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Resumo 

 
A presente pesquisa “Segunda Licenciatura em Pedagogia: Contribuições e 
Ressignificações no Exercício da Docência nas Vozes de Professores Licenciados” 
tem como objetivo geral investigar as contribuições de um curso de licenciatura em 
Pedagogia para ressignificar a ação dos docentes licenciados em exercício, 
considerando que apresentam demandas e  necessidades de aproximar e refletir 
sobre a docência na contemporaneidade. Nos objetivos específicos, busca-se 
investigar como foi desenvolvida a formação de professores licenciados em exercício 
desenvolvida no curso de segunda licenciatura em Pedagogia, tendo como 
referência legal a Resolução nº 2, de Julho de 2015. Busca-se, também, analisar as 
falas dos discentes e docentes a respeito das contribuições trazidas pelas 
concepções da Pedagogia ao longo do curso. A pesquisa se pautou na abordagem 
qualitativa, com a realização de entrevistas semiestruturadas, dando voz aos sujeitos 
de pesquisa, sendo eles: alunos e professores do curso de segunda licenciatura em 
Pedagogia de uma faculdade privada na cidade de São Paulo. Mediante uma trama 
conceitual, foram analisadas,com docentes e discentes do curso,as categorias: o ser 
pedagogo; os saberes; profissionalidade; teoria e prática; tempo. A pesquisa 
também demandou análise de documentos referente ao contexto da faculdade e aos 
dispositivos legais da Pedagogia, curso de segunda licenciatura e legislação 
educacional brasileira. O referencial teórico foi embasado em: Feldmann (2009; 
2017,2018); Masetto ( 2003;2012,); Imbernón (2011); Chizzotti (2010;2011); Freire 
(1996); Marcelo García (1999); Tardif (2008, 2014); Gimeno Sacristán (2013); Arroyo 
(2002,2005); Mizukami (2002); Nóvoa (2017); Pimenta (2002) Pimenta e Anastasiou 
(2010); Torres Santomé (2013); Gatti et al. (2019); Furlanetto (2007, 2010); Noffs 
(2016); Josso (2010); Bauman (2007); Carbonell (2016); Dubar (2005); Ponce 
(2016); Saul e Saul (2018) entre outros. Evidenciamos que ao longo do curso, 
aspectos como o espaço da sala de aula, as vivências e a interação tornaram 
objetos de estudo relevantes para a compreensão dessas contribuições, bem como 
as ressignificações por elas elaboradas, das concepções da Pedagogia, para seu 
exercício docente diário. O estudo demonstrou também que a segunda licenciatura 
em Pedagogia, conforme consta na Resolução nº 2, apresenta lacunas e 
necessidades de uma reformulação no âmbito de uma política educacional na 
contemporaneidade que seja eficaz para a formação de professores com objetivo de 
atuar no ensino fundamental 1 e na educação infantil. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Segunda licenciatura; Pedagogia; 
Ressignificação; Contemporaneidade. 
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Abstract 

 
The present research "Second Licensing in Pedagogy: Contributions and 
Ressignifications in the Exercise of Teaching in the Voices of Licensed Teachers" 
has the general objective of investigating the contributions of a degree course in 
Pedagogy to resignify the action of licensed teachers in office, considering that they 
present demands and needs to approach and reflect on teaching in contemporary 
times. In the specific objectives, it seeks to investigate how the training of licensed 
teachers was developed, in the second degree course in Pedagogy, having as a 
legal reference Resolution No. 2, of July 2015. It also seeks to analyze the 
statements of students and teachers regarding the contributions brought by the 
concepts of Pedagogy throughout the course. The research was based on the 
qualitative approach, with semi-structured interviews, giving voice to the research 
subjects, being them: students and teachers of the second degree course in 
Pedagogy of a private college in the city of São Paulo. Through a conceptual plot, the 
categories were analyzed with teachers and students of the course: the pedagogical 
being; knowledge; professionalism; theory and practice; time. The research also 
demanded analysis of documents referring to the context of the college and the legal 
provisions of Pedagogy, second degree course, and Brazilian educational legislation. 
The theoretical framework was based on: Feldmann (2009; 2017,2018); Masetto 
(2012,2003); Imbernón (2011); Chizzotti (2010;2011); Freire (1996); Marcelo García 
(1999); Tardif (2008, 2014); Gimeno Sacristán (2013); Arroyo (2002,2005); Mizukami 
(2002); Nóvoa (2017); Pimenta (2002); Pimenta and Anastasiou (2010); 
TorresSantomé (2013); Gatti et al. (2019); Furlanetto (2007, 2010); Noffs (2016); 
Josso (2010); Bauman (2007); Carbonell (2016); Dubar (2005); Ponce (2016); Saul 
and Saul (2018) among others. We hightlighted that throughout the course, aspects 
such as the classroom space, experiences and interaction made objects of study 
relevant to the understanding of these contributions, as well as the resignifications 
they elaborate of the concepts of Pedagogy, for their daily teaching exercise. The 
study also showed that the second degree in Pedagogy, as stated in Resolution No. 
2, presents gaps and needs for a reformulation within the scope of a contemporary 
educational policy that is effective for the training of teachers with the objective of 
working in elementary education 1 and in early childhood education. 
 
