor e mais completa formação docente.  

Tal colocação reforça, de certa forma, a ideia de estágio como eixo de articulação da 

formação inicial de professores para os primeiros anos da Educação Básica defendida por 
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Lazzarin (2011, p. 125) uma vez que, “a convivência do estagiário com o contexto escolar 

acompanhando sua rotina durante um período contínuo poderia ser uma possibilidade de criar 

condições para as reflexões e ações dos futuros professores em formação”. 

 Neste sentido, as professoras iniciantes, em sua maior parte buscavam nos estágios do 

curso aprender a ensinar concretamente, ou seja, a ser professor, o que não aconteceu com 

eficiência devido ao reduzido tempo da disciplina, da falta de contextualização da teoria 

estudada com a realidade escolar e, pela necessidade de cursar outras disciplinas no mesmo 

período em que os estágios aconteciam. Assim, reafirmamos no âmbito desta formação inicial, 

que a carga horária destinada aos estágios, conforme as DCNs, de 300 horas, é insuficiente para 

garantir na formação do pedagogo, a mobilização dos saberes necessários para tornar-se 

professor. 

Partindo da relevância do estágio como eixo articulador da teoria e da prática na 

formação docente é pertinente destacar que, não é no estágio que o aluno em formação torna-

se professor, mas certamente, este deve ser o ponto de partida para a tomada de consciência dos 

embates entre as questões de ordem teórica e as de ordem prática, sobretudo aos aspectos 

relacionados à construção da identidade profissional docente. 

 De acordo com Lima (2004, p. 16), o estágio é o momento em que o professor aprende 

que está apenas iniciando a sua formação profissional e que esta se efetiva em um continuum 

processo formativo de reflexão e vivência. 

Em relação à “Formação inicial no curso de Pedagogia”, os relatos obtidos das 

professoras apontam possíveis encaminhamentos à resolução dos problemas desta esfera, e 

encontram-se sintetizados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
  

Figura 2. Formação inicial no curso de Pedagogia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista narrativa reflexiva realizada em 2014. 

 

 

 

5.2.1.1 Subeixo 1 – Saberes da Formação Inicial: o que narram as professoras iniciantes 

 

No que se refere à formação nos cursos de Pedagogia, encontramos nas narrativas das 

professoras desta pesquisa, informações relativas aos saberes docentes que foram produzidos 

no curso de formação inicial e, que se tornaram definidores na construção dos primeiros anos 

da experiência docente. 

Os saberes da docência produzidos na formação inicial, como: saberes disciplinares, 

saberes curriculares, experiências e saberes profissionais, para Tardif (2002, p.61) são 

considerados como uma fonte privilegiada de produção do saber fazer profissional na vivência 

da experiência do trabalho no trabalho; para o autor, aprende-se a ensinar ensinando 

Diante do exposto pelas professoras, há um grau de contentamento acerca da 

aprendizagem da docência e dos saberes produzidos na formação inicial, devido às 

oportunidades concedidas pelas disciplinas cursadas e principalmente pelos estágios, apesar de 

ressaltarem as limitações do ensino dessas disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO INICIAL NO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

Insuficiente para iniciar na docência 

Falta de articulação da teoria na prática ensino 

Reduzida carga horária do estágio 

Forma para o saber fazer docente 

Descontextualizado do lócus de atuação 

Professor formador descomprometido  
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“Os conhecimentos que se leva da universidade são mais teóricos. Os estágios 

eles são poucos em um período curto. A coisa boa que a gente levou foram os 

saberes que se pode relacionar com a prática que se vivencia em sala de aula, 

pois quando a gente tem alguma dificuldade na prática sabe procurar nos 

livros, pesquisar os autores que fundamentam.” (PI 1). 

 

“Então todas essas teorias que a gente vê na academia foram importantes e 

me deram assim certa base que juntamente com a prática diária poder para 

atuar na sala de aula que eu estou hoje.” (PI 2). 

 

“A universidade me deu uma formação com ênfase na questão teórica, eu sei 

fazer, eu sei dizer o que e como fazer, mais não tinha a prática. Então, a base 

teórica e prática relacionada à educação infantil eu acredito que não foi “mil 

maravilhas”, mas ela deu suporte para trabalhar com a educação 

infantil.”(PI 3). 

 

De acordo com as professoras iniciantes, os saberes docentes são as aprendizagens e 

os conhecimentos adquiridos no percurso da formação inicial que as fundamentaram para 

realizar a sua prática docente a aprender a ensinar nesse cotidiano. Assim, é que Tardif (2002) 

considera o saber docente como um conjunto de saberes que alicerçam o ato de ensinar, e podem 

ser incluídos os conhecimentos, as competências, as habilidades e atitudes inerentes ao trabalho 

do professor. 

No entanto, ressaltaram que na formação inicial foram produzidos insuficientes  

saberes da experiência, os quais foram, de fato, adquiridos no pleno exercício da docência, 

conforme as narrativas que seguem: 

 

“Com relação ao curso, tive uma visão muito ampla e teórica do que é ser 

professor, porque a gente aprende através da nossa prática no dia a dia. Eu 

aprendi que o professor tem que ser pesquisador e na minha prática observo 

que para exercer um bom ensino tem-se que pesquisar a prática.” (PI 4). 

 

“Acredito que aquele conhecimento teórico adquirido no curso se juntou com 

a prática e ficou mais fácil pra trabalhar, pois só a teoria não adianta, e nem 

só a prática não adianta.” (PI 5). 

“E na academia a gente ver mais a teoria e parece que a escola é o paraíso. 

E quando você chega, a realidade é outra coisa principalmente quando fala 

na questão da inclusão você tem que se virar.”(PI 6). 

“No curso a gente vê muito teoria de que é fácil ser professor, mas na prática, 

é bem diferente o modo como tem que trabalhar. E quando partir para prática 

não conseguia articular o conhecimento que eu tinha para saber para 

ensinar.” (PI 7). 
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As professoras afirmaram também, que adquiriram conhecimentos teóricos com 

ênfase nas disciplinas pedagógicas na sua formação inicial e, que as vivências educativas no 

ambiente de atuação do pedagogo foram insuficientes para a formação docente, conforme 

afirma a professora “Então na área de conhecimento da Pedagogia só tenho a enaltecer a parte 

do ensino de didática.” (PI 6). 

 

“No curso de Pedagogia estudei muito as “gias”, como dizem algumas 

pessoas e até criticam[...].Mas essas "gias" (filosofia, psicologia...) 

disciplinas pedagógicas nos ajudou a entender o ensino e a aprendizagem na 

sala de aula.” (PI 2). 

“A psicologia ajudou muito para compreender a criança e, a didática a 

compreender as técnicas e de como ensinar para assumir as divergências em 

sala de aula. Então, aprendi que só se pode resolver os problemas 

vivenciando-os no dia a dia da sala de aula.” (PI 7). 

 

E, ao se depararem com a realidade da escola e da sala de aula puderam constatar que 

a teoria estudada no decorrer do curso nem sempre pode ser contextualizada na prática docente. 

A professora PI 5 abordou a questão do professor saber conviver com os alunos partindo de 

uma relação de compreensão, confiança e dialogicidade , aspectos essenciais para aprender a 

ensinar, haja vista que o professor formador é uma referência de profissional. 

 

“O que eu aprendi é que o professor tem que se importar com o aluno, é não 

só a questão de exigir que ele aprenda, mais é bom colocar o aluno para 

aprender compreendendo, conversando é melhor. E o curso me faz acreditar 

que sou professora e que posso com os saberes que eu tenho lidar com as 

situações na escola.” (PI 5). 

No entanto, mesmo evidenciando que tiveram dificuldades iniciais quanto ao saber 

articular as teorias na prática escolar,  acreditam que trouxeram este saber da formação inicial 

e o aperfeiçoaram na prática. Duas das professoras consideraram que foram produzidos, em 

maior dimensão, os saberes docentes para o ensino na educação infantil, tanto teóricos quanto 

práticos, facilitando a gestão da sala de aula e garantindo mais segura no lidar com crianças 

nesta faixa etária, conforme assinalado: 

 

“Em relação ao ensino infantil acho que foram muitos os saberes, a questão 

do referencial da educação infantil, ter ido logo para as creches e ter lidado 

com a questão do trabalho com crianças, tivemos que fazer jogos, procurar 

interagir com os alunos, conquistar, trabalhar com o útil e concreto.”(PI 3). 
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“Aprendi que temos que respeitar os limites da criança, pois cada criança é 

única. E que através da ludicidade ela pode se desenvolver de forma integral. 

Às vezes eu penso nos autores que falam de determinada fase da criança, e 

me questiono o que fazer e como fazer com essa informação.”  

(PI 4). 

 

Para Tardif (2002, p.61), os saberes docentes são provenientes também da formação 

inicial e, como espaço de produção destes saberes podem servir de base para aprender a ensinar, 

e “não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de um conhecimento 

especializado [...] ou tão pouco, a os conhecimentos teóricos obtidos na universidade e 

produzidos pela pesquisa na área da educação [...]”. 

Evidenciando os saberes produzidos na formação e apropriados no início da atuação 

profissional as professoras pontuam que na formação como professoras produziram saber de 

estudar, pesquisar e tomar decisões diante da realidade da sua atuação profissional e, que os 

saberes disciplinares, como a psicologia e a didática, forneceram subsídios importantes para 

compreender o papel do professor e do aluno no processo de ensino aprendizagem. Saber lidar 

de forma dialógica e compreensiva na relação professor aluno na escola foi uma competência 

citada pela professora (PI 5) que é de fundamental importância para que haja satisfatória relação 

ensino - aprendizagem escolar.  

Para as professoras (PI 3 e PI4), os saberes produzidos para o ensino da educação 

infantil, uma das bases de formação do curso de Pedagogia foram significativos e contemplaram 

os aspectos teóricos e práticos para que se iniciassem na docência, destacando a oportunidade 

de vivências de ensino, convivência com crianças, execução de projetos educativos e 

formativos, bem como adquiriam conhecimentos e competências de como lidar com crianças 

nesta faixa etária.  

Apresentam, ainda, um entendimento de que na prática mobilizaram saberes da 

formação inicial mediante a reflexão crítica das teorias que fundamentam esta prática, ou seja, 

efetivaram uma prática com características reflexivas. Entendem ainda, que o professor aprende 

a ensinar na prática, como professor, na vivência e experiência da profissão balizada pelos 

saberes da formação inicial. E que os saberes da experiência, importantes na aprendizagem da 

docência, são produzidos e mobilizados concretamente na prática pedagógica. De acordo com 

Tardif (2002, p.36), os saberes experienciais são “saberes específicos desenvolvidos no 

exercício da prática e brotam das experiências e por eles são validados.” 

Assim, os saberes docentes necessários ao exercício da profissão podem ser 

produzidos na formação inicial, no entanto, continuam sendo produzidos, reforçados e 

mobilizados no cotidiano da atuação docente e no desenvolvimento profissional.  
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A seguir, apresentamos síntese das falas das professoras sobre os saberes docentes da 

formação inicial. Trata-se de dados que apontam em direção à proposição de possíveis 

indicadores para a formação inicial no curso de Pedagogia. 

 

 

Figura 3. Saberes produzidos na formação inicial 

 

 

 

Fonte: Entrevistas narrativas reflexivas, 2014. 

 

 

5.2.2 Eixo 2 – Encontro Inicial com a Docência 

 

As pesquisas e estudos acerca da inserção dos professores no exercício da profissão vêm 

revelando que, não raro, o caminho inicial da docência é uma etapa profissional vivida entre 

dilemas, desafios, perspectivas, necessidades, encantamentos e desencantamentos, em trilhas 

sinuosas do ensino, do ser professor. Entendemos que essa realidade influencia 

significativamente no desenvolvimento profissional docente. A fase inicial da docência, por ser 

a primeira etapa do processo do desenvolvimento profissional pode marcar significativamente, 

ou não, os investimentos formativos no sentido de tornar-se um bom professor. Esta etapa da 

vivência da profissão de professor torna-se relevante para ser pesquisada por possibilitar, 

segundo relatos:(i) a compreensão dos sentidos e significados que os próprios professores 

atribuem ao ser professor; (ii) a compreensão do movimento de  tornar-se  professor; (iii) 

Saberes

• Conhecimentos teóricos ênfase nas disciplinas pedagógicas

• Saber estudar e pesquisar referencial teórico para fundamentar a 
prática;

Docentes

• Saber articular a teoria estudada na realidade da sala de aula

• Valorização dos saberes experiênciais

da 
formação

inicial

• Saberes docentes para atuar no ensino infantil

• Saber lidar com a relação professor aluno de forma compreensiva e 
dialógica
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identificar aspectos demarcatórios da formação; (iv) caracterizar a problemática do cotidiano 

escolar em busca de maior performance de atuação. 

É pertinente destacar que as pessoas têm vivências, percepções, sentimentos e 

perspectivas diferenciadas como professores iniciantes e, portanto, podem apresentar posturas 

comportamentais e intensidades emotivas diferenciadas.  

As narrativas das professoras iniciantes produzidas nas entrevistas, retratando os 

momentos iniciais da  experiência como professora, evidenciaram percepções peculiares, as 

quais são descritas a seguir: 

 

“[...]e no início foi assim, uma experiência que nunca tinha visto igual. 

Peguei uma turma com 42 alunos, e destes quatro com deficiência, com 

necessidades especiais e nesse período eu tive muita dificuldade. Assim, eu 

procurei ajuda de uma professora que trabalhava lá na escola e com crianças 

com necessidades especiais, em Teresina (Pi), e procurei suporte, procurei 

ler. Ela me ajudava a confeccionar os recursos a desenvolver as atividades, 

então tudo isso foi difícil, e essa fase inicial como professora foi de 

superação.”(PI 1). 

 

De acordo com esta professora, o primeiro momento de atuação foi de impacto do 

novo e encontrou dificuldades principalmente por ter assumido uma turma com mais de 40 

(quarenta) alunos, dos quais, quatro com deficiências. E, em busca do desenvolvimento de 

melhor prática docente para atender a esses alunos, procurou inicialmente a orientação e apoio 

de uma colega de trabalho que tinha experiência na área da educação especial.  

Além do auxílio que buscou com seus pares procurou estudar e pesquisar para obter 

suporte teórico e prático para melhor desenvolver o seu ensino e saber lidar com os alunos 

público alvo da educação especial e demais adversidades que encontrou em sala de aula. 

A partir desta narrativa (PI 1),  constatamos que esta professora iniciante na profissão 

também se deparou com algumas dificuldades para saber lidar com uma sala de aula 

superlotada, e ainda ter de atender alguns alunos que precisavam de atendimento 

especializado.Assim, podemos afirmar que essa fase inicial da docência exigiu o enfrentamento 

de situações conflituosas, as quais necessitaram a mobilização de saberes da formação inicial, 

estudos, pesquisas e busca do apoio de professores mais experientes para qualificar a prática 

docente, do ponto de vista da aprendizagem e da superação. 

Assim, como a professora (PI 1), as demais demonstraram insegurança e dificuldades 

no início da docência, cada uma focalizando uma especificidade da sua formação e da prática 

docente.  
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“Como eu não tinha nenhuma experiência com sala de aula, eu já fui 

observando tudo como minhas colegas trabalhavam. Mas percebi que não era 

uma coisa tão fácil ser professora, porque em algumas situações eu me 

pegava pensando: será se eu vou dar conta do trabalho? Será que eu vou ser 

uma boa professora? Eu tive esse medo de encarar uma sala de aula por conta 

da minha formação porque eu vejo que o curso de Pedagogia deixou muitas 

lacunas na formação.” (PI 2). 

 

 

“Então, você imagina todo cenário, você planeja na sua cabeça.  Então você 

pensa que vai ser tudo as mil maravilhas.  Então, eu esperava isso no primeiro 

dia de aula como professora.No primeiro momento os alunos nem me ouviram 

para começar a história. Até porque quando entrei na sala de aula seria a 

terceira professora em menos de três meses. [...] Então, quando cheguei à 

sala de aula foi muito ruim porque as outras professoras já tinham uma forma 

de trabalhar, forma de proceder com eles.Portanto, o meu primeiro momento 

como professora foi muito difícil justamente por isso. Mas, então, fui criando 

uma relação de confiança com elas, fazendo os combinados, embora fossem 

crianças,me entenderam perfeitamente.” (PI 3). 

 

“Deu aquele choque, o medo de chegar naquela sala de aula. Era tudo novo. 

Quando cheguei à escola para ser professora com um contrato. Agora era 

trabalhar em conjunto com outros professores com todos da escola. Então, os 

dois primeiros meses, [...] fiquei receosa de cometer algum erro, de não saber 

lidar com os alunos já que esta iniciando na escola. Com o tempo a gente já 

vai acostumando, vai convivendo mais com as pessoas, tendo mais liberdade 

até de conversar e trocar experiências. E, depois de dois primeiros meses fui 

me adaptando e adquirindo mais segurança na tarefa de ensinar.” (PI 6). 

 

 

Quando a professora PI 2 nos contou como foi o início da sua carreira, ressaltou em 

sua narrativa, que o movimento inicial de tornar-se professora envolveu momentos com vários 

conflitos e dilemas referentes ao saber fazer docente,sobretudo, no atendimento escolar com 

crianças do ensino infantil, clientela com a qual se identificava para atuar profissionalmente. 

Tais dilemas foram decorrentes da percepção de que a formação inicial deixou lacunas 

formativas no lidar com segurança e com as dificuldades inerentes à sala de aula. 

Destacamos que as professoras (PI 1 e PI2), ao trilharem os caminhos iniciais da 

docência fizeram um movimento de reflexão crítica acerca das competências que tinham para 

ensinar e, mediante compromisso com a profissão docente buscaram vivenciar o ato de ensinar, 

ensinando e observando a prática docente de professoras mais experientes, no sentido de suprir 

as lacunas da formação inicial, ensinar de forma segura e competente e desenvolver-se 

profissionalmente.  

Neste sentido, é importante considerar o início da docência como sendo um período 

significativo para o desenvolvimento profissional do “ser professor”, uma vez que os 

professores “procuram ajustar suas expectativas e ideais sobre a profissão às condições reais de 
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trabalho que encontram, e lidar com uma série de limitações que influenciam diretamente sobre 

sua representação.” Surgem também, motivos e investimentos para a permanência na profissão 

e superação dos desafios e dilemas na busca pelo “equilíbrio diante dos sentimentos 

contraditórios que marcam a entrada na carreira.” (NONO, 2011, p. 6). 

Ao encontro de uma realidade de início no trabalho docente PI3 narrou que no seu 

contato inicial com a docência imaginou que teria uma sala de aula ideal com alunos ideais 

e,por serem crianças teria facilidade para lidar com eles. No entanto, suas crenças foram 

abaladas quando assumiu a regência de uma sala de aula, pois sua primeira impressão foi 

totalmente contrária à sua idealização; devido à rotatividade de professores na turma em que 

assumiu a docência, os alunos não foram receptivos à sua pessoa por já terem tido convivido 

com duas professoras anteriormente em curto espaço de tempo.  

 Essa rotatividade de professores em sala de aula significava uma constante mudança 

de rotina escolar e fez com que os alunos tivessem uma postura de rejeição pela professora que 

assumira a turma, dificultando ainda mais, o trabalho educativo. 

Segundo a professora (PI 3), o movimento inicial  da docência foi muito difícil e 

totalmente diferente de como pensava, pois acreditava que se tivesse sido a primeira professora 

desta turma, desde o começo do período letivo teria sido mais fácil, visto que poderia ter 

mantido uma relação de confiança e respeito junto aos alunos. A realidade de rotatividade da 

professora iniciante, vir a ser substituída por outra professora, em curto período, numa mesma 

sala de aula tem sido prática comum na rede pública de ensino, o que exige muito trabalho, 

estudo, envolvimento e compromisso do profissional. 

Esta docente (PI 3) narrou ainda, que buscou sobreviver a essa etapa inicial de ser 

professora depois do impacto  e do desespero por não saber conviver com alunos sem limites 

disciplinares comum a rotina escolar inconstante e desorganizada. A professora, então, 

procurou repensar seu planejamento idealizado com o intuito de agir concreta e coerentemente 

à realidade dessa turma, propondo uma relação dialógica e interativa, utilizando estratégias de 

ensino e aprendizagem, atividades lúdicas e variadas e promovendo situações de estudos que 

atendessem aos interesses das crianças. 

Constatamos também, que a vivência de situações novas, principalmente no âmbito 

profissional da docência, pode causar um impacto inicial, pois não é simples transitar no 

percurso de ‘ser aluno’ para ‘ser professor’ ser responsável pela formação de pessoas, e no caso 

das professoras egressas do curso de Pedagogia, ensinar crianças desde o ensino infantil aos 

anos iniciais do ensino fundamental, até porque “todo começo é difícil! Nem sempre sabemos 

o que nos espera no caminho que começamos a percorrer...” (MARIANO, 2006, p.17). 
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Ainda, acerca do encontro inicial com a docência, a professora PI 6 afirma que ao 

iniciar na profissão como docente de uma escola pública, por meio de um contrato de trabalho 

provisório, deparou-se com uma nova realidade de ensino, pois há tempo já trabalhava com 

reforço escolar. A realidade de atuação profissional era bem diferente, com normas e regras 

inerentes a uma instituição de ensino escolar. A organização escolar com hierarquia de 

profissionais, para os quais tinha que prestar conta do trabalho foi impactante, a princípio. 

A vivência da rotina de sala de aula, no âmbito escolar envolvendo planejamento das 

atividades escolares ocasionou ,segundo a professora, o medo de errar, medo do novo, de viver 

situações de ensino. Passou por situações conflitivas por não saber se tinha condições de lidar 

com as dificuldades do ensinar, com a convivência com seus alunos, seus pares e os gestores 

da escola. 

No entanto, de acordo com a fala da professora (PI 6), após dois meses de exercício da 

docência foi se adaptando, se acostumando com a realidade escolar e, a partir da experiência na 

profissão foi aprendendo a administrar as situações- problemas surgidas na sala de aula, 

buscando manter uma boa convivência com as pessoas da escola, conversando e trocando 

experiências profissionais para aprender com competência,‘ser professora’. Para Feldmann 

(2009), “as pessoas não nascem educadores, se tornam educadores, quando se educam com o 

outro, quando produzem sua existência com a existência do outro [...]”, a partir da construção 

e efetivação de um projeto coletivo com base a um ideal humanitário e mediante a adoção de 

postura de permanente formação para lidar com as situações de ensinar e aprender na escola. 

As vivências relatadas por 57% das professoras, acima mencionadas, demonstraram 

inúmeras dificuldades no lidar inicial com a realidade de salas de aula, na escola pública. A 

narrativa de PI 5 confirma tais circunstâncias, como segue: 

 

“Primeiramente quando comecei a trabalhar, a ensinar o meu principal 

objetivo era o “lucro”, ganhar dinheiro, pois precisava manter a família. 

Sempre foi bem difícil porque como eu não tinha muito conhecimento eu não 

sabia lidar com as situações difíceis que surgiam e se fosse só para chegar lá 

ensinar jogar conteúdo é fácil qualquer um pode fazer.” (PI 5). 

 

 A professora (PI 5) deixa claro, que assumiu a profissão de professora visando o 

dinheiro,como renda mensal, pois queria uma profissão que oferecesse acesso mais fácil ao 

mercado; afirmou também que passou por situações de dificuldades por não saber lidar com a 

complexidade e importância do seu trabalho para além da transmissão de conteúdos.  
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Diante dessa afirmativa entende-se que a docência é uma atividade que exige saber 

profissional, uma identificação positiva com a área de atuação. Se quem, mesmo tendo sólida 

formação e gosto pelo fazer docente encontra dificuldades e decepções, então, para quem busca 

o exercício da profissão apenas pela remuneração, tenderá a encontrar obstáculos e frustrações 

mais profundos - realidade  comum entre os que buscam a docência como uma das últimas 

opções profissionais. 

 

“Eu tive muitas dificuldades e não sabia como lidar essas situações, pensei 

em desistir várias vezes, a acreditar que essa não era minha área, pensei em 

trabalhar em outras profissões. Então, depois que passei algum tempo 

trabalhando comecei a gostar, e hoje eu já sei enfrentar melhor os problemas 

e resolvê-los.” (PI 5). 

 

A professora (PI 5) afirmou ainda, que pensou algumas vezes em desistir da profissão 

e, também considerou que estava na profissão errada por não saber como lidar inicialmente, 

com as dificuldades surgidas no contexto da sala de aula. Após a superação das dificuldades 

enfrentadas no âmbito escolar percebeu que a profissão docente além de prover suas 

necessidades financeiras, naquele momento era a atividade laboral na qual se sentia bem e 

passou a considerar a docência como opção profissional, comprometendo-se. 

É oportuno destacar que o movimento inicial da professora (PI 5) foi pela busca da 

sobrevivência, ainda mais, considerando que vivemos em uma sociedade capitalista e desigual. 

A partir das narrativas descritas, reafirmamos que professoras iniciantes formadas em 

uma mesma turma de uma mesma IES, trabalhando na mesma rede de ensino escolar podem 

apresentar percepções e concepções diferenciadas acerca do encontro inicial com a docência. 

Assim é, que por sua vez, as narrativas de duas professoras (PI 4 e PI7) retratam o  bom encontro 

inicial com a docência, sem intercorrências frustrantes. 

 

“Primeiramente ingressei na rede particular e gostei embora fosse exigido 

um método rígido e com normas rígidas. Eu me senti muito bem, apesar de 

que eu ficava em dúvida com relação à prática em si, mas a todo instante tive 

um acompanhamento. Eu aprendi muitas coisas lá, e foi bom porque quando 

ingressei na rede de ensino municipal esses conhecimentos que eu já havia 

aprendido na escola particular eu transferi para a pública. A diferença é 

muito grande, como a dos níveis de aprendizagem dos alunos. A diferença é 

muito grande, então devido a minha experiência nos dois contextos pude 

relacionar um pouco.” (PI 4). 

 

 

“Foi ótimo[...] Eu gostei porque gosto de ensinar, apesar de que a gente 

encontra muitos desafios na sala de aula mesmo na escola. O importante é 
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ensinar, não importa os desafios da escola pública. Ensinar é bom e ao mesmo 

tempo é uma função desafiadora.No sentido de estar na sala de aula não, no 

sentido da falta do materialdidático na escola sim, pois falta muito material 

didático para as crianças, mas em relação ao processo de estar ensinando 

nunca me assustou. Já ouvi muito professor dizer que se assustou no início. 

Eu acho que quem estar ou não estar bem na profissão, ou não gosta, ou está 

ali porque não tem outro ramo, mas quando você gosta encontra desafios, no 

entanto busca superá-los”(PI7). 

 

No início de carreira, a professora (PI 4) afirmou não ter apresentado muitas 

dificuldades  ao assumir uma turma;encontrou condições favoráveis para desenvolver seu 

trabalho. A professora ressaltou que sentia-se bem e confiante nesta etapa de formação 

profissional,e que, raramente apresentava insegurança no desenvolvimento de sua prática 

docente.Destacou ainda, que a escola privada, na qual iniciou sua docência, foi um espaço 

privilegiado de aprendizagem. No entanto, ao adentrar no contexto da escola pública sofreu 

relativo impacto, tendo em vista as condições de trabalho e os níveis de conhecimentos 

escolares dos alunos, comparativamente aos da escola privada.  

De acordo com a narrativa da docente (PI 4) ao vivenciar o início de suas atividades 

profissionais experimentou situações ambíguas, ora de conforto e segurança, ora de desconforto 

e insegurança. Segurança e conforto, por ter atuado na escola privada com poucos alunos, 

assessoria pedagógica e alunos com um alto nível de aprendizagem. Insegurança e desconforto, 

por atuar em uma escola pública, ainda desprovida de condições satisfatórias de trabalho, além 

de um alunado com interesses e perspectivas diferentes, se comparados ao da escola privada. 

Diante da fala de PI 4 constatamos que, apesar do choque de realidade e das 

contradições existentes em ser professora da escola privada e depois tornar-se professora da 

escola pública, foi possível encontrar caminhos de superação com sabedoria, estudos, pesquisa 

e a utilização de metodologias inovadoras que atendessem aos interesses e favorecessem a 

aprendizagem dos alunos.  

Para a professora (PI 7), o seu encontro com a docência aconteceu sem maiores 

dificuldades por acreditar que estava realizando um sonho de ser professora e, que apesar de ter 

encontrado desafios na sua prática docente, principalmente no que se refere à questão do 

material de ensino não disponível na escola para realizar  que possibilitasse melhor 

aprendizagem dos conteúdos escolares, procurou meios alternativos para continuar o seu 

trabalho docente.  

A professora afirma ainda, que na profissão docente é possível deparar-se com muitos 

desafios, razão pela qual é fundamental gostar de ensinar para permanecer e superar os desafios. 

Nesse sentido, Huberman (2000, p.13) afirma que o professor no exercício da profissão vai 
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vivenciando e superando o impacto inicial da realidade no estágio da sobrevivência para o 

estágio das descobertas demonstrando “o estágio inicial, a experimentação, a exaltação por 

estar, finalmente, em situação de responsabilidade”.  

As narrativas de 74,4% (5) professoras entrevistadas, acerca dos momentos iniciais da 

docência, deixam claro que ao refletirem e narrarem os caminhos trilhados do ‘tornar-se 

professor’, buscaram aprender a ensinar para saber lidar com a diversidade e a complexidade 

da sala de aula e da escola, como forma de superação das dificuldades. 

Encontramos também, a professora (PI 4), que afirmou não ter tido muitas dificuldades 

no início da profissão, por ter encontrado as condições físicas, materiais e pedagógicas 

favoráveis para acontecer o processo de ensino - aprendizagem em uma escola privada. Por sua 

vez, outra professora (PI 7), mesmo tendo encontrado alguns desafios, como  docente iniciante, 

afirmou tê-los superado,administrando e/ou aprendido a conviver com os mesmos e, por 

isso,não encontrou problemas que comprometessem a sua trajetória. Percebemos então, que a 

fase inicial da carreira representa um caminho de descobertas e sobrevivências a ser trilhado 

pelo professor que assume esta opção profissional e busca investir no desenvolvimento docente. 

(HUBERMAN, 2000).  

Mesmo acreditando que não seria tão difícil ficar do outro lado da carteira escolar e, 

considerando os impactos iniciais da docência, as professoras afirmaram que a experiência dos 

estágios na formação inicial, a aquisição de teorias e conhecimentos pedagógicos contribuíram 

no processo da formação inicial para ensinar, apesar da existência de lacunas. 

Segundo Mariano (2006, p.16), “[...] por mais que estudemos o nosso papel e nos 

julguemos preparados para assumi-lo, sempre iremos encontrar situações nunca antes 

imaginadas, nem vivenciadas”, razão pela qual precisamos buscar constantemente 

aprimoramento em nosso fazer pedagógico. 

Mesmo sob a presença de conflitos e dilemas inerentes à realidade escolar, as 

professoras buscaram sobreviver ao choque de realidade das condições da escola, assim como 

superar essa fase do desenvolvimento profissional. 

O encontro inicial com a docência, por parte das professoras iniciantes, 

tendencialmente,  foi consubstanciado a partir do confronto da idealização de uma sala de aula 

com uma realidade conflituosa, diversa e particularizada pela condição de cada aluno. Para 

Cavaco (2008, p. 167), aprende-se o exercício de uma profissão na prática, e neste caso, 

vivenciando a prática docente, numa relação dialógica e interativa com os outros sujeitos que 

compõem o contexto escolar,  no estranhamento, na superação das dificuldades,  resolvendo 
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problemas e tomando decisões e, apreciando criticamente o que se faz e como se faz, 

reajustando as formas de ver e agir, assim, adquirindo autonomia professoral. 