Keywords: Teacher training; Second degree; Pedagogy; Resignification; 
Contemporaneity. 
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Resumen 

 
La presente investigación "Segundo Curso de Grado en Pedagogía: Contribuciones 
y Resignificaciones en el Ejercicio de la Enseñanza en las Voces de Profesores 
Licenciados" tiene como objetivo general investigar los aportes de una carrera de 
Pedagogía para resignificar la acción de los docentes licenciados en ejercicio, 
considerando que presentan demandas. y necesidades de acercarse y reflexionar 
sobre la enseñanza en tiempos contemporáneos. En sus objetivos específicos, se 
propone a investigar cómo se desarrolló la formación de los docentes titulados en 
ejercicio, en el segundo curso de grado en Pedagogía, teniendo como referencia 
legal la Resolución No. 2, de julio de 2015. También se busca analizar los 
enunciados de alumnos y docentes sobre las contribuciones que aportan los 
conceptos de Pedagogía a lo largo del curso. La investigación se basó en el enfoque 
cualitativo, con entrevistas semiestructuradas, dando voz a los sujetos de la 
investigación, siendo: estudiantes y docentes del segundo grado de Pedagogía de 
una facultad privada de la ciudad de São Paulo. A través de una trama conceptual, 
se analizaron las categorías con docentes y alumnos del curso: el ser pedagógico; 
conocimiento; profesionalidad; teoría y práctica; tiempo. La investigación también 
demandó el análisis de documentos referentes al contexto de la facultad y las 
disposiciones legales de la Pedagogía, segundo grado y legislación educativa 
brasileña. El marco teórico se basó en: Feldmann (2009; 2017,2018); Masetto (2012, 
2003); Imbernón (2011); Chizzotti (2010;2011); Freire (1996); Marcelo García (1999); 
Tardif (2008, 2014); Gimeno Sacristán (2013); Arroyo (2002,2005); Mizukami (2002); 
Nóvoa (2017); Pimenta (2002); Pimenta y Anastasiou (2010); Torres Santomé 
(2013); Gatti et al. (2019); Furlanetto (2007, 2010); Noffs (2016); Josso (2010); 
Bauman (2007); Carbonell (2016); Dubar (2005); Ponce (2016); Saul y Saul (2018) 
entre otros. Hemos evidenciado que a lo largo del curso, aspectos como el espacio 
del aula, las experiencias y la interacción han hecho que los objetos de estudio sean 
relevantes para la comprensión de estos aportes, así como las resignificaciones que 
elaboran, de los conceptos de Pedagogía, para su ejercicio docente diario. El 
estudio también mostró que el segundo grado en Pedagogía, tal y como se expresa 
en la Resolución No. 2, presenta vacíos y necesidades de reformulación en el ámbito 
de una política educativa contemporánea que sea efectiva para la formación de 
docentes con el objetivo de trabajar en la educación básica 1 y en la educación 
infantil. 
 