No sentido de sintetizar os dados analisados neste eixo, apresentamos a Figura 4:  

 

Figura 4. Encontro inicial com a docência 

 

 

 
Fonte: Entrevista narrativa reflexiva, jan.2014. 

 

 

 

 

 

5.2.2.1 Subeixo 2 – Necessidades Formativas no início da Prática Docente 

 

A formação inicial no curso de Pedagogia desta IES, diante da proposta curricular 

(PPP, 2008) propõe uma aprendizagem formativa de produção e socialização de conhecimentos 

docentes nos contextos de formação e atuação profissional do pedagogo.  

Na formação docente pressupõem-se práticas individuais e coletivas em constante 

integração e interlocução com professores e alunos, o que requer, “[...] um processo contínuo 

de alargamento das perspectivas teórico-metodológicas, possibilitando a articulação entre 

pensamento e ação concreta, com o objetivo de construir novas sínteses que apontem para 

diferentes possibilidades teórico - práticas[...].” (CESC/UEMA.PPP, 2008, p.23). 

Mesmo diante da proposição no curso de Pedagogia, por uma formação docente  

processual e contínua, capaz de permitir a vivência de situações de aprendizagem na docência, 

a experiência concreta tem evidenciado a busca, por parte das professoras, de suprir as suas 

ENCONTRO 
INICIAL COM 
A DOCÊNCIA

Choque da 
realidade da sala 

de aula

Vivências de 
situações  novas 
desafiadoras e 

dilemáticas

Mobilização  dos 
saberes  da 

formação inicial 

Momentos 
contraditórios: 

conforto, 
desconforto, 
insegurança, 

segurança



120 
  

necessidades, o que, para tanto mobilizam saberes, que vão desde a formação inicial e se 

estendem por toda a carreira profissional, sobretudo, por conta das lacunas formativas, 

reveladas em suas narrativas. 

É recorrente nas falas das três professoras (PI 1, PI 2 e PI 6) a questão do estágio, da 

insuficiente carga horária para vivenciar a realidade da sala de e que, o aprender a ensinar 

acontece de fato na realidade concreta da docência. 

Em sua narrativa, a professora (PI 1) afirma que desempenhar uma das atribuições da 

profissão, o planejamento das atividades de ensino - aprendizagem na escola foi para ela a maior 

necessidade formativa que encontrou no início da carreira, principalmente, a elaboração dos 

planos anual e mensal das disciplinas a ensinar. 

 
“O contexto é diferente, saímos da teoria, onde éramos alunos, e vamos à 

prática. Uma das minhas dificuldades foi com o planejamento das atividades 

escolares, o plano anual e mensal que na graduação vimos mais planos de 

aula. E ainda, o lidar com sala de aula porque são poucos estágios e com 

pouco tempo de prática. E uma das maiores dificuldades é inserir-se no 

mercado de trabalho, pois as chances oferecidas na cidade são insuficientes.” 

(PI 1). 

 

“O período de estágio a academia devia ser ampliado mais um pouco para a 

gente poder começar a aprender a ser professora desde momento inicial, 

porque o estágio é um momento para aprender a ser professora e a  ensinar 

na prática tudo que viu de teórico. As lacunas foram mais no sentido de ter 

no curso oportunidades de viver a realidade da sala de aula, da escola.” 

(PI 2). 

 

 
“Percebi durante minha graduação que os estágios tinham poucas 

horas/aulas para nos dar a real noção dos percalços pelos quais o professor 

passa durante sua profissão, e hoje vejo, enquanto professora que a maior 

dificuldade foi conseguir a primeira sala de aula para atuar na área de 

formação, pois existe nesta cidade ainda o QI (Quem indica).” (PI 6). 

 

 

As duas professoras (PI 1e PI 6) pontuaram  como necessidade percebida para iniciar 

a docência, a dificuldade de conseguir trabalho nesta área, pois na realidade do município em 

que as mesmas residem, a maior empregadora de egressos de Pedagogia é a rede municipal de 

ensino, e ainda prevalecem indicações políticas para cargo público. 

A professora (PI 4) afirmou que sentiu necessidade de ter um acompanhamento pela 

IES formadora no início da docência, pois entendeu que o professor sai com necessidades e 

inseguranças para enfrentar a realidade complexa da escola.Cunha (2010, p. 70) ressalta “que 

os professores iniciantes produzem saberes na formação inicial que são mobilizados e 

articulados na e pela prática no desenvolvimento da profissão docente”. 
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De acordo com a professora (PI 3), a formação teórica para ser professora de educação 

infantil lhe forneceu suporte para saber  ensinar nessa etapa escolar; no entanto, acredita que 

tem necessidade de se autoafirmar como profissional, de construir uma identidade docente e, 

para tanto de saber mobilizar esses saberes docentes, na prática de ensino com crianças nesta 

faixa etária, o que requer além de competências profissionais, maior envolvimento com o 

alunado. 

A formação no curso de Pedagogia pressupõe preparar o professor iniciante para 

superar os novos desafios e para que se comprometa com o desenvolvimento integral dos alunos 

dos anos iniciais da educação básica e, não somente com a sua formação escolar. Para Masseto 

(2010), a aprendizagem na fase de iniciação na docência é muito significativa porque o 

professor pode transformar o seu aluno, pois buscará se atualizar, pesquisar, se renovar, de rever 

os conhecimentos da formação inicial para mobilizá-los nas situações reais de ensino escolar. 

 
“A respeito da formação para a educação infantil, eu sinto necessidade, não 

é nem saber dar aula em si, mais em ter que realmente buscar ser uma boa 

professora porque não é um terreno fácil de lidar, vai depender muito de você 

na prática porque, a base teórica relacionada à educação infantil acredito 

que foi suficiente.” (PI 3). 

 

 

A professora (PI 5) aponta ainda, que entre as necessidades formativas,estão questões 

importantes para o professor iniciante ‘ser’ e ‘desenvolver-se’ melhor na profissão, como: a 

mobilização na prática, dos saberes produzidos na formação inicial; o investimento na formação 

continuada e nas condições estruturais e pedagógicas do ambiente de trabalho; a valorização 

salarial e de planos de carreira para se avançar profissionalmente. 

 

“Para ser um profissional competente necessitamos muito mais que uma 

bagagem inicial, conhecimentos teóricos. Precisamos de uma boa formação 

inicial, da formação continuada e, principalmente de boas condições de 

trabalho, salário e carreira.” (PI 5). 

 

A professora, ainda pontuou que o professor iniciante necessita de adequada formação 

para exercer a docência com competência, refletir e perceber que outros elementos formativos 

são fundamentais para o professor ‘iniciar-se’ e ‘desenvolver- se’ na profissão. 

Assim, é importante afirmar que a aprendizagem da docência, para a iniciação e 

permanência na profissão depende de uma formação específica na área do conhecimento, do 

ensino e de cunho pedagógico, além das condições necessárias para sua atuação. Como afirma 

Feldmann (2009, p. 78), “[...] na ação docente do ambiente escolar não pode se valorizar o 

caráter instrumental da profissão em detrimento da importância da construção da identidade 



122 
  

pessoal e profissional, e [...] pensar a ação docente requer  refletir sobre suas intenções, crenças, 

valores e, também, sobre as condições concretas de realização de seu trabalho, que influenciam 

fortemente suas práticas cotidianas na escola.” 

 

“As dificuldades sentidas foram em relação à teoria e a prática. Essa visão 

de prática que é pouca. O Estágio é pouco tempo e sem remuneração. O aluno 

entra no curso totalmente perdido, e as dificuldades são grandes. E quando 

chega à prática na escola, é por si só. Somos jogados no mercado de trabalho 

e adeus, mas depois a sociedade vai cobrar sobre a relação entre a prática e 

aquela teoria, sendo que a universidade só te deu suporte teórico e não te dá 

muita prática. É muito difícil [...].” (PI 4). 

“Para ser um profissional competente necessitamos muito mais que uma 

bagagem inicial, conhecimentos teóricos. Precisamos de uma boa formação 

inicial, da formação continuada e, principalmente de boas condições de 

trabalho, salário e carreira.” (PI 5). 

 

“Então na universidade nós tivemos muita teoria, quando a gente partiu para 

prática o conhecimento que tinha que saber para ensinar não foi 

suficiente.”(PI 7). 

 

Isto posto, acreditamos que a IES formadora ao tomar ciência das necessidades da 

formação docente, a partir das percepções dos seus egressos, se sensibilize a pensar,  de forma 

inovadora, a reorganização do currículo, tendo em vista,  a melhoria da qualidade na formação 

dos futuros professores, sobretudo se considerar as atuais exigências e complexidade de 

competências para a atuação do pedagogo. 

No sentido de sintetizar as narrativas docentes acerca das necessidades formativas 

percebidas no início da docência, apresentamos a Figura 5. 
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Figura 5. Necessidades formativas 

 

 

Fonte: Entrevista narrativa reflexiva, jan.2014. 

 

 

 

5.2.3 Eixo 3 – Desenvolvimento Profissional das Professoras Iniciantes 

 

A formação inicial docente e os demais processos formativos, no decorrer da prática 

pedagógica são basilares para a compreensão do desenvolvimento profissional do professor.  

Por desenvolvimento profissional, Garcia (2009, p.11) esclarece-nos como sendo o 

“crescimento profissional resultante de sua experiência e da reflexão contínua da sua própria 

prática, reflexões decorrentes das vivências formativas e profissionais no âmbito do trabalho 

educativo”. 

Para entender o desenvolvimento profissional docente podemos considerá-lo como 

processo individual e coletivo que pressupõe continuidade da formação e de aprendizagem da 

docência, no pleno exercício da profissão e ao longo da carreira, constituindo-se na identidade. 

Então, para que o professor desenvolva competências profissionais vivenciando experiências e 

esteja motivado a investir pessoal e profissionalmente nesta profissão, requer uma identidade 

afirmadora de ‘ser professor’, sobretudo, compreendendo o “significado do que é ser um 

profissional e qual o grau de autonomia destes profissionais no seu trabalho. (GARCIA, 2009, 

p.12)  

Na perspectiva de entender como são produzidos os processos do aprender a ensinar, 

concretizados no lócus da atuação profissional é que apresentamos, a seguir, as narrativas 

acerca desta percepção pelas professoras iniciantes. 

 

NECESSIDADES FORMATIVAS NO INÍCIO DA DOCÊNCIA

Subsídios didático-pedagógicos

e de domínio de conhecimentos teóricos e práticos

Saber fazer a
articulação da teoria
estudada com a prática
docente

Valorização dos saberes
da formação continuada.

Saber gerir situações reais de
ensino em sala de aula

Ter vivenciado o
trabalho docente na
formação inicial
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“Quando eu terminei a minha graduação eu só tive tempo para trabalhar. 

Faço minhas leituras individuais, estou em constante procura por adquirir 

mais conhecimento e avançar na carreira como professora.”(PI 1). 

 

“Estou engatinhando, porque eu acredito que o professor não sabe tudo, 

então a cada dia tem uma coisa nova para aprender. E procuro aprender a 

ensinar melhor sempre buscando leituras e estudando, lendo, pois há muito 

material interessante, livros interessantes e quando eu acho que vai me ajudar 

na minha prática leio pra poder fortalecer o meu trabalho.”(PI 2). 

 

“Através dos estudos acerca das minhas dificuldades encontradas na sala de 

aula. O professor não tem que parar de jeito nenhum tem que está 

estudando.”(PI 4). 

 

“Eu leio muito sobre o que está aparecendo de novo, os autores que estão 

falando coisas novas, indicações de textos e de tema interessante sobre minha 

área. Nesta profissão não posso deixar de pesquisar, sempre busco cursos 

para aprender mais.”(PI 6). 

 

“Buscando mais e novos conhecimentos para ensinar melhor. Estou sempre 

estudando e procurando atividades novas, lendo livros porque o que você 

aprendeu hoje amanha pode ter uma modificação, se você não buscar novos 

conhecimentos você vai ficar parado no tempo.”(PI 7). 

 
 

Considerando tais narrativas, constatamos 100% das professoras  em permanente 

processo de aprendizagem da docência e, para tanto, buscando  aprender a ensinar no exercício 

da profissão cotidianamente, se desenvolvendo profissional e continuamente, buscando suprir 

as lacunas da formação inicial de forma individual, por meio de estudos, leituras de livros e 

textos referentes à sua área de atuação profissional. 

 

 “Venho aliando os conhecimentos da formação inicial na minha prática, 

entendendo que as mesmas são indissociáveis. No entanto, muitas vezes é 

exigido que faça a diferença e, busque alternativas para alcançar as 

expectativas dos meus alunos.”(PI 3). 

 

“Ainda não estou correndo atrás dos meus sonhos, pois desde que terminei o 

curso de pedagogia estou trabalhando com dificuldades. Então, estou 

colocando em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e 

procurando sempre os melhores passos para facilitar a aprendizagem dos 

alunos. Sempre estudando na internet, mas sei que dali eu não vou ganhar 

nenhum certificado, nem diploma, mas vou ganhar conhecimentos, lá eu 

pesquiso.” (PI 5). 

 

Vale ressaltar que as professoras (PI 3 e PI 5) entendem que para desenvolverem 

melhor assuas práticas docentes mobilizam os saberes adquiridos na formação inicial e que 

diante desses saberes produzem outros para atender aos anseios e interesses dos seus alunos, a 

partir da reflexão do seu ensino na sala de aula. 
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De acordo com Day (2001, p. 20) o desenvolvimento profissional envolve as situações 

de vivências e experiências de atividade planejadas de forma individual e coletiva para o 

benefício da comunidade escolar diante da qualidade da educação na sala de aula. Isto quer 

dizer que o professor desenvolve-se profissionalmente sempre situado em uma realidade 

concreta, com alunos reais em situações diversas do ensino aprendizagem escolar e, para tanto 

é exigido deste professor uma atitude analítica, reflexiva e ativa no processo de aprender a 

ensinar, isto é, de ser professor. 

A pesquisa bibliográfica em livros e a pesquisa por meio de programas da internet 

foram citadas pela maioria das professoras como alternativas de atualização profissional no 

sentido de resolver de forma criativa e inovadora os problemas de ensino - aprendizagem que 

ocorrem no seu trabalho educativo. Isto quer dizer que o ato de aprender a ensinar do professor 

iniciante “tornar-se mais significativo, pois pode transformar seu aluno [...]”e, para tanto estará 

em contínuo processo formativo atualizando-se, pesquisando, renovando-se e revendo seus 

conhecimentos.(MASETTO, 2010, p.68). 

As narrativas das professoras também ressaltaram a importância da formação 

continuada em serviço na escola como forma de valorizar e vivenciar o desenvolvimento 

profissional. E que, no âmbito da escola por meio de estudos coletivos, de planejamentos das 

atividades escolares, estudos de casos e trocas de experiências, e de cursos de formação 

oferecidos pela e na escola, buscam melhorar o seu ensino e resolver as dificuldades que surgem 

na sala de aula. Neste sentido, Paulo Freire (2011, p.10) reafirma que “não se pode ser professor 

se não perceber que na prática docente não há neutralidade, mas que é exigida uma definição, 

uma tomada de decisão diante da realidade desta prática.” 

A professora PI2 aborda uma questão importante na formação de professores de que 

não é com muita frequência que a escola oportuniza cursos de formação para qualificar e 

atualizar a equipe escolar. E, que quase sempre, compete ao professor administrar e financiar 

pessoalmente a sua formação buscando outras formas como participação em eventos culturais 

e científicos e na compra de livros, para continuar investindo na carreira. 