Palabras clave: Formación del profesorado; Segundo grado; Pedagogía; 
Resignificación; Tiempo contemporáneo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar 
a si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, 

o valor que se atribui ao que é vivido [...].  
Marie-Christine Josso 

 

A escolha desta epígrafe, para iniciar o relato da presente tese de 

doutoramento, se fez necessária para estreitar a relação entre pesquisa e 

pesquisadora, pela vontade de narrar o início dessa trajetória de forma particular, 

emergindo um olhar a partir de um novo lugar e de uma nova postura na qual nos 

encontramos: a de pesquisadora.  No caminhar inicial da escrita, sentimos a 

necessidade de nos deixar levar pelas lembranças, relações e interações entre 

pessoas que se fizeram presentes nesses momentos e que nos fizeram enxergar e 

vivenciar o que também não foi dito, mas transmitido pelo olhar e pelo silêncio, nas 

observações e reflexões de cada encontro. 

Esta tese se entrelaça com a minha trajetória de vida pessoal e acadêmica, 

pois a docência se fez presente durante minha vida desde muito cedo, ao brincar de 

“escolinha” com as bonecas, quando a figura da professora já me encantava. O “ser 

professora” era algo a ser conquistado como projeto de vida profissional e para 

além, como uma realização pessoal. 

Advinda de uma família, cujos pais são pedagogos e professores atuantes 

tanto nas séries iniciais, quanto no ensino superior, o ambiente escolar sempre foi 

algo muito presente em meu cotidiano. As brincadeiras de criança eram permeadas 

pelo ambiente escolar e a figura da professora era meu maior encantamento, pois 

fazia parte do meu imaginário infantil, tendo como exemplo minha mãe. 

Sendo assim, começo minha trajetória formativa, já no ensino médio quando 

cursei o extinto magistério nos meados dos anos 80. Com isso, pude vivenciar as 

primeiras experiências na docência com estágios e, posteriormente, como auxiliar 

em uma escola de educação infantil, até a conclusão do curso, que na época se 

dava em 4 anos, já com as especializações. 

No início da década de 90, dou início à concretização de um outro sonho: a 

formação da minha família, com o casamento e a chegada dos filhos. Exerci a 

função de esposa e mãe em toda sua plenitude, permeada de muito afeto, amor e 
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dedicação incondicional, ao assumir os cuidados familiares priorizando aqueles 

momentos iniciais e inesquecíveis da maternidade. 

Contudo, conforme os anos iam passando, aumentava a inquietação na 

busca por uma formação superior. Ao mesmo tempo, sentia necessidade de 

acompanhar o crescimento dos meus filhos, dedicando a eles todo meu tempo, 

tempo esse, com significados e significações para o desenvolvimento afetivo e 

emocional. Em 2005, comecei a pensar na possibilidade de ir em busca de outro 

sonho que até então havia deixado adormecer por um longo tempo: a formação 

superior no curso de Pedagogia. Desse modo, em junho de 2005 prestei vestibular 

em uma instituição para o curso de Pedagogia, totalmente desacreditada que 

poderia haver alguma possibilidade de aprovação. Entretanto, para minha surpresa, 

fui aprovada em primeiro lugar. Diante de tal resultado, confesso que inesperado, me 

matriculei no curso e o fiz com muita dedicação e empenho, pois agora além de 

mãe, eu seria uma estudante de Pedagogia. Foi, portanto, a partir de 2005 que 

iniciei minha formação pedagógica e em 2008, concluí com êxito minha graduação 

em Pedagogia. 

Com a titulação em mãos, busquei um outro olhar para a Pedagogia, na 

realização de uma pós-graduação Lato Sensu em Pedagogia Empresarial. Essa 

aproximação com outros olhares para a Pedagogia e as funções de um pedagogo, 

foi muito enriquecedora para minha formação, um olhar que se distancia da escola, 

mas tendo como seu objeto de estudos a aprendizagem e o ensino, priorizando as 

relações e conceitos pedagógicos no âmbito empresarial, não formal. 

Em 2010, seguindo adiante com o objetivo de dar continuidade ao processo 

formativo, ingressei no mestrado em Educação na linha de formação de professores 

com uma pesquisa entre alunos de pós-graduação Lato Sensu nos cursos de 

Tecnologia da Informação, o que resultou em uma investigação a respeito de seus 

processos de aprendizagem. Na ocasião, surgiu a necessidade de buscar uma 

formação visando a educação de adultos, já que minha formação inicial era 

Pedagogia e, assim, compreender melhor como se constituíam esses novos 

cenários de aprendizagens para os adultos. 

Houve um ponto de partida desafiador devido às inquietudes dos contextos 

com os quais fomos nos aproximando e o que se vislumbrava era uma necessidade 

de apropriação dessa realidade. Assim, o que se buscou, ante o desafio profissional 

e pessoal, foram experiências formadoras e vivências transformadoras. 
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Comecei minha carreira docente no ensino superior no ano de 2012, em um 

curso Lato Sensu de Tecnologia da Informação, com a disciplina de Metodologia do 

Trabalho Científico. Fui convidada a ministrar  aulas dessa disciplina e orientar os 

alunos em seus trabalhos de conclusão de curso, priorizando os  aspectos 

pedagógicos e metodológicos de suas pesquisas. 

Em 2012 concluí meu mestrado em Educação, com a dissertação: “A 

percepção de alunos dos cursos de Tecnologia da Informação sobre seus processos 

de aprendizagem no Lato Sensu”. Entendi ali que tinha uma oportunidade de 

pesquisa e poderia dar voz aos meus alunos, com os quais fiz uma pesquisa 

empírica  para investigar seus percursos de aprendizagem. 

 Dando continuidade à minha trajetória de formação, ingressei no Doutorado 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), tendo como perspectiva 

a continuidade de pesquisar a formação de professores no ensino superior, pois 

estava inserida nesse contexto profissional que demandava reflexões diárias. 

Esta tese de doutorado intitulada “Segunda Licenciatura em Pedagogia: 

Contribuições e Ressignificações no Exercício da Docência nas Vozes de 

Professores Licenciados” tem o objetivo de investigar as contribuições de uma 

formação, desenvolvida em um tempo reduzido, para ressignificar a ação desses 

docentes licenciados que estão inseridos na sala de aula e apresentam demandas e 

necessidades de aproximar e refletir sobre seu exercício docente na 

contemporaneidade. Esta pesquisa objetiva, também, escutar os protagonistas 

docentes e discentes dessa segunda licenciatura. 

As licenciaturas mencionadas pelos sujeitos de pesquisa foram Geografia, 

História, Letras e Matemática. Investigou-se de que maneira os conceitos 

pedagógicos foram significativos para atuação na sala de aula e qual a contribuição 

para ressignificá-los nas ações docentes em suas práticas diárias. Investiga-se, 

conjuntamente, os fatores que permeiam essas contribuições no contexto analisado, 

considerando-se a legislação vigente e as perspectivas dos discentes e dos 

docentes do curso da segunda licenciatura em Pedagogia na contemporaneidade. 

Foram investigados os aspectos que influenciaram esses sujeitos que estão 

inseridos em um processo de formação, cuja ressignificação de práticas e 

concepções é necessária na contemporaneidade em uma sociedade que passa por 

constantes transformações e exige nova postura e articulação desses docentes nos 

processos de ensino e aprendizagem.  
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Assim, a formação desenvolvida no espaço de seis (6) meses, que 

corresponde a um (1) semestre letivo, desse “ser professor” me inquietou e trouxe 

indagações concomitantes a uma necessidade pessoal de aproximação mais ampla 

e detalhada desse contexto em minha tese de doutorado. 

Atualmente, trabalho como docente no curso de Pedagogia de uma 

instituição privada em São Paulo. Assumi uma disciplina na segunda licenciatura 

oferecida pela instituição. Ao ingressar como docente dessa disciplina no ano de 

2017 e ministrar aulas para duas turmas em dois semestres me deparei com um 

cenário que a mim causou uma indagação a respeito de como estaria se delineando 

a trajetória de formação em Pedagogia desses alunos e quais seriam as 

ressignificações das suas práticas docentes, tendo em vista as contribuições nessa 

formação pedagógica  de tempo reduzido. 

A maior parte dos alunos ingressantes é composta por professores 

licenciados, advindos de outras áreas como História, Geografia, Letras e 

Matemática, há também alunos que não atuam na Educação, pois têm outras 

atuações profissionais. Contudo, estão cursando a segunda licenciatura em 

Pedagogia. O contexto de pesquisa se deu em uma instituição superior privada em 

São Paulo, com docentes e discentes do curso de segunda licenciatura em 

Pedagogia, sendo esses os sujeitos de pesquisa. 