Com base na fala da professora (PI 3) “Considero inviável desenvolver, avançar na 

profissão sem a base da formação inicial, e a partir daí venho buscando a formação continuada 

na escola”,  podemos considerar que  a formação inicial é a base norteadora do seu 

desenvolvimento profissional mediante investimentos na formação continuada, isto é, 

aprendendo a ensinar vivenciando a prática docente na escola e mobilizando os saberes da 

formação inicial.  
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Sob tal perspectiva, a formação inicial no curso de Pedagogia, mesmo com limitações 

e incompletude para a iniciação do professor na docência, a prática formativa é fundamental 

para a continuidade da aprendizagem docente no processo de desenvolvimento profissional. 

 

“E participo de uma formação continuada, O PNAIC me levou a conhecer 

mais meus alunos, as realidades as dificuldades encontradas. O PNAIC que 

é um curso muito bom porque todos da escola sentamos para planejar as 

atividade de ensino e confeccionar recursos.”  (PI 4). 

 

 

A professora (PI 4) informou que na escola em que atua vem participando, 

quinzenalmente, de uma formação em que os professores planejam, expõem e resolvem 

problemas referentes às dificuldades de alfabetização dos seus alunos. Esta formação 

continuada vincula-se ao PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) e é 

considerada importante para a prática pedagógica nessa realidade escolar, segundo a professora. 

Pelas narrativas, a formação docente é inconclusa e a formação continuada possibilita 

aprender a ensinar, contribuindo no desenvolvimento profissional. Para Feldmann (2009, p. 79), 

a formação continuada está articulada aos fazeres da escola dentro da escola, é considerada uma 

formação compartilhada e uma autoformação, pois os professores vivenciam situações 

concretas onde podem (re) elaborar os seus saberes. 

 

“No momento, a escola não dispõe de nenhuma formação continuada, mais 

já dispôs anteriormente. Então, quase sempre o professor é que por si só tem 

buscar novos conhecimentos, tenho participado de seminários, de palestras e 

sempre estudando.” (PI2). 

 

“Busco a formação continuada lendo e pesquisando quando surge uma 

dificuldade lá na minha sala de aula com os alunos eu corro para pesquisar 

e conversar com meus colegas na escola.”(PI 5). 

 

“Participo de capacitação dentro da escola buscando melhorar minha 

metodologia no processo ensino-aprendizagem, isso me desafia 

constantemente a adquirir novos conhecimentos a partir da formação 

continuada para avançar na carreira.”(PI 6). 

 

“Dentro da escola no encontro com os professores, a gente debate, passa 

conhecimento e como tem o planejamento também conversamos com outro 

professor, trocando informações para melhorar o nosso trabalho.” (PI 7). 

 

Em suas narrativas, as professoras mencionaram que vêm se desenvolvendo 

profissionalmente, investindo na continuidade dos estudos na área de atuação docente e, mesmo 

de forma incipiente, vêm buscando ‘ser professor pesquisador’ da própria prática em busca de 

soluções de problemas em sala de aula e na escola.  
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Evidenciaram que quando as instituições escolares oferecem cursos de formação, 

participam efetivamente e trocam experiências com seus pares e professores no ambiente da 

escola. Acrescentaram ainda, que buscam investir na aprendizagem da docência na sua área de 

interesse profissional, especializando-se em cursos de pós-graduação lato sensu. 

Das professoras participantes desta pesquisa, apenas uma professora (PI 5) ainda não 

teve a oportunidade de ingressar em um curso de especialização por não ter condições de custear 

a mensalidade, uma vez que desde formada, trabalha com contrato temporário em escolas da 

rede municipal de ensino, sem vínculo e sem possibilidade de construir sua carreira profissional; 

afirmou se sentir triste e limitada nesse aspecto evolutivo da carreira profissional. Relatou (PI5): 

“Este é o lado triste, porque eu terminei o curso e não comecei ainda fazer uma especialização. 

Sempre esperando a oportunidade, mas ainda não tenho condição suficiente para pagar.” 

Buscando a qualificação profissional e se especializando em cursos na área da 

educação especial, encontramos as professoras PI 1 e PI 4; encontram-se na fase de conclusão 

da especialização e, já manifestaram interesse por qualificarem-se mais ainda, por meio de 

outros cursos. 

 

“Comecei a especialização em educação especial, parei por motivos 

financeiros, depois recomecei a fazer essa pós-graduação, e vou fazer outra 

pós.” (PI 1). 

“Procuro investir na minha formação também realizando  especialização na 

área da educação especial. Vou terminar no outro ano e após isso eu quero 

fazer outra, não quero parar.”(PI 4). 

 

Considerando ainda, as falas das professoras acerca de como vêm se desenvolvendo 

profissionalmente, investindo em cursos de pós-graduação, a professora PI 2 relata:“Saí da 

academia em 2011 e já tenho uma especialização em educação infantil”, enquanto que a PI7 

afirma “Eu procurei fazer uma especialização em Gestão, supervisão e planejamento 

educacional.” 

Constatamos que as duas professoras em questão, procuraram dar prosseguimento à 

sua formação profissional bem próximo do término da formação inicial, o que, de certa forma, 

demonstra o interesse, a identificação com a profissão, o desenvolvimento profissional e o 

desejo de permanência na carreira docente.Para Day (2001, p.16), o desenvolvimento 

profissional “[...] inclui todos os tipos de aprendizagem[...]”, visto que ao longo da carreira o 

professor tem a oportunidade de participar de várias atividades formativas que possibilitam a 
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revisão, a inovação e o aperfeiçoamento do seu trabalho de maneira que possa afirmar-se em  

seu compromisso profissional.  

As professoras (PI 3 e PI 6) reforçaram que buscaram a especialização em Educação 

de Jovens e adultos (EJAI). Conforme relato de PI 3: “E busquei atualização por meio de 

especialização na área da educação de Jovens e Adultos.” 

A professora PI 6 acrescentou que concluiu uma especialização em EJAI, mas que atua 

em sala de aula com público alvo da educação especial, em turmas de Atendimento Educacional 

Especializado e para tanto tem buscado adquirir conhecimentos nesta área, por meio de cursos, 

como o curso de Libras. 

 

“Como professora, vejo diariamente a necessidade de formação para 

aprimorar minha prática. Hoje trabalho como professora de AEE 

(Deficiência Intelectual) e faço curso nesta área, sou Especialista em EJAI e 

estou cursando uma segunda pós (Libras-Português,tradução e 

interpretação).”(PI 6). 

 

 

De acordo com a narrativa das professoras iniciantes egressas do curso de Pedagogia, 

no âmbito desta pesquisa,podemos entender que a formação inicial é a base formativa para a 

atuação do Pedagogo no seu ambiente de trabalho.Também, foi consenso entre as professoras 

que, mesmo tendo concluído o curso de graduação precisam dar continuidade à formação 

profissional, individual e/ou coletivamente no ambiente da escola e das IES, por meio de cursos 

de extensão e de cursos de Pós-Graduação. 

Para Moura (2010, p.73), o entendimento sobre o desenvolvimento profissional 

docente requer um olhar para além da formação acadêmica, graduação e Pós- Graduação, 

valorizando a aprendizagem permanente em serviço e a atitude investigativa, o que demanda 

investimentos pessoais e profissionais. 

Na Figura 6 que segue, apresentamos uma síntese com base nos relatos das professoras 

iniciantes, evidenciando o movimento do seu desenvolvimento profissional. 
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Figura 6. Desenvolvimento profissional das professoras iniciantes 

 

 

 
Fonte: Entrevista narrativa reflexiva, jan.2014. 

 

 

5.2.3.1 Perspectivas no Processo de Tornar-se Professor 

 

As professoras, ao repensarem sua formação inicial, considerando as contribuições 

recebidas e as lacunas para saber ensinar, têm ciência de que os saberes docentes produzidos 

nesta formação são insuficientes para aprender a ensinar com segurança e competência e 

desenvolver um trabalho educativo de qualidade.  

Para enfrentarem com êxito as dificuldades formativas e da realidade escolar mesmo 

diante da desvalorização social e salarial, tendem a acreditar que essa situação não será 

permanente e que, com o tempo e com os investimentos na formação profissional aprenderão a 

ensinar melhor, a serem melhores professoras. E, assim, diante da construção identitária de ser 

professora, no processo de desenvolvimento profissional. apresentam perspectivas e projetos 

de vida que contemplam a continuidade de investimentos na carreira docente. 

No âmbito desta pesquisa, mesmo diante da percepção das lacunas formativas para a 

fase inicial da docência, as professoras iniciantes decidiram trilhar o caminho docente, como 

opção profissional, mostrando certo encantamento e compromisso. 

 Nas suas narrativas afirmaram gostar do que fazem e, por esse motivo, procuraram e 

continuam a investir na formação para crescerem, para ensinarem melhor e ascenderem 

profissionalmente. 

Mobilizando os 
saberes produzidos na 

formação inicial (1)

Aprendendo a ensinar 
no exercício da prática 

docente (2)

Estudando e 
pesquisando a 

realidade escolar e da 
sala de aula (3)

Participando da 
formação continuada 

na escola (4)

Investindo na
formação acadêmica
por meio de cursos de
especialização (5)
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“As perspectivas são as melhores possíveis pretendo continuar sendo 

professora e, aprender sempre para melhorar meu ensino, e quem sabe dar 

aula nesta IES. Tenho o sonho de dar aula no ensino superior, sou 

apaixonada. Vou continuar investindo na minha profissão porque quero ter 

uma qualidade de vida melhor.”(PI 1). 

 

“Eu quero continuar nesta profissão porque gosto de ensinar e 

principalmente na educação infantil. Desde quando estava no estágio, sempre 

foi a minha paixão, a educação infantil.”(PI 2). 

 

“Minha perspectiva é sempre continuar a minha formação, investindo nos 

meus estudos acerca da educação. Quero continuar em sala de aula com 

crianças na faixa etária de seis e sete, pois eu gosto de trabalhar envolvendo 

o lúdico.” (PI 4). 

 

”Como eu gosto de trabalhar ensinando e de ver o aluno aprender, vou 

continuar nessa área. E hoje o professor não deve ser só aquele que ensina 

só o que está no livro, ou somente a sua matéria.”(PI 5). 

 

 

Diante das afirmativas acima, podemos constatar que as professoras demonstraram ter 

adquirido afinidade com a profissão e vêm consolidando a identidade docente, evidenciando o 

interesse em se comprometerem com os estudos e a formação na área da docência. As 

professoras PI2, PI 3 e PI 4 demonstraram interesse por continuar atuando no ensino infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental. 

As demais professoras pretendiam continuar na docência, atuando com crianças nos 

anos da educação escolar para as quais tiveram a habilitação no curso de Pedagogia; a 

professora PI 1 relatou acreditar na melhoria da sua qualidade de vida e no exercício da 

atividade profissional com o objetivo de tornar-se professora do ensino superior e da IES em 

que concluiu a graduação. 

De acordo com as DCNP (2008), o professor formado no curso de Pedagogia será 

habilitado “para atuar na Educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

curso de Ensino Médio, na modalidade Normal, em cursos de educação profissional na área de 

apoio escolar[...]”, e em outras áreas educativas que exigem conhecimentos pedagógicos. 

As professoras iniciantes acreditam que no âmbito da profissão docente a formação e 

a aprendizagem da docência devem ser permanentes, e demonstram interesse em avançar 

profissionalmente na carreira docente em busca de realização pessoal e profissional, o que, para 

tanto apresentam perspectivas de investimentos formativos para tornarem-se melhores 

profissionais da docência. 

A professora PI 1, por sua vez, tem a perspectiva de continuar investindo na sua 

formação profissional,buscando tornar-se professora com crescentes qualificativos; pretende 
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fazer um curso de mestrado na área da educação especial, área em que faz sua especialização 

e, pretende iniciar este investimento fazendo curso de línguas por ser uma das exigências para 

a seleção. 

 

“E pretendo depois fazer um curso de inglês, porque eu sei que no mestrado 

tem que saber uma língua estrangeira. Então, pretendo fazer mestrado, quero 

na área de educação especial. Esses investimentos eu não posso deixar de 

lado, tenho que dar continuidade, por realizações pessoais e porque quero 

dar continuidade na minha formação, porque esse é o meu sonho de tornar-

me uma boa professora.” (PI 1). 

 

“Penso em continuar investindo na minha formação. E pretendo quando 

passar em um concurso fazer especialização, mestrado e até um doutorando, 

e nem que seja velhinha, mas procurando sempre conhecimentos para ser 

pesquisadora, pois o bom educador deve ser aquele que sempre está em busca 

de novos conhecimentos.”(PI 5). 

 

“Formei-me para ser professora, pois me identifico com esta área. E assim, 

espero continuar investindo na minha carreira profissional, estudando e 

quem sabe um mestrado futuramente, pois quero ser uma profissional cada 

vez melhor, não quero ser uma Pedagoga sem perspectivas na vida.”(PI 6). 

 

 

A área de interesses na formação da professora PI4 também é a educação especial, 

conforme sua fala:“E pretendo terminar minha especialização em Educação Especial, para ter 

uma visão mais ampla de cada criança, da diversidade em si. Vou estudar muito mais para no 

futuro fazer um mestrado”. Nesse sentido, a professora ressalta ainda, que o professor tem que 

ser um pesquisador para adquirir novos conhecimentos na prática e sobre a prática e, portanto, 

acredita que a formação contínua do professor pesquisador efetiva-se “estudando a todo 

instante, sobre várias temáticas, que são fundamentais para que possa crescer como 

professora”. 

A professora PI 5 mostra interesse em tornar-se uma professora pesquisadora 

prosseguindo a sua formação acadêmica, fazendo especialização que ainda não teve 

oportunidade de cursar e objetiva também, fazer curso de mestrado e doutorado; visa ainda 

estabelecer um vínculo empregatício de estabilidade profissional, para ter maior segurança no 

emprego; pretende fazer concurso público na área da educação, haja vista que as professoras 

mantêm vínculos por meio de contratos anuais com a rede municipal de ensino, e que nem 

sempre tais contratos são renovados. 

Na perspectiva de se formar o professor pesquisador, o PPP (2008, p.16) contempla 

no perfil do egresso do curso de Pedagogia, a competência de saber fazer no exercício da 

profissão, “realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros, [...]; sobre 
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processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas 

curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas.” 

Para Cunha (2010), o professor aprende a ensinar por meio das vivências, de 

experiências de ensino na prática pedagógica mobilizando os conhecimentos adquiridos tanto 

na vida pessoal quanto profissional.  Tal afirmativa encontra ressonância na fala das demais 

professoras, bem como, no recorte da professora PI7 “Pretendo continuar estudando para 

aprender a ensinar. E retornar aos estudos na área da educação. Pretendo sempre está 

atualizada para crescer na profissão que escolhi para minha vida”. 

De acordo com Mizukami (2010), o fazer docente é mediado por diversas teorias e 

metodologias tendo como foco um ensino reflexivo, e os professores ao analisarem  e fazerem 

inferências acerca de situações concretas dos desafios em sala de aula, estabelecem sua própria 

dinâmica de trabalho, com base em seus princípios pedagógicos. 

A professora PI 3 afirmou que mesmo cursando uma especialização em EJAI, pretende 

cursar uma especialização em educação infantil  para atuar como docente, nesta etapa de ensino 

escolar. 

 

“Pretendo continuar estudando, tomando a graduação como base para 

buscar novos conhecimentos na minha formação continuada. Sempre 

buscando leituras, participar de seminários, de encontros, de cursos na área 

da educação e de formação de professores, e do que vier à acontecer para 

estar melhorando a minha prática.”(PI 2). 

 

“Penso que a formação inicial não é suficiente, pois no decorrer da profissão 

encontramos muitas dificuldades para desenvolver eficazmente a prática. E 

para mim que trabalho na educação infantil, embora acredite que minha 

formação inicial tenha enfocado bastante esse campo, sinto que fazer uma 

especialização na educação infantil é essencial para desenvolver com mais 

competência meu trabalho. E, sempre estudar, pesquisar e procurar cursos 

de capacitação também é necessário para minha prática em sala de aula.” 