O problema de pesquisa surge com o seguinte questionamento principal: 

Como esse curso de formação, desenvolvido em Pedagogia em um tempo reduzido, 

pode contribuir para a ressignificação das ações pedagógicas diárias desse 

professor licenciado? Em seguida:Como esse curso o faz refletir a respeito de suas 

ações e concepções na sua sala de aula? Que ressignificações são necessárias à 

prática da docência na contemporaneidade, dialogando com a sua realidade? 

A partir desta inquietação, tão próxima e tão real no meu exercício cotidiano 

da docência, escolhi o tema para doutoramento, mediante as percepções que tive 

com meus alunos, por meio de observações, falas, gestos, silêncios que me 

inquietam, me provocam e me impulsionam a esta investigação enquanto 

pesquisadora.  

A proposta evidenciada como objetivo geral foi: 

➢ Investigar as contribuições durante o curso desenvolvido na segunda 

licenciatura em Pedagogia para as ressignificações no exercício da docência nas 

vozes de professores licenciados. 
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Como objetivos específicos: 

➢ Investigar a formação de professores licenciados em exercício, 

desenvolvida no curso de segunda licenciatura em Pedagogia, tendo como 

referência legal a Resolução de nº 2, de 1º julho de 2015; 

➢ Analisar as falas dos discentes e docentes a respeito das contribuições 

trazidas pelas concepções da Pedagogia ao longo do curso de segunda licenciatura, 

possibilitando ressignificações do exercício da docência na contemporaneidade.  

 

Para embasamento desta pesquisa, além dos teóricos que elucidam as 

concepções e oferecem os aportes necessários para nossa ancoragem,  considera-

se a Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, definida pelo MEC (Ministério da 

Educação) que dispõe a respeito da formação de professores como segunda 

licenciatura, tendo como direcionamento legal a reflexão sobre a prática e o 

aperfeiçoamento pedagógico, ético e político do profissional docente. Para a 

realização desta pesquisa, se faz necessário estabelecer relação com as definições 

legais ao oferecer a formação pedagógica aos licenciados, e as contribuições para 

as ressignificações na docência.  

O termo ressignificar se aproximou de forma particular no decorrer da 

pesquisa por entendermos que na sua etimologia já estão os elementos que nos 

impulsionaram a realizar este pesquisa cuja definição é “atribuir um novo significado 

a; dar sentido diferente a alguma coisa”1, e o termo ressignificação2 que tem a “ação 

e o efeito de ressignificar”, conforme constam no dicionário. 

 A definição exata da palavra vem corroborar a intenção desta pesquisa que 

visa uma aproximação das percepções e reflexões dos professores licenciados 

durante o curso da segunda licenciatura em Pedagogia. Cada professor traz consigo 

as concepções nas quais acredita para realizar o seu melhor exercício da docência. 

Portanto, cada professor tem suas próprias impressões, particularidades e 

especificidades ao longo da trajetória construída, considerando que são inerentes a 

toda ação docente. Diversos fatores são fundamentais a esse professor na 

construção e reconstrução da sua prática, tendo em vista as circunstâncias sociais 

ao qual se insere, os ambientes e os alunos que trazem consigo questões 

 
1 Disponível em: https://www.dicio.com.br/ressignificar/. Acesso em: 12 jul. 2020. 
2 Disponível em: https://www.dicio.com.br/ressignificacao/. Acesso em: 12 jul. 2020. 

https://www.dicio.com.br/ressignificar/
https://www.dicio.com.br/ressignificacao/
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observadas na contemporaneidade, fazendo com que esse docente se volte a todo 

instante para o seu agir diante dos contextos.  

Utilizamos esse termo com a intenção de explicitar exatamente a proposta 

deste estudo, provocar os alunos, enquanto professores a ressignificar durante o 

tempo de realização do curso (6 meses) aquilo que já realizam e estão realizando 

em sala de aula com seus alunos. Sabemos da importância de cada atividade 

exercida no âmbito escolar, como espaço de ensino e aprendizagem, possuir 

sentidos para os que a executam. Durante essa aproximação com as concepções 

pedagógicas que foram evidenciados nas disciplinas estudadas, esses docentes 

foram provocados a saírem da zona de conforto em relação às práticas que vinham 

exercendo durante toda sua docência e que agora se veem na necessidade de 

revisitá-las com outros olhares, para assim ressignificá-las em função de seus 

alunos. Diante dos conhecimentos e informações adquiridos em uma sociedade que 

se transforma a todo instante, cabe ao docente se ressignificar no sentido exato da 

palavra, atribuindo uma nova interação nas suas ações na contemporaneidade, de 

forma que estas dialoguem com seus alunos. 