(PI 3). 

 

No âmbito desta pesquisa, é importante afirmar que a maioria das professoras objetiva 

melhores condições de trabalho, do saber fazer profissional e, principalmente retorno 

financeiro, oportunidade de acesso à obtenção de vínculo empregatício para garantir 

estabilidade na profissão e, mais qualificação no processo de desenvolvimento profissional. 

A Figura 7 sintetiza as perspectivas das professoras iniciantes em termos de ações 

concretas, com vistas à evolução no processo de desenvolvimento profissional docente. 
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Figura 7. Perspectivas formativas das professoras iniciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Entrevista narrativa reflexiva, jan. 2014. 

 

 

 

5.3 Resultados da Pesquisa: possibilidades de oferecer indicadores formativos para se 

pensar a formação docente no curso de Pedagogia e o desenvolvimento profissional de 

professores iniciantes 

 

A partir das análises e das discussões dos dados produzidos nesta pesquisa, 

sublinhamos alguns resultados decorrentes das informações dadas pelas professoras iniciantes 

egressas do curso de Pedagogia de como vêm se desenvolvendo profissionalmente no início da 

carreira, a partir da formação inicial e da prática docente; assim como, de outros aspectos 

importantes relativos às necessidades e perspectivas para tornarem-se professores no 

desenvolvimento da profissão.  

Assim, diante das análises dos eixos temáticos e seus subeixos encontramos resultados 

importantes ofertados pelos sujeitos de pesquisa, possibilitando o estabelecimento de alguns 

indicadores, como sugestões de ações concretas, para minimizar os problemas pontuados na 

sua formação inicial e para o desenvolvimento profissional da carreira docente.  

Perspectivas no processo de tornar-se professora 

 

 

- Tornar-se melhor professora do ensino infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. 

- Continuar buscando formação continuada no exercício da prática docente. 

- Estudar e pesquisar continuamente a realidade escolar e da sala de aula em que 

atuam. 

- Adquirir competência profissional para ensinar melhor. 

- Dar continuidade aos estudos acadêmicos na Pós-Graduação: especializações 

e mestrado. 

- Ter qualidade de vida pessoal por meio da valorização salarial e profissional. 
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De acordo com as narrativas das professoras iniciantes, no eixo 1, Formação inicial 

no curso de Pedagogia tem-se a afirmação de que o curso de formação inicial não as preparou 

para que tivessem uma formação profissional mais consistente no âmbito teórico e prático para 

a inserção segura e competente na carreira profissional.Tal afirmativa decorre do entendimento 

da falta de articulação dos conhecimentos estudados e das teorias que fundamentam a educação 

escolar, por terem sido trabalhados de forma descontextualizada com a realidade concreta da 

sala de aula. Outra questão citada foi a falta de otimização da reduzida carga horária do estágio 

e da falta de acompanhamento e orientação da professora desta disciplina para oportunizar 

vivências concretas de aprendizagens da docência no ambiente escolar, lócus do trabalho do 

professor. 

Diante dos dados analisados no subeixo Saberes da formação inicial, pelas 

professoras iniciantes pontuamos que, mesmo evidenciando que tiveram dificuldades 

inicialmente no saber articular as teorias na prática escolar, afirmaram também, que para se 

tornarem professoras, os saberes produzidos na formação inicial voltados ao aprender a ensinar 

foram oriundos de conhecimentos mais teóricos do que práticos, no entanto, entendem que esses 

saberes disciplinares, teóricos foram importantes para vivenciarem as situações de ensino na 

escola. 

As professoras consideraram, em quase totalidade, que as disciplinas formadoras para 

o ensino na educação infantil, tanto teóricas quanto práticas foram melhor trabalhadas neste 

curso em detrimento das demais áreas de formação e atuação do pedagogo. 

Diante das constatações apresentadas pelas professoras de que o curso de formação 

inicial não as preparou profissionalmente para serem professoras, torna-se evidente a dicotomia 

entre o que é feito e o que é proposto para a formação docente, haja vista que o curso de 

Pedagogia na proposta descrita no PPP (2008), a partir das experiências concretas de situações 

educativas na escola e em ambientes não-escolares objetiva: 

 

O conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania; A pesquisa, a análise e a aplicação 

dos resultados de investigações de interesse da área educacional. A 

participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino; A identificação dos 

processos pedagógicos em espaços educativos formais e não formais; O 

desenvolvimento de competências concernentes a ampliação do campo de 

atuação do licenciado em Pedagogia. (CESC/UEMA.PPP,2008, p.14) 
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No eixo 2, Encontro inicial com a docência, os dados possibilitaram afirmar que 

quase todas as  professoras, sujeitos desta pesquisa, ao iniciarem a profissão tiveram 

insegurança e encontraram dificuldades por não saberem como lidar na prática com a realidade 

de salas de aula na escola pública,  seja com alunos de turmas regulares do ensino infantil e 

fundamental,seja com turmas inclusivas com alunos  da  educação especial. 

Assim, as narrativas das professoras iniciantes acerca dos caminhos percorridos no 

início da docência nos mostraram que foram vivenciadas situações concretas e desafiadoras 

inerentes à realidade escolar e de sala de aula, tendo em vista, as lacunas da formação inicial, 

de conteúdos e da capacidade de administrar o ensino, ainda mais, considerando a diversidade 

dos alunos e seus níveis de aprendizagem escolar. 

O início da docência pode ser muito marcante principalmente quando o professor tem 

um sonho de ser um bom professor, de saber ensinar de forma que o aluno aprenda com 

facilidade e de acreditar que pode sobreviver, também financeiramente, no exercício desta 

profissão, assim como ao se deparar com as reais condições da maioria das escolas pública do 

país, principalmente do interior do nordeste, que não contam com recursos didáticos e 

tecnológicos, materiais escolares e de estrutura física da escola, além de biblioteca equipada e 

atualizada. 

Tal realidade toma proporções maiores diante das narrativas das professoras iniciantes 

acerca das necessidades formativas no inicio da prática docente, no subeixo 2, pois 

explicitam que as bases teóricas estudadas que fundamentam o trabalho docente foram 

norteadoras nesta formação, mesmo em detrimento da falta da sua contextualização na prática 

docente. Ou seja, enfatizam que perceberam a necessidade de mais vivências e experiências de 

situações reais de ensino que atendam às especificidades da realidade escolar no decorrer da 

formação inicial para lhes garantir maior segurança na docência.  

Assim, de acordo com os indicadores de necessidades formativas pelas professoras, 

entre outros, encontram-se a falta de: subsídios didático-pedagógicos e de domínio de 

conhecimentos teóricos e práticos, fundamentais à atuação docente; de produção e mobilização 

dos saberes da docência para atuação com competência na prática profissional, formação 

continuada e no desenvolvimento profissional. 

No eixo temático de análise 3, Desenvolvimento profissional das professoras 

iniciantes, os dados mostram que as professoras percebem que a profissão docente requer uma 

continuidade nos estudos, nas pesquisas da realidade escolar no processo de tornar-se professor. 

Afirmaram que começaram a ser professoras no curso de formação inicial, por meio do qual 

foram delineados os primeiros passos para a aquisição da experiência profissional e, no decorrer 
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da prática docente, delas tem sido exigido fazer escolhas, tomar decisões e principalmente, o 

buscar aprender a ensinar com prazer, mesmo  diante da complexidade e das necessidades que 

se apresentam.Tais considerações indicam que estas professoras ainda se encontram na etapa 

inicial do desenvolvimento profissional docente, e que muito têm para aprender e se 

desenvolver.  

Assim, podemos afirmar que o desenvolvimento profissional das docentes, neste 

estudo, vem ocorrendo a partir das experiências profissionais da formação inicial, das vivências 

e experiências cumulativas na prática docente, das aprendizagens da formação continuada e dos 

investimentos pessoais no prosseguimento aos estudos na formação acadêmica, na busca pela 

administração da sua formação continuada e da qualificação profissional. Assim, tomando o 

contexto formativo em questão, entendemos o desenvolvimento profissional enquanto processo 

que se constrói à medida que os docentes adquirem experiência, conhecimento, sabedoria e 

consciência para o processo de mudança e melhoria da profissão docente,  como afirma 

Garcia(2009, p.11).  

No subeixo Perspectivas no processo de tornar-se professor encontramos como 

resultados das análises dos dados, que as professoras iniciantes, mesmo que a longo prazo, têm 

interesses em fazer investimentos contínuos na sua formação, considerando seus objetivos 

pessoais e profissionais. 

As narrativas docentes também apresentam perspectivas do tornarem-se melhores 

professoras, afirmando continuidade à produção dos saberes  produzidos na formação inicial e 

mobilizados na aprendizagem da docência; para isso, buscam atualizar-se também estudando 

individualmente e pesquisando questões referentes às necessidades e dificuldades das suas 

realidades escolares, e em cursos de formação docente e na formação continuada na escola. 

Consideramos, assim, que a partir das análises dos dados e dos resultados apresentados 

na pesquisa foi possível apontar alguns indicadores formativos e sugestões para um currículo 

com características inovadoras no curso de Pedagogia, no sentido de redirecionar a formação 

inicial a ser oferecida, aos futuros professores egressos deste curso;  de atender às reais 

necessidades formativas e de, considerar as perspectivas projetadas em direção ao 

desenvolvimento da profissão docente, no interior do Nordeste do Brasil. 
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5.4 Possíveis indicadores formativos e sugestões para a Formação Docente no curso de 

Pedagogia 

 

A proposição de investigar o processo de desenvolvimento profissional docente de 

professoras iniciantes egressas do curso de Pedagogia, a partir da formação inicial e da prática, 

remeteu-nos à reflexão acerca de como esta formação inicial contribuiu, ou não para a inserção 

e permanência na docência, o que nos permitiu elencar possíveis indicadores formativos 

voltados à melhoria do processo como um todo.  

Assim, a perspectiva de se repensar, avaliar e atualizar continuamente o currículo, com 

base em características inovadoras nos cursos de formação de professores implica em  refletir 

sobre o processo formativo, o qual deve ser sensível às opiniões e às necessidades da demanda 

para iniciação na atividade profissional.A formação inicial no curso de Pedagogia, 

fundamentada pelas DCCP (2006) requer sólida vinculação entre teoria e prática,sublinhando-

se o caráter científico deste elo, para preparar o pedagogo para o exercício da docência no ensino 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental,  para a gestão dos processos educativos 

escolares e não- escolares, assim como,a ser produtor e difusor de conhecimentos.  

Desse modo, o profissional da Pedagogia necessita dominar saberes, definidos e 

produzidos, na formação inicial, saberes da gestão pedagógica, da gestão educacional, 

planejamento e coordenação e organização do trabalho docente. Ressalta-se que, para além da 

exigência de conhecimentos específicos e pedagógicos para ensinar, precisa ter também postura 

ética, compromisso e respeito pela profissão e pelos alunos, ainda mais, considerando a 

complexidade de sua atuação. 

Partindo dessa assertiva, compreendemos que reflexões acerca do tornar-se  professor, 

também se enriquecem e se tornam necessárias,a partir de dados concretos, como os desta 

pesquisa, ao considerar as percepções dos professores de seu próprio processo formativo e, 

sobretudo os possíveis redirecionamentos dos currículos de cursos de formação,assim como 

incitar a que as IES se avaliem, acolham e acompanhem com qualidade e sensibilidades os 

alunos iniciantes e os egressos, no sentido de  atender às  exigências da realidade.  

No sentido de oferecer subsídios para se pensar o currículo do curso de formação 

docente, mais especificamente, o de Pedagogia da IES, da qual são oriundas as professoras 

iniciantes é que pontuamos  possíveis  indicadores formativos no Quadro 5, acompanhado de  

algumas sugestões. Consideramos também que as informações complementares aos dados em 

questão, encontram-se apresentadas no Anexo B. 
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Quadro 4. Possíveis indicadores para a formação docente 

 

  

ALGUNS INDICADORES 

FORMATIVOS 

 

POSSÍVEIS SUGESTÕES DE AÇÕES EDUCATIVAS 

E PEDAGÓGICAS 

 

01 

 

Conhecimento do curso de 

Pedagogia, o PPP, contextos e 

campo de atuação profissional 

do Pedagogo. 

 

 

Promover seminários para apresentação do Curso de 

Pedagogia para os alunos no primeiro semestre do 

curso; 

Realizar mesa-redonda com profissionais da 

Pedagogia que atuam em ambientes escolares e não 

escolares. 

 

02 

 

Reduzida carga horária dos 

estágios no curso, 

oportunizando poucas 

vivências e experiências da 

atividade docente nas escolas. 

 

Ampliara carga horária dos estágios e otimizar o 

tempo proposto para a disciplina em atividades 

teóricas e vivências de práticas da docência na escola,  

Executar projetos de atividades docentes em contextos 

reais de atuação dos professores no decorrer de todo o 

curso. 

 

03 

 

 

 

 

Continuidade à formação 

profissional na prática docente 

 

Oferecer cursos de formação continuada em convênio 

com a instituição empregadora 

 

04 

 

Perspectivas das professoras 

egressas em continuar a 

formação profissional por 

meio de cursos de Pós 

Graduação. 

 

 

 

Oferecer cursos de formação de Pós Graduação e de 

qualificação profissional partindo de levantamento de 

interesses dos egressos do curso. 

 

 

 

 

 



139 
  

 

05 

 

Despreparo teórico e prático 

para iniciar na docência 

principalmente nos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

 

Planejar e executar projetos educativos e de 

intervenção na escola para efetivar mais vivências de 

experiências do trabalho docente na escola durante o 

curso. 

 

06 

 

Necessidades de vivências da 

prática docente nos contextos 

de atuação dos Pedagogos no 

decorrer do curso para iniciar 

a construção da identidade 

docente no processo de 

desenvolvimento profissional. 

 

 

Oportunizar estágios curriculares e extracurriculares 

remunerados no decorrer do curso, por meio de 

parcerias com as  instituições empregadoras; 

Implantar o Programa de Iniciação à Docência – Pibid, 

na formação inicial (Edital 018/2010 da Capes), entre 

outros programas que oportunizem a experiência 

docente ainda em formação. 

 

 

07 

 

Necessidade de reflexão e 

socialização acerca das 

atividades desenvolvidas nos 

estágios para a formação do 

professor para iniciar na 

docência. 

 

Realizar seminários de socialização e avaliação das 

práticas pedagógicas dos estágios supervisionados 

pelos alunos concludentes do curso 

 

08 

 

Urgência na atualização, 

efetivação  e avaliação do 

Projeto Pedagógico (2008) 

para atender as necessidades 

formativas do Pedagogo na 

atualidade. 

 

 

 

 

Avaliar e atualizar o PPP do curso a partir das 

necessidades e perspectivas dos egressos e dos 

professores em formação. 

 

 

 

 

 

 

 



140 
  

 

09 

 

Repensar a prática dos 

professores formadores para 

melhorar a qualidade da 

formação inicial a partir da 

inovação do trabalho docente. 

 

Realizar encontros reflexivos dos professores 

formadores do curso para repensar a sua prática 

docente, as relações interativas entre alunos e 

professores e seu nível de envolvimento e 

compromisso com a formação de futuros professores. 

 

 

10 

 

Formação do professor 

mediante articulação do 

ensino, pesquisa e extensão 

focando a atitude investigativa 

e interventiva do aluno em 

formação no ambiente de 

atuação docente. 

 

Formar o professor pesquisador para intervenção nas 

práticas pedagógicas na escola. 

 

11 

 

Ter feedback da formação e 

atuação profissional dos 

professores egressos do curso 

desta IES 

 

Realizar encontros anuais com egressos do curso de 

Pedagogia para acompanhamento dos profissionais 

formados na IES 

 

12 

 

Resultado da performance dos 

acadêmicos do curso de 

Pedagogia na avaliação do 

Enade. 

 

Realizar momentos de sensibilização, apresentação e 

orientação para os critérios de avaliação do Enade; 

Avaliar e analisar os resultados do Enade, pelos 

discentes e docentes, tendo como referência os 

indicadores de qualidade e de insucessos para pensar 

a melhoria da formação de professores. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da pesquisa 

 

Os dados aqui apresentados remetem-nos às considerações que finalizam este trabalho 

e permitem-nos outras reflexões.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas 

faz parte do processo da busca.  

E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura,  

fora da boniteza e da alegria.  

Paulo Freire 

 

 

 

As experiências, os estudos e as pesquisas vivenciadas no âmbito dos cursos de 

formação de professores, desde 2001 consolidaram nosso interesse pela linha “Formação de 

professores”, diante da certeza de que como professores somos eternos aprendizes e, diante das 

necessidades de aprender a ensinar, somos resultantes de um processo que permite 

gradualmente, nos tornar professores pesquisadores em educação, para então, contribuir com o 

ensino, a pesquisa e a extensão nas instituições de ensino, nas quais profissionalmente atuamos. 

O interesse por pesquisar a temática “Desenvolvimento profissional do docente 

iniciante egresso do curso de Pedagogia: necessidades e perspectivas do tornar-se professor” é  

oriundo das reflexões empreendidas sobre e nos cursos de formação de professores quanto à 

contribuição da formação inicial para a prática e o desenvolvimento dos professores iniciantes 

na carreira do magistério.  

Como a formação de professores  efetiva-se no âmbito da prática, de forma contínua, 

é importante afirmar que consideramos o desenvolvimento profissional como processo de 

crescimento permanente na trajetória da formação e da atuação docente, como decorrente dos 

avanços e aprendizagens, desde o encontro inicial com a docência. 

Para Garcia (2009), o desenvolvimento profissional dos professores vai além de uma 

etapa meramente informativa, implica na melhora da capacidade de controle sobre as próprias 

condições de trabalho, na busca por uma progressão de status profissional na carreira docente, 

na preocupação com as necessidades individuais, profissionais e organizativas, entre outros 

aspectos. 

No âmbito desta pesquisa apresentamos a seguinte questão problematizadora: Como 

ocorre o desenvolvimento profissional de professores iniciantes egressos do curso de Pedagogia 

a partir da sua formação inicial e de sua prática docente?  E, traçamos como objetivo geral 

“investigar como ocorre o desenvolvimento profissional de professores iniciantes a partir da 

sua formação inicial evidenciando-se necessidades e perspectivas demarcadas no percurso da 
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prática docente com vistas a oferecer indicadores formativos como sugestões para se pensar o 

currículo no curso de Pedagogia. 

Assim, de acordo com os dados analisados e os resultados obtidos e na tentativa de 

responder à questão investigativa desta pesquisa é que pontuamos alguns aspectos de 

relevância, conforme se seguem.  

Afirmamos que as professoras, sujeitos de pesquisa,  encontram-se na etapa inicial do 

desenvolvimento profissional e, que ainda têm uma longa trajetória a percorrer na carreira. 

Portanto, reafirmamos que este desenvolvimento vem ocorrendo de forma contínua no 

desempenho da atividade docente e da formação profissional mediante a mobilização dos 

saberes produzidos na formação inicial, nas aprendizagens ocorridas na escola, nas trocas de 

experiências com outros professores, na continuidade dos estudos acadêmicos e da qualificação 

profissional, decorrências do interesse pelos avanços pessoais e profissionais. 

Percebemos também, que a passagem da condição de alunas para professoras iniciantes 

e a aquisição de certa segurança em sala de aula vem acontecendo gradativamente, por meio de 

acertos e erros no saber fazer docente, no estabelecimento de uma relação de afeto e autoridade 

com os alunos, no continuum da formação, na reflexão sobre a própria prática e na crença de 

que somos sempre aprendizes nesta profissão e conscientes de que o preparo, o tempo e a 

maturidade profissional nos possibilitam desvendar as tramas da complexidade do ato de 

ensinar e do aprender ser profissional e do investimento no desenvolvimento profissional 

docente. 

Entendemos que a formação inicial por ser considerada como etapa primeira, repleta 

de significações para a profissionalização necessita ser repensada no âmbito da prática docente, 

tendo em vista a complexidade social e política da atuação dos professores, no contexto do seu 

desenvolvimento profissional. 

Conhecer o que percebem, bem como, as concepções e ações dos egressos do curso de 

Pedagogia, iniciantes na docência, é fundamental para reflexão a respeito dos cursos ofertados 

na esfera da formação de professores. 

Afirmamos ainda, que a fase do encontro inicial com a docência é uma realidade 

comumente encontrada no contexto escolar e, para uma professora sem experiência, o maior 

desafio, está em saber articular os conhecimentos teóricos estudados no curso de formação com 

a prática pedagógica, haja vista que apesar das proposições no curso de graduação em 

Pedagogia por um perfil profissional exigindo amplas competências e habilidades, a carga 

horária não possibilita a completude da formação teórica e prática, o que gera aos iniciantes 

mais insegurança e conflitos no ‘saber fazer’ e no ‘saber ser’ no processo de tornar-se professor.  
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Realçamos diante dos dados desta pesquisa que, para a formação inicial, de fato 

contemplar a preparação do futuro docente para começar sua carreira com mais eficiência e 

segurança pressupõe-se a reorganização do currículo do referido curso visando o 

aprofundamento teórico e prático dos saberes docentes, incluindo também, a valorização do ser 

professor, enquanto iniciante na carreira. Diante de tais constatações e considerando também, 

como referência as narrativas das docentes, os aspectos formativos do PPP (2008) do curso em 

questão, bem como, os objetivos desta investigação é que elencamos, conforme exposto no 

capítulo anterior, alguns indicadores formativos com possíveis sugestões para se pensar um 

currículo inovador ao curso de Pedagogia. 

A abrangência da proposta curricular (PPP, 2008) na formação de professores no curso 

de Pedagogia, corrobora com a crença de que este curso por si só não atende a formação do 

perfil de um profissional ético, crítico, reflexivo, produtivo, solidário e competente, entre outros 

aspectos subjetivos e objetivos que consolidam a atuação do pedagogo no exercício da 

profissão.  

Diante da incompletude da formação profissional apontada pelas professoras iniciantes 

acerca da formação inicial, há que considerar que em conformidade com as DCCP (2006), a 

consolidação da aprendizagem da docência efetiva-se por meio da formação continuada e da 

continuidade de formação em cursos de Pós - Graduação. 

Com o intuito de superar as dificuldades e as necessidades formativas voltadas à 

vivência do ofício de ser professor, buscando cada vez mais na experiência docente 

aprimoramentos sobre o que ensinar e como ensinar, estas professoras iniciantes vêm se tornan 

do, cada vez mais profissionais comprometidas e responsáveis com o trabalho docente e com a 

formação de pessoas; conscientes que a cada aula, a cada ano mudanças acontecem, sobretudo 

em um mundo complexo e em transformação faz-se necessária a adoção de posicionamentos 

abertos e flexibilizados para lidar com novos conhecimentos e tecnologias. 

As professoras demonstraram que ao ingressarem na docência tinham dúvidas,  

inseguranças e indagações sobre sua capacidade de saber ensinar, pontos esses oriundos das 

reflexões feitas a partir das condições concretas de preparação profissional na sua formação 

inicial . 

Os sentimentos de medo, insegurança, das dificuldades, necessidades vividas e 

superadas no início da carreira e ao longo da atividade docente foram percebidos nas falas das 

professoras. No entanto, acreditamos que tais aspectos conflitantes levaram os professores 

iniciantes a não desistirem da profissão e a superarem os obstáculos no processo de tornar-se 

professor.  
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Apesar de as professoras iniciantes, sujeitos desta pesquisa, atuarem em diferentes 

contextos de ensino como: turmas de ensino infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e 

em turmas com alunos público alvo da educação especial, há convergências de percepção  

acerca desta fase da carreira docente como desafiadora, uma vez que os profissionais são 

impelidos ao exercício da mediação entre os saberes necessários para ensinar e os saberes 

necessários para aprender a ensinar. 

Nas narrativas docentes constatamos que foram pontuadas necessidades formativas 

advindas da formação inicial, como: descontextualização dos conhecimentos teóricos com a 

realidade escolar; reduzidas condições de vivências da atividade docente nos estágios durante 

o curso; desarticulação e não interdisciplinaridade do ensino dos docentes formadores, ausência 

de atividades concretas de ensino que permitissem desenvolver capacidade de saber ensinar, 

principalmente para o início da docência a garantir mais segurança e competência profissional. 

Segundo as professoras, os saberes docentes da formação inicial, com enfoque na parte 

teórica representaram em suporte para o início da docência, mesmo diante de lacunas 

processuais formativas. O presente estudo traz também, como constatação que a formação 

inicial por si só não prepara qualitativamente o professor para iniciar-se na profissão com 

competência e segurança para ensinar, ressaltando que se aprende a ensinar ensinando, 

pesquisando, refletindo e resolvendo as dificuldades e necessidades de aprendizagem dos seus 

alunos e da comunidade escolar. 

Assim, mediante as narrativas das professoras iniciantes egressas do curso de 

Pedagogia acerca das contribuições e necessidades formativas da formação inicial no âmbito 

do desenvolvimento profissional docente, a presente pesquisa reafirma a hipótese de que o curso 

de formação inicial de professores, Licenciatura em Pedagogia, revelar-se-ia como básico, mas 

não determinante e suficiente para a formação e atuação profissional segura, eficiente e de 

qualidade do professor iniciante no exercício da prática docente. E, portanto, prováveis 

necessidades, insatisfações e perspectivas com a profissão comprometeriam ações em busca da 

elevação qualitativa do trabalho e o avanço na carreira docente e, por decorrência, no 

desenvolvimento profissional. 

Foi possível também perceber insatisfação com a formação inicial no curso de 

Pedagogia, principalmente na questão da qualidade do estágio supervisionado referente à 

reduzida carga horária e o não aproveitamento deste espaço formativo na efetivação de 

experiências concretas da atividade docente no ambiente escolar com vistas a garantir uma 

docência com segurança e competência. Destacamos também, a ênfase dada pelas professoras 
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no que se refere ao ensino da educação infantil, que além de valorizado no curso, de certa forma, 

favoreceu a elas maior identificação. 

Este estudo nos permitiu também contribuir com reflexões sobre o percurso da 

formação inicial das professoras iniciantes, com destaque para a necessidade do agir de forma 

efetiva com base nas questões do tempo, dos interesses pessoais, pedagógicos e até mesmo 

financeiros, entre outros. Há de se reconhecer,neste contexto de atuação a importância do 

reconhecimento e a valorização da docência como profissão e da relevância da ação pedagógica 

se reflexiva, crítica e transformadora da sociedade.  

Acreditamos também, que este estudo pode oportunizar à IES, ofertante da formação 

inicial, lidar com os dados relevantes da pesquisa e sobre eles considerar as possibilidades de 

reorganização de seus cursos, incorporando elementos a partir do olhar dos seus egressos. 

Pode-se ainda, fomentar a necessidade de repensar o currículo do curso, com foco na 

articulação da teoria e prática, no campo de atuação dos professores em formação, a partir de 

uma prática reflexiva, integradora e interdisciplinar dos professores formadores neste ambiente 

formativo. Neste sentido, sugerimos a que os professores formadores ofereçam propostas e 

programas de qualificação profissional e de formação continuada na área da docência, em 

parceria com a rede municipal de ensino, lócus de atuação profissional da maioria dos egressos 

dos cursos de Pedagogia desta IES. 

Esperamos que o presente estudo seja  pertinente e relevante no sentido de contribuir 

a que o curso de Pedagogia possibilite atendimento às necessidades mínimas de formação 

profissional docente, bem como possibilite ao professor no início da carreira docente, minimizar 

suas dificuldades, sobretudo na articulação teoria e prática, superar com segurança, sabedoria e 

criatividade os desafios impostos pela realidade no processo de tornar-se professor, ainda mais, 

no interior do Nordeste brasileiro. 

No âmbito desta pesquisa, acreditamos que o resgate de informações sobre os 

percursos formativos da profissão docente por meio das narrativas, permitiu às professoras 

refletir sobre sua formação e atuação docente e, com mais determinação alçar voos maiores nas 

dimensões pessoal e profissional 

A tarefa não é fácil, em se tratando de buscar melhores condições de trabalho no 

desenvolvimento profissional do professor, principalmente na esfera da aprendizagem da 

docência. Importa considerar não os determinismos, mas as iniciativas, os interesses e as 

tomadas de decisão em prol de uma coletividade, visando, em última instância, a mudança não 

só pessoal, mas de contextos historicamente cerceados no que concerne à elevação da qualidade 

de vida e à garantia de uma educação de qualidade. 
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Por fim, reafirmamos que esta pesquisa aponta-nos como fundamental o estudo do 

desenvolvimento profissional docente, bem como de outros aspectos formativos que podem dar 

margem a novas pesquisas na área da formação de professores, uma vez que este é um processo 

inconcluso e que demanda muitos olhares, isto se pretendemos melhorar a qualidade da 

formação, bem como a relação ensino - aprendizagem oferecida às mais diversas demandas 

escolares. 
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APÊNDICE A 

 

 
Relação de títulos de dissertações e teses sobre a temática  

“Desenvolvimento profissional de professores iniciantes” 

 

DISSERTAÇÃO(D)/TESE(T) OBJETIVO 

 
IES/DATA 

 
GUARNIERI, M. R. Tornando-

se professor: o início na carreira 

docente e a consolidação da 

profissão.  (Tese) 

 
Identificar que conhecimentos o professor 

iniciante possui e quais os que vão adquirindo 

ao exercer a profissão. 

 
UFSCAR 

1996 

 

 
 
NONO, M. A. 

Caso de ensino e professores 

iniciantes. 2005.  (Tese) 
 
 
 

 
Investigar possibilidades nos casos de ensino 

enquanto instrumentoscapazes de evidenciar 

e interferir nos conhecimentos profissionais 

de professores iniciantes da educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental. 

 

 
UFSCAR 

2005 
 
 
 
 

 
MARIANO, André Luiz Sena. 

A construção do início da 

docência: um olhar a partir das 

produções da Anped e Endipe. 

(D ) 

 

 
O que dizem os trabalhos apresentados na 

Anped e Endipe sobre o processo de 

aprendizagem profissional da docência 

ocorridos no início da carreira? 

 
UFSCAR 

2006 

 
 
LIMA, Ana Carla Ramalho. 

Evangelista  

Os caminhos da aprendizagem da 

docência: os dilemas profissionais 

de professor iniciante (D) 

 
 

 
 
 
Identificar os dilemas profissionais dos 

professores do ensino fundamental séries 

iniciais e compreender como os 

conflitos/dificuldades no desenvolvimento das 

suas práticas contribuem para a construção dos 

saberes no percurso de aprendizagem da 

docência. 
 

 
 
 
UNEB 

2006 

 
 PIENTA,Ana Cristina Gipiela.  
Aprendendo a ser 

professor: dificuldades e 

iniciativas na construção da práxis 

pedagógica do professor iniciante 

(D) 

 

 

 

 
Investigar como se dá a construção da práxis 

pedagógica do professor iniciante. 

 
PUCPR 

2007 

http://www.radarciencia.org/Author/Home?author=Ana%20Cristina%20Gipiela%20Pienta
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GAUDÊNCIO, Clarice. 

Desenvolvimento profissional 

dos egressos do curso de 

pedagogia da UnC/Mafra ( D ) 

 

 

Investigar o desenvolvimento profissional dos 

egressos do curso de Pedagogia da 

Universidade do Contestado. 

 

PUCPR 

2007 

 

MONTALVÃO, Eliza Cristina. 

O desenvolvimento profissional 

de professores iniciantes 

mediante um grupo colaborativo 

de trabalho 

( T ) 

 

Quais as contribuições de um grupo 

colaborativo de trabalho para o 

desenvolvimento profissional de professoras e 

para o enfrentamento e superação de 

dificuldades apresentadas por elas no 

desenvolvimento de sua prática. 