Elencamos algumas justificativas e desafios da docência na 

contemporaneidade que nos levaram a propor esta pesquisa: a necessidade de um 

diálogo  das concepções pedagógicas significativas presentes na sala de aula desse 

aluno (enquanto docente) da segunda licenciatura; a necessidade da ressignificação 

das ações pedagógicas em sua sala de aula como uma aproximação dos alunos 

referente aos conhecimentos e nos processos de ensino e aprendizagens e, 

também, a formação de professores na contemporaneidade permeada pelas 

diretrizes e propostas legais apontadas pelo Ministério da Educação (MEC). 

Para o referencial teórico desta pesquisa, foram apresentados os 

fundamentos e estudos com as seguintes dimensões: licenciatura em Pedagogia, 

Ser professor; saberes e formação; profissionalidade docente, teoria e prática 

pedagógica, tempo de formação e currículo. A pesquisa está embasada em 

concepções de autores que se aproximam da temática de uma formação continuada 

dos professores, suas trajetórias e percursos de formação, articulados pelo 

direcionamento dos dispositivos legais. 

Para a elaboração da tese, foi escolhida a abordagem de  pesquisa 

qualitativa por vir ao encontro da proposta de pesquisa para a produção do 

conhecimento, pois conforme afirma Chizzotti (2011, p. 26): 



21 
 

As pesquisas qualitativas, por outro lado, não têm um padrão único porque 
admitem que a realidade é fluente e contraditória e os processos de 
investigação dependem também do pesquisador - sua concepção, seus 
valores, seus objetivos.  

Os caminhos durante a pesquisa empírica, para a elaboração desta tese, 

apoiaram-se na abordagem qualitativa, de natureza aplicada. Na abordagem 

qualitativa, a principal finalidade “não é contar opiniões ou pessoas, mas ao 

contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o 

assunto em questão” (BAUER; GASKEL, 2002, p. 68). O que se buscou foi a 

abrangência da diversidade de informações dos pontos de vista dos participantes da 

pesquisa, com intuito de contribuir para ampliação da compreensão sobre o tema. 

Contudo, na abordagem qualitativa foram apontados, durante todo o 

processo na aquisição dos materiais colhidos para análise, diferentes recursos para 

obtenção das informações e elaboração dos resultados, sendo eles: a observação, a 

entrevista semiestruturada e os documentos. Sendo assim, nos aproximamos 

desses percursos quando trazemos à luz a conceituação de Gil (2009, p. 104): 

No primeiro momento, quando o pesquisador procura localizar os grupos 
adequados, procede a um trabalho de levantamento de dados dos sujeitos. 
Pode valer-se da observação, de questionários, de entrevistas e mesmo de 
registros documentais, quando estes estão disponíveis.  

A pesquisa, com seus sujeitos e contextos, se delineia como um caminho a 

ser trilhado para se fazer ciência, sendo fundamental o rigor desse estudo para que 

outros pesquisadores posteriormente, possam dar continuidade a novos estudos, 

permitindo assim a produção de novos conhecimentos.  

O pesquisador, inserido nessa etapa da pesquisa, deve ter clareza que terá 

de se despir de preconceitos, julgamento de informações e apenas interpretar os 

fenômenos que ali se apresentarão para uma compreensão  da totalidade das 

informações coletadas. É o momento de compartilhar experiências com os alunos 

como possibilidades de coletar dados e informações, como afirma o autor. 