 

 

UFSCAR 

2008 

 

SIMÕES, Mara Adriana 

Fazenda. 

Início da carreira docente: 

Desafios e dificuldades (D) 

 

 

Fazer um levantamento dos desafios e 

dificuldades com que se deparam os 

professores em início de carreira 

 

 

Universidade 

Aberta 

2008 

 

LEONE, Naiara Mendonça. 

Necessidades Formativas dos 

Professores dos Anos Iniciais na 

sua inserção no exercício da  

docência ( D ) 

Investigar as necessidades formativas de  

professores em início de carreira que atuam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

escolas públicas da rede municipal de 

Rancharia - SP, a fim de oferecer subsídios 

para a construção de projetos de formação 

contínua nos quais as necessidades desses 

novos docentes possam ser refletidas, 

discutidas e trabalhadas. 

UNESP 

2011 

Fonte: Portal Capes, 2013. 

Elaborado pela pesquisadora 
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Dissertações sobre formação de professores no curso de Pedagogia do CESC/UEMA. 

 

DISSERTAÇÃO 

 

OBJETIVO 

DATA 

DEFESA 

 

NASCIMENTO,Franc-Lane 

Sousa Carvalho do. 

Os saberes da formação inicial 

do Pedagogo dos anos iniciais: 

experiências nas escolas 

públicas municipais de Caxias-

MA.  

 

 

Analisar os saberes docentes da formação 

inicial mobilizados pelos pedagogos na 

elaboração do eixo orientador e reflexivo de sua 

prática pedagógica. 

 

 

UFPI 

(01/04/2011) 

 

MARTINS,Elizangela 

Fernandes 

A constituição da identidade 

docente do graduando de 

pedagogia: de professor a gestor. 

 

Como objetivo investigar o processo de 

identificação dos graduandos do curso de 

Pedagogia com a docência dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, acadêmicos do 

CESC/UEMA.  

 

UFPI 

(01/08/2012) 

 

SILVA, Shirlane Maria Batista. 

O estágio supervisionado na 

formação do pedagogo: saberes 

e fazeres construídos no espaço 

da sala de aula. 

 

Investigar o Estágio Supervisionado do Curso 

de Pedagogia, na perspectiva de análise dos 

saberes e fazeres construídos na regência de 

classe. 

 

UFPI 

2013 

Fonte: Portal Capes, 2013. 

Elaborado pela pesquisadora. 
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APENDICE B 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP  

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo  

 

 

QUESTIONÁRIO 

Título:  

Desenvolvimento profissional do docente iniciante egresso do curso de Pedagogia: 

necessidades e perspectivas do tornar-se professor  

Doutoranda: Mary Gracy e Silva Lima 

Orientadora: Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP - Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Prezado (a) Professor (a), 

Estou realizando uma pesquisa que tem como objetivo “Investigar o desenvolvimento 

profissional docente dos professores iniciantes egressos do curso de Pedagogia” tendo como 

campo de pesquisa a Instituição de Ensino Superior em que vocês concluíram o curso de 

Pedagogia. 

A efetivação deste estudo é uma das exigências para a conclusão do Curso de Pós- 

Graduação Doutorado em Educação da PPGEd da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP), sob a orientação da Professora Drª Regina Lucia Giffoni Luz de Brito. 

Você está convidado (a) à participar como voluntário (a) desta pesquisa, respondendo  

a este questionário e posteriormente,  participando da entrevista a ser agendada conforme a sua 

disponibilidade. 

Registramos os nossos agradecimentos por sua colaboração na realização deste estudo, 

assegurando a preservação de sua identidade, por meio do seu anonimato, e o seu direito de 

deixar de participar a qualquer momento desta pesquisa. 

 

Mary Gracy e Silva Lima 

                                                            Doutoranda em Educação: Currículo- PUC/SP 

1-IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME _____________________________________________________________________ 

 

IDADE_____________________________________________________________________ 
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2-DADOS PROFISSIONAIS 

 

Atualmente qual atividade profissional está exercendo? E onde? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

SOBRE A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMO PROFESSOR: 

a) Tempo de atuação como professor (a)? 

(    ) há 1 ano (    ) há 2 anos  (    ) há 3 anos (   ) há 4 anos  

(    )  5 anos ou mais de 5 anos. Especifique quanto anos_____________________ 

 

b) Em quais Instituições de Ensino? 

___________________________________________________________________ 

(    )pública (     )Privada 

 

c) Nível de educação em que atua como professor: 

(     ) Básica: Ed. Infantil 

(     ) Básica: séries iniciais do ensino fundamental 

(     ) Básica: ensino médio 

(     )  Ensino superior 

(     ) Outra. ________________________________________________________ 

d) Carga horária semanal de trabalho 

(   ) 20h (   ) 40h (   )60h (   ) outra_______________________________________ 

 

e) Vínculo com a instituição de ensino em que atua como professor 

(    ) Substituto (    ) Efetivo  (     ) Outro. _________________________________ 

 

 

3-DADOS SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Nível de formação profissional 

a) (  ) Graduação. Qual?____________________________________________________ 

Ano de conclusão. E em qual Instituição de Ensino Superior? 

___________________________________________________________________________ 

b) (   ) Pós-Graduação. Qual?________________________________________________ 

Ano de conclusão. E em qual Instituição de Ensino Superior? 

___________________________________________________________________________ 

Quando cursava Pedagogia já atuava como professor? (   ) Não  (   )Sim. Há quanto tempo? 

___________________________________________________________________________ 

O curso de Pedagogia foi sua primeira opção profissional? (   ) Sim    (   ) Não 

Justifique a sua resposta________________________________________________________ 

Você está se identificando com a profissão de professor? (    )  Sim  (    ) Não 

Justifique sua resposta? 

___________________________________________________________________________ 

Como foi o início da sua carreira como professor? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP  

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo  

 

Título do estudo: Desenvolvimento profissional do docente iniciante egresso do curso de 

Pedagogia: necessidades e perspectivas do tornar-se professor  

Pesquisador responsável: Mary Gracy e Silva Lima 

Instituição/Departamento: Curso de Pós Graduação - Doutorado em Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP  

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

Narre sobre o processo de desenvolvimento profissional no tornar-se professor. Sobre a relação 

entre a sua formação inicial acadêmica e a inserção na docência, e acerca das necessidades 

eperspectivas de ser professor no processo de desenvolvimento profissional.  

Para nortear sua narrativa, apresentamos as seguintes questões norteadoras: 

 

 

1) Conte-nos como foram os momentos iniciais da sua experiência como professora no início 

da docência? 

 

2) Quais foram as necessidades formativas (da formação inicial) percebidas para iniciar na 

docência? 

 

3) O curso de Pedagogia o (a) preparou para assumir com segurança e competência o início 

na profissão de professor? Justifique-se. 

 

4) Quais foram os saberes profissionais da docência que você acredita que trouxe da sua 

graduação para iniciar na docência?  

 

5) Como você vem se desenvolvendo profissionalmente para tornar-se professor a partir da 

sua formação inicial? 

 

6) Quais perspectivas você tem da profissão docente para desenvolver-se profissionalmente? 

 

7)  O que você sugere à IES, (na qual concluiu a graduação) formadora de professores, para 

melhorar o currículo do curso, referente ao preparar teórico e prática dos professores e o que 

achar relevante para que os professores formados iniciem com maior segurança o exercício da 

docência? 
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APÊNDICE D 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP  

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Desenvolvimento profissional do docente iniciante egresso do curso de 

Pedagogia: necessidades e perspectivas do tornar-se professor  

Pesquisador responsável: Mary Gracy e Silva Lima 

Instituição/Departamento: Curso de Pós Graduação - Doutorado em Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC/SP  

 

Telefone para contato: 86 321823388 / 99869809 

Local da coleta de dados: IES pública do interior do Maranhão 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

1. Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de forma 

totalmente voluntária.  

2. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder aos questionários e 

entrevistas, é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas 

neste documento.  

3. Os pesquisadores deverão responder a todas as suas dúvidas antes que você decida 

participar. 

4. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 

 

 

Objetivo do estudo:Investigar como o professor iniciante na docência se percebe como sendo 

professor diante dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos no curso de Pedagogia, e das 

vivências e experiências no campo da docência na trajetória percorrida nesta formação. 

  

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá na resposta a questionários, 

entrevistas semi-estruturadas. 

 

 

Benefícios. O provável benefício desta pesquisa será a reflexão sobre suas dificuldades e 

desafios enfrentados no início da docência possibilitando (re) pensar a sua formação e a sua 

prática docente para que possam investir significativamente no seu desenvolvimento 

profissional docente. 

 

Riscos. Nesta pesquisa o risco ético de divulgação de dados pela pesquisadora não ocorrerá, 

uma vez que os dados coletados por escrito ou gravados serão arquivados, mantidos em sigilo 

e a identificação dos entrevistados será realizada por meio de identificadores como professores 

iniciantes (PI1, PI2, PI3, PI4...). Com a identidade preservada, os professores somente terão 
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acesso aos dados fornecidos por eles próprios e também após categorizados, fato este que 

evitará qualquer tipo de decisão arbitrária. 

 

Sigilo. Os dados coletados durante a pesquisa serão categorizados através de identificadores e 

arquivados com a pesquisadora por um período de cinco (5) anos, após o qual serão eliminados 

sem que sejam reutilizados em outras pesquisas, resguardando, assim, a privacidade dos sujeitos 

da pesquisa. 

  

 

Caxias (Ma), ________ de _____________ de2013 

 

 

Assinaturas: 

 

Orientador:__________________________________________________________________ 

                                                               (Nome e CPF) 

 Pesquisador Responsável: _____________________________________________________ 

                                                        (Nome e CPF) 

Sujeito da Pesquisa: __________________________________________________________ 

                                     (Nome e CPF) 
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ANEXO A 

 
Dados do Projeto de Pesquisa 

Título da Pesquisa: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSOR NO 

ÍNÍCIO DA DOCÊNCIA: DIFICULDADES E PERSPECTIVAS DO TORNAR-SE 

PROFESSOR NO INTERIOR DO NORDESTE BRASILEIRO 

Pesquisador: Mary Gracy e Silva Lima 

 Área Temática:  
 

Versão: 1 

CAAE: 21186113.0.0000.5482 

Submetido em: 05/11/2013 

Instituição Proponente: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP 

Situação: Aprovado 

Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 

 Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio  
 

 

 

Documentos Postados do Projeto 

Tipo Documento Situação Arquivo Postagem 

Parecer Consubstanciado do CEP A 

PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_502752.pdf  

19/12/2013 
19:58:09 

Informações Básicas do Projeto A 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_211861.pdf  

05/11/2013 
12:22:46 

Interface REBEC A 
PB_XML_INTERFACE_REBEC.xml  

05/11/2013 
12:22:46 

Declarações Diversas A 
Termo de Compromisso2.pdf  

05/11/2013 
12:14:43 

Projeto Detalhado A 
PROJETOTESEdetalhadoPUCMary Gracy.docx  

05/11/2013 
12:12:25 

TCLE - Modelo de Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido 

A 
Termo consentimentolivreesclarecimentoPUC.docx  

05/11/2013 
12:00:36 

Pareceres (para projeto anterior à 
Plataforma Brasil) 

A 
ParecerconsubstanciadoASSINADOpdf.pdf  

05/11/2013 
11:53:44 

Folha de Rosto A 
PUCFolha de rosto Mary Gracyassinado.pdf  

05/11/2013 
11:50:38 

 

 

 

 

 

 

 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
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 Tramitação: 

CEP Trâmite Situação Data Trâmite Parecer Informações 

 

Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo-PUC/SP 

Submetido para avaliação do CEP 05/11/2013   

Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo-PUC/SP 

Aceitação do PP 21/11/2013   

Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo-PUC/SP 

Parecer liberado 19/12/2013   

 

Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 

Voltar Enviar Notif icação
Este sistema foi desenvolvido para os navegadores Internet Explorer (versão 7 ou superior), 
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ANEXO  B 

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA SUGESTÃO DE  

INDICADORES FORMATIVOS 

 
Professora  

Iniciante 

7)  O que você sugere à IES, (na qual concluiu a graduação) formadora de 

professores, para melhorar o currículo do curso, referente ao preparar teórico 

e prática dos professores e o que achar relevante para que os professores 

formados iniciem com maior segurança o exercício da docência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI1 

 

De início no que refere aos conhecimentos de filosofia e sociologia do ensino médio 

e eu não domino, vamos dizer assim, tenho poucos conhecimentos de filosofia, 

porque o nosso primeiro período, sobre  o nosso professor de filosofia ... Eu não 

entendia o que ele falava, não sei se é porque no primeiro período você tem 

dificuldade mesmo, mas até hoje eu não consigo me identificar com essa disciplina. 

Então eu acho que nos primeiros períodos deveria ser assim um período mais de 

reflexão que a UEMA poderia fazer essa coordenação pra trazer bons professores, 

os melhores possíveis para trabalhar com esses alunos que estão chegando. Outra 

coisa, as aulas de Didática eu esperava que fosse o melhor professor possível 

também, porque quando a gente começa dar aula a gente precisa muito dos 

ensinamentos de didática... A parte pedagógica da didática, e eu senti muita 

dificuldade, não sei se por dificuldade minha mesmo ou não. Ou se foi uma lacuna 

na formação. E outra coisa, os estágios eu acho que eles têm que ser mais... Vamos 

dizer, mais  longos do que são, mas que eu acho o período de estágio muito pouco. 

Você faz o estágio um mês, por exemplo, não é o suficiente pra você enquanto aluno 

do curso de Pedagogia, que você vai vivenciar essa aula todo dia, não é o suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI2 

 

É como eu já falei antes, a questão dos estágios tem que ser pensado... Abrir um 

período maior, por exemplo, a gente começa o estágio no quinto período, poderia 

começar um pouco antes no quarto período, digamos, a questão do estágio de 

assumir junto com um professor uma sala de aula. E, também ter na academia, 

professores mais comprometidos porque a gente passa quatro anos na academia e 

passa por muitos professores e têm professores que parecem não tem muito a noção 

do comprometimento dele com aquele aluno.  Parece que ele não tem a noção que 

ele está formando pessoas para serem professores e serem colocados no mercado de 

trabalho, então não é só o nome da Universidade é também o nome do professor que 

está em jogo.  Então tem professor que vai levando assim em “banho Maria” como 

dizem... Alguns professores fazem isso, então eu acredito que a questão do estágio 

com um período maior de prática de ensino com um acompanhamento do professor 

da disciplina para gente poder ter mais segurança no trabalho que vai formar e fazer 

professores com mais segurança e comprometidos. 