Como forma de registro desta pesquisa, não podemos mensurar que exista 

apenas um único modo de se produzir o conhecimento, pois “não se pode acreditar 

que a ciência seja um padrão único, fixo e imutável para todos os cientistas” 

(CHIZZOTTI, 2011, p. 24). Nesse sentido, a pesquisa deve estar voltada para uma 

realidade empírica. As pesquisas podem ser de cunho social, tecnológico, filosófico, 

teológico e científico. Neste estudo específico, nosso foco será a pesquisa em 
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ciências humanas e sociais, cujo campo de pesquisa e estudo envolve a vida 

humana e suas relações com o conhecimento, pois segundo Chizzotti (2011, p. 19): 

A pesquisa, deste modo, reconhece o saber acumulado na história humana 
e se investe do interesse em aprofundar as análises e fazer novas 
descobertas em favor da vida humana. Essa atividade pressupõe que o 
pesquisador tenha presente as concepções que orientam sua ação , as 
práticas que elege para a investigação, os procedimentos e técnicas que 
adota em seu trabalho e instrumentos de que dispõe para auxiliar o seu 
esforço.  

O início desta trajetória de pesquisa se deu na análise de documentos 

referentes à legislação vigente quanto à formação de professores, fazendo, portanto, 

uma aproximação atualizada das demandas legais. Outros documentos foram 

disponibilizados e analisados da instituição pesquisada, sendo eles parte 

fundamental na compreensão dos dados de pesquisa, considerando contextos e os 

sujeitos envolvidos.  

Em um primeiro momento se idealizou, como procedimento de coleta, a 

realização de um grupo focal com os discentes do curso, mas não houve uma 

sintonia entre os sujeitos quanto às datas para este encontro. Sendo assim, optou-

se, portanto, por realizar as entrevistas individualmente. Já com os docentes, esta foi 

a opção inicial. Realizar estes encontros individuais para não causar nenhum mal-

estar perante os colegas na elaboração das respostas dos questionamentos 

propostos. Esta afirmação é corroborada pelo pensamento de Chizzotti (2010, p. 85):  

A pesquisa é uma criação que mobiliza a acuidade inventiva do 
pesquisador, sua habilidade artesanal e sua perspicácia para elaborar a 
metodologia adequada ao campo de pesquisa, aos problemas que ele 
enfrenta com as pessoas que participam da investigação. O pesquisador 
deverá, porém, expor e validar os meios e técnicas adotadas demonstrando 
a cientificidade dos dados colhidos e dos conhecimentos produzidos.  

Durante esta etapa da pesquisa, se fez presente a clareza de que enquanto 

pesquisadora, devo exercer a escuta, a escuta do que foi dito e do que não foi dito, 

dos fenômenos que ali se apresentam, nas falas, nos gestos em que a observação 

direta dos agentes envolvidos demandava uma sensibilidade de deixar-se colocar no 

lugar do outro, lugar de quem fala, ou seja, da empatia. Como afirma Torres 

Santomé (2013, p. 82): “´É muito importante aprender a desenvolver empatia com o 

outro e dessa forma compreender suas dificuldades e sua realidade”. 

É, portanto, um momento e um espaço de aproximação, de compartilhar 

vivências e experiências significativas dos sujeitos pesquisados como uma forma de 

estratégia na coleta das informações e dados. Conforme afirma Chizzotti (2011, p. 
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24), “a ciência tem diferentes meios de procurar, justificar e comunicar uma 

descoberta”. O campo empírico pesquisado foi uma instituição de ensino superior 

privada, em São Paulo, com docentes e discentes no decorrer do ano de 2018 e 

2019, sendo este o campo de atuação profissional da pesquisadora, como um 

espaço de observação e aproximação dos sujeitos. 

Foram realizadas, com os sujeitos docentes e discentes, entrevistas 

semiestruturadas, cujos questionamentos foram estabelecidos à priori. A escolha 

pela pesquisadora foi de dar voz, por meio das entrevistas, aos sujeitos 

heterogêneos (alunos e professores) envolvidos na formação, dando a eles a 

importância que lhes cabe nesta trajetória, na efetiva ação de professores formarem 

outros professores, vimos que essas relações eram fundamentais para os dados 

deste estudo.  

Na elaboração dos resultados da pesquisa, optou-se pela análise de 

conteúdo por se aproximar de forma mais contundente dos materiais colhidos ao 

longo da pesquisa, junto com as entrevistas e os documentos disponibilizados, nos 

referenciando em Bardin (2010) quando afirma que instrumentos metodológicos são 

utilizados para a análise de discursos diversos. A autora traz ainda a seguinte 

definição: “conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo e mensagens” 

(2010, p. 40). Os instrumentos então utilizados foram as falas e os conteúdos 

subjetivos que vieram imbuídos de significados para que assim fossem lidos e 

relidos em momentos de análises pela busca de um entendimento quanto às reais 

percepções dos sujeitos de pesquisa envolvidos. 