Na verdade tem uma outra questão, um outro ponto que eu acho falho, não 

exatamente no curso de Pedagogia, mas na academia de modo geral é ela não dar um 

suporte paro aluno quando ele precisa, você vai em vários setores atrás de uma 

informação, não encontra alguém disponível para atendê-lo, seja na coordenação do 

curso e em outros setores. Você fica perdida, até você se encontrar na academia, o 

barco já andou um longo período e praticamente sozinho.   
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PI3 

 

 

Relacionado a educação infantil a gente já teve contato desde o  início, eu acho que 

essa questão de ir para prática  é importante ir cedo, ter esse contato. Porque assim 

lá naquela realidade que você vai descobrir o que eu está te faltando nessa teoria pra 

te embasar. Quanto à educação infantil eu não tive assim muito, esse medo. Mas 

relacionada às outras, então eu vejo assim que tem que ter mais esse contato, tem 

que ter mais essas questões da disciplina prática, porque eu acho que elas são 

mínimasporque é na realidade que vai realmente te dizer s está ou não preparado 

porque até então, quando você está só entre as quatro paredes você vê uma lacuna, 

mas você não imagina que essa lacuna é tão grande na prática.Eu já falei que a 

questão da educação infantil eu acho que de certa forma foi trabalhado e não ter 

tantos tropeços, então eu vejo isso. Essa questão da prática, eu acho que você tem 

que ter mais contato com a realidade. Quando eu fui para o estágio do ensino 

fundamental e médio, eu saí do ensino médio do estágio não me encontrei, eu não 

me encontrei de jeito nenhum, me vi totalmente perdida, a disciplina em si não te dá 

embasamento porque você teve filosofia, sociologia que é mínimo não dá suporte 

pra você ir pra uma sala de aula. Então, senti muita dificuldade, então quanto mais 

cedo você puder fazer parte dessa realidade, mesmo que você não vá tomar a frente, 

mas que você puder fazer um bom tempo de observação, conviver com aquelas 

pessoas, "aí" eu acredito que a melhor forma pra você ir buscando respostas pra 

trabalhar lá e essas respostas tem que vim dessa teoria de discurso "né". Você tem 

que descobrir lá a lacuna[...] é um tipo de pesquisa de certa forma é uma pesquisa, 

você vai descobrindo o que  falta naquela realidade, o que  ela está de fato precisando 

e você vai aqui, que aqui que tem o conhecimento pra te dar resposta pra você falar 

lá naquela determinada realidade. Então essa questão da pesquisa em si é 

importante.Então o curso deveria formar um professor pesquisador. Porque 

assim[...] a Pedagogia em si esse nome pareça nada, mas é um nome de peso, fulano 

é pedagogo e esse nome pedagogo[...] “pense num menino pesado”, o nome é “pé”, 

porque é o que sustenta daí a gente já tem uma grande responsabilidade, então você 

tem que ser um professor pesquisador.O professor pesquisador pra mim... eu mesma 

devo procurar minhas respostas "né" dentro das minhas dificuldades a própria 

instituição, também tem que trabalhar com situações que você vá, de certa forma, 

buscando procurar respostas pra determinadas questões, não que essas respostas 

sejam só teóricas, que  você vai encontrar num livro, mas que você vai encontrar lá 

na realidade. É pra atuar na realidade, então você precisa realmente fazer essas 

pesquisas na realidade para você ser esse professor, esse pedagogo, que tem me 

tirado meus “couros”, que eu vou te contar. 

Esse meu curso embora tenha tido algumas lacunas, mas assim eu vejo não é que eu 

me comparando, de certa forma algumas outras pessoas que já passaram prova disso 

é que eu me[...] deparo com pessoas que trabalham comigo, mas que foram formadas 

em outras instituições e eu vejo assim que eu não estou aquém dessas pessoas, então 

eu fico feliz. Eu sei que isso também depende de mim, não depende só do curso "né", 

então eu fico feliz quando eu descubro que eu tenho essa capacidade e que isso não 

surgiu como naquela peça que a gente estava conversando que a senhora me disse 

assim “Não, mas isso você deve ter essa concepção porque você já deve ter lido em 

algum lugar e você se identificou, só que você nem... naquele momento você não 

lembra”, entende? Então nesse momento que eu me deparo com essas outras pessoas 

eu vejo que a forma de “mim” fazer alguns comentários relacionados a determinados 

conteúdos, claro que isso não me vê “destituição”, porque eu não tinha isso nato 

"né", foi uma coisa que eu aprendi[...]Das vivências,então, eu fico muito feliz 

quando eu descubro que eu não estou totalmente aquém quando eu vejo outras 

pessoas "né"[...] e agradeço muito pelo curso, embora eu não tenho segurança, eu 

não vou falar que tenho segurança quando se remete as outras áreas que o curso me 

diz ter me preparado, para além de ser professor da educação infantil. 
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PI4  

A questão eu acredito é[...] trazer mais a realidade para Universidade, eu acredito 

isso,  trazer mais a prática em si para a faculdade  porque é muito diferente  é um 

universo totalmente diferente, então eu acredito que o aluno já sabendo de início em 

que realidade ele ia atuar eu acredito que ele ia sair daqui mais formado, com a mente 

mais aberta.Acredito que é a pesquisa e conhecimento do contexto de atuação do 

professor. O curso deveria possibilitar desde o início na realidade da escola, da sala 

de aula, na realidade em que o aluno do curso vai encontrar de fato e não como 

deveria ser. Que muitas vezes essa realidade ela são pontuada, poiso professor da 

faculdade só pontua a realidade ele não mostra exatamente a vida como ela é[...]. 

Portanto, vivenciar a realidade é importante demais para ser um bom professor. 

 

PI5  

Eu acredito que falta bons estágios, falta uma universidade melhor, pelo menos aqui 

em Caxias, aqui no Maranhão, no sentido de não deixar, a desejar para os alunos, 

por exemplo: salas com números melhores de alunos para ter qualidade de ensino 

pois o aluno está vindo muito novinho,  tem menino que parece estar ensino 

fundamental. Sinto a falta na verdade da pesquisa de estar pesquisando a realidade 

da escola. Eu acho que também a questão do estágio com um tempo de aulas. E na 

verdade acaba sendo assim um pouco mais de teoria e eu sei muito bem,que em 

outros lugares tem  estágios remunerados,  como aqui não é, o aluno corre atrás de 

outros trabalhos de outras coisas, e, isso dificulta estudar, se por exemplo o aluno 

entra aqui ele tem garantido um estágio e não só a questão do estagio lá na escola,  

lá fora,  mas aqui falta uma sala laboratório preparada  para o pedagogo. Como é que 

eu quero colocar [...] uma sala de experiência tipo tem a medicina[...]eles tem 

laboratório para a prática. Seria um laboratório pedagógico porque é só estudar[...] 

debater[...] vai à escola aplica um projeto e volta. Eu acho que agente não sai com 

essa bagagem toda para ensinar [...], mas falta um laboratório, faltam salas mais 

estruturadas, faltam  professores também que compreendam os alunos, (risos)  eu 

não posso... deixar de esquecer... disso.. aí... que por mais que você trabalhe em uma 

escola particular ou numa pública,  você tem que saber que o aluno que vem para 

publica é o aluno que trabalha, é o aluna que se esforça, é o aluno que quer alguma 

coisa... porque se ele não quisesse, ele  desistia [... ]ficava mesmo, então, se o aluno 

chega para o professor... e pede... eu sei que tem alguns também que não fazem da 

vida e só querem mesmo enrolar, mas o professor.. ele conhece sua turma, e ele 

conhece seu aluno, ele sabe se o aluno está mentindo,  se o aluno está enrolando,  

então eu acho que  o professor ele precisa ter capacidade  nessa área. E claro[...] o 

laboratório, porque no laboratório, o aluno  ele vai está  sempre voltado para essa 

área[...] ele não sai daqui  só com o pensamento, com a teoria que aprendeu, mas ele 

vai ter a experiência aqui mesmo também. Eu que queira ter passado por um 

laboratório de pedagogia para educação infantil e ensino fundamental, mais fora da 

escola também. Não sei bem como seria, teria que ser pensado.  

 

 

PI6 A questão do estágio, maior carga horária para esse estágio. Diminuir o número, a 

quantidade de disciplinas no período de estágio, porque tinham estágios que a gente 

tinha que estagiar e cursar mais seis disciplinas, era muito complicado, com 

trabalhos, com tanta coisa, tinha que reunir com grupos pra fazer trabalho muitas 

vezes então isso era complicado. Você tinha aquele estágio, tinha todas as atividades, 

planos de aula tudo pra trabalhar praquele estágio mais seis disciplinas. Era muito 

complicado certo. E eu acho que... o que precisa também depois da graduação é o 

que eu disse antes, seria uns dois anos de estágio, tipo residência pra pessoa 

realmente por em prática tudo que aprendeu antes de começar a realmente trabalhar 

como profissional da educação, primeiro você vai ser um estagiário, depois que você 

fizer os dois anos de estágio, você começa a trabalhar realmente como profissional 

da educação.Primeiro, o espaço físico da sala, muito quente, muita gente, as cadeiras 

desconfortáveis, tudo isso desmotiva, desestimula, então, primeiro o espaço físico 

das Universidades tinham que ser adequados tinham que serem revistos esses 

espaços físicos, a turma que eu formei, eram 40 pessoas dentro de uma sala com 2 

ventiladores, cadeiras de[...] cadeiras de madeira, aquelas de ensino fundamental, 
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que eu me senti no ensino fundamental. A primeira vez que eu cheguei à 

Universidade eu cheguei “Vixe[...] aqui é uma Universidade? Estou me sentindo no 

ensino fundamental com essas carteiras aqui.”, então, a primeira coisa seria isso. 

Você entra uma hora da tarde numa sala de aula, pra você ficar até 18h, gente, não 

tem quem aguente, as cadeiras, principalmente com aquelas cadeiras desconfortáveis 

e outra coisa, acho que tem que estimular mais os professores, porque tinha 

professores que eles não cumpriam a sua carga horária, mas não realmente passavam 

conhecimento para gente, muitas vezes poderiam até saber, mas por algum problema, 

algum desestimulo da profissão, eles não tinham aquela preocupação de transmitir 

nada para gente. Teve disciplinas que eu posso dizer “Não aprendemos nada.” Se 

limitou só o professor mandar ler textos,não aprendi nada, e tinha que procurar 

estudar fora da sala de aula. Senti lacuna de conteúdo principalmente na parte de 

filosofia. A área de filosofia ficou a desejar, que é uma das disciplinas de Pedagogia, 

uma das principais, então ficou a desejar. 

 

PI7 Bem[...], se o professor não tiver preparado para ensinar pode estragar a sala toda, 

então acho que um  tipo de teste para saber se mas esse profissional formado está 

apto para trabalhar nessa área. Eu digo. Pessoalmente eu imagino que nem todo 

professor vai pra sala de aula trabalhar com vontade, com gosto, amando a profissão, 

reclama que o dinheiro é pouco. Reclama. Mas por que fica dando aula. Se não gosta 

por que não procura outro emprego. Eu acho que deveria ser aplicado um teste de 

aptidão pra saber se aquela pessoa pode e quer ser professor (a),mas isso  é 

complicado, é muito difícil. É complicado,  também, a questão dos estágios. As 

pessoas tentassem entender que temos o estágio, vários práticas,então, que no estágio 

fosse observado se essa pessoa tem vontade, aptidão de ensinar, pois os estagiários 

que vão para sala e ficam soltos sem acompanhamento. Eu acho assim ser professor 

é muito complicado. Então você tem que gostar daquilo que faz e saber o que está 

fazendo.Quando nós estávamos no curso faltava muito professor, não sei se agora 

ainda é dessa forma, e também não tinha sala suficiente na Instituição.A estrutura 

física do prédio tem que ser melhorada pra que possa comportar os acadêmicos.O 

aluno poderia se mais acompanhado porque não digo com todos, mas tinha alguns 

professores que entregavam só material de estudo, textos, então a gente está no curso 

a gente precisa de orientação, precisa de pessoas mais capacitadas do que a gente 

que possa explicar certos conhecimentos. Então, às vezes, não digo todas, às vezes 

a gente recebia material pra ler, para questionar e sem orientação, não digo todas às 

vezes, mas ocorreu com certa frequência.  

 

Fonte: Entrevista narrativa reflexiva realizada pela pesquisadora em janeiro de 2014.  
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ANEXO C 

 

 

 

CURSO DE PEDAGOGIA CESC/UEMA 

 
DISTRIBUIÇÃO SEQUENCIAL DAS DISCIPLINAS  

POR SEMESTRE LETIVO (PPP, 2008) 

 

O Curso de Pedagogia com habilitação em magistério na educação infantil, séries iniciais do 

ensino fundamental e matérias pedagógicas para o ensino médio, atualmente em vigor. 

 

1º 
SEM. 

DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 
Pré-

requisito 

 01. INTRODUÇÃO A PEDAGOGIA (seminário) 30 04   

 02. FILOSOFIA GERAL 60 04 - - 

 03. SOCIOLOGIA GERAL 60 04 - - 

 04. PSICOLOGIA GERAL 60 04 - - 

 05. METODOLOGIA CIENTÍFICA 90 04 - - 

 06. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO 
60 

04 - - 

 07. PRÁTICA PEDAGÓGICA: DIAGNÓSTICO DE 

PROBLEMAS EDUCACIONAIS 
90 

 

03 
01 - 

           TOTAL 450 24 02 - 

 

2º 
SEM 

DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 
Pré-

requisito 

 08. FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 60 04 - 01 

 09. SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 60 04 - 02 

 10. PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 60 04 - 03 

 11. HISTORIA DA EDUCAÇÃO 60 04 - - 

 12. FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 60 04 - - 

 13. LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 60 04 -       - 

 14. PRÁTICA PEDAGÓGICA NA DIMENSÃO DO 

ENSINO 
90 

03 01  

           TOTAL 450 24 02 - 
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3º 

SEM 
 

DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 
Pré-

requisito 

 15. PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 60 04 - 10 

 16. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 60 04 - 11 

 17. ORGANIZAÇÃO E POLITICA DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 
60 

04 - 11 

 18. FUNDAMENTOS DE ALFABETIZAÇÃO 60 04 - - 

 41. PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE SUPERVISÃO, 

ORIENTAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL 
60 

04 - - 

 25. FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS 60 04 - - 

 41. PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE SUPERVISÃO, 

ORIENTAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL 
60 

04 - - 

 27. PRÁTICA PEDAGÓGICA NA DIMENSÃO DA 

PRÁXIS SOCIAL 
90 

03 01 - 

              TOTAL 450 24 02 - 

 

 

 

 

   

 

4º 

SEM 
DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 

Pré-

requisito 

 22. DIDÁTICA 90 06 - 14 

 23. FUNDAMENTOS DE HISTÓRIA  60 04 - - 

 24. FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA 60 04 -  

 41. PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE SUPERVISÃO, 

ORIENTAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL 
60 

04 - - 

 19. FUND. E MET. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60 04   

 21. PRÁTICA PEDAGÓGICA NA DIMENSÃO DA 

GESTÃO EDUCACIONAL 
135 

03 02  

 
TOTAL 435 

 

20 

 

 

03 
 

 

 

  

   

 

 

5º  

SEM 
DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 

Pré-

requisito 

 
28. MULTIMEIOS APLICADOS A EDUCAÇÃO 60 

 
04 

 

 

 

 20. ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO 60 04  12 

 26. PLANEJAMENTO DA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO 
90 

06 - - 

 31. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 60 04 - 22 

 32. METODOLOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60 04 - 22 

 33. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM  
      EDUCAÇÃO INFANTIL 

135 
- 03 13 

              TOTAL 465 20 03 - 
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6º 

SEM 
DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 

Pré-

requisito 

 34. METODOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 60 04 - 22 

 35. LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 60 04 - - 

 30. ESCOLA E CURRÍCULO 60 04 - - 

 37. FUNDAMENTOS E MÉTODOS DA EJA 60 04 - - 

 38. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60 04   

 39. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS 
      SÉRIES INICIAIS 

135 
 03 - 

 

 TOTAL 435 20 02 - 

 

 

7º 

SEM 
 

DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 
Pré-

requisito 

 40. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: 

PESQUISA DA REALIDADE 
60 

 
04 

- - 

 
42. DISCIPLINA OPTATIVA 60 

 
04 

 
- 

- 

 43. ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS 
      MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO 
      MÉDIO 

135 
 
- 

 
03 

 
36 

           TOTAL 300 14 02 - 

 

 

8º 

SEM 
DISCIPLINAS CH. Cr.T Cr.P 

Pré-

requisito 

 44. DISCIPLINA OPTATIVA 60 04 - - 

 42. DISCIPLINA OPTATIVA 60 04 - - 

 45. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
60 

 
04 

- 41 

 MONOGRAFIA     

           TOTAL 300 08 04 - 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CULTURAIS E/OU ESTUDOS 

INDEPENDENTES 
 

120 
 
- 

 
04 

 

- 

 
          TOTAL GERAL EXIGIDO 

 
3.285 

 
154 

 
23 

 

Fonte: Projeto Pedagógico CESC/UEMA, 2008.  