Portanto, é sobre a “palavra” dita ou não dita, interpretada, ressignificada, 

idealizada pelos sujeitos, apoiamos em Chizzotti (2011), quando afirma que o critério 

fundamental da análise de conteúdo é a palavra. Já para Bardin (2010, p. 11), “o 

investigador é tomado por esta atração do escondido, o latente, o não aparente, o 

potencial inédito (do não dito)”. 

As palavras soaram de forma marcante nos textos produzidos pelos sujeitos 

e nas entrevistas que foram transcritas e analisadas pela pesquisadora.  Algumas 

delas, inclusive, deram origem às categorias de análise, direcionando as 

interpretações e considerações dos sujeitos. Tomamos a afirmação de Chizzotti 

(2011, p. 117): 
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As palavras estão reunidas em torno de categorias, ou seja, de um conceito 
ou atributo, com um grau de generalidade, que confere unidade a um 
agrupamento de palavra ou a um campo do conhecimento, em função da 
qual o conteúdo é classificado, quantificado, ordenado e qualificado.  

Contudo, Severino (2007, p. 122) afirma também que “ela descreve, analisa 

e interpreta as mensagens de todas as formas de discurso, procurando ver o que 

está por detrás das palavras”. Szymanski (2011) também ressalta que esse 

procedimento de coleta de dados tem sido utilizado em pesquisas qualitativas e em 

estudos de significados subjetivos, tais como: atitudes, valores, percepções, opiniões 

e sentimentos que não podem ser investigados com instrumentos fechados. 

A análise de conteúdo, dentro de suas fases de análises prescritas por 

Bardin (2010), nos leva a elucidar a importância dentro da pesquisa em trazer à luz 

os caminhos a serem percorridos a partir desta perspectiva analítica, que 

compreende: a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dado a ele, 

convergindo nos resultados; as inferências e a interpretação propriamente dita. 

Assim, conforme a autora nos explicita, a pré-análise é a fase de organização das 

ideias com intuito de sistematizar um esquema, que deve ser flexível e, quando 

necessário, poderá incorporar novos procedimentos e documentos de análises. 

Neste momento, é necessário atentar para as seguintes ações: formulação das 

hipóteses e objetivos da pesquisa, escolha dos documentos a serem compilados e 

por fim, construção de indicadores para a fundamentação e interpretação final dos 

resultados da pesquisa. 

Utilizamos nesta pesquisa, a concepção da pesquisadora em estabelecer as 

categorias para análises, como as tramas conceituais dos dados obtidos entre os 

sujeitos. Para isso, foram estabelecidas, a priori, pela pesquisadora, pois as 

indagações, e os interesses manifestados nos fizeram refletir que eram 

pensamentos recorrentes nas turmas a cada semestre letivo. Portanto, essas foram 

as cinco (5) categorias que pautaram a investigação além dos sujeitos e dos teóricos 

que deram suporte às análises e investigações, como uma trama conceitual. As 

cinco categorias podem ser observadas no quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Categorias de análise – entrelaçamentos temáticos 

Categorias de análise Descrições 

1. A ressignificação do Ser professor-
Ser Pedagogo 

A percepção e a ressignificação na 
contemporaneidade   

2. A ressignificação dos Saberes 
docentes 

Os saberes do professor no exercício da 
docência na contemporaneidade 

3. A ressignificação da 
profissionalidade na contemporaneidade 

 Atuação Profissional docente na 
contemporaneidade 
 

4. A ressignificação do  Tempo  Aspectos do tempo  

5. A ressignificação da Teoria e da 
Prática 

O pensamento e a ação no exercício  da 
docência. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

Portanto, o que almejamos com esta pesquisa é investigar, refletir e analisar 

a percepção das contribuições para as ressignificações  da atuação no cotidiano da  

docência, emergindo especificidades demandadas na contemporaneidade. Em 

suma, as abordagens trilhadas para esta tese foram: 

 

Quadro 2 – Abordagens utilizadas 

Metodologia Campo Empírico 

Estudo exploratório Instituição privada em São Paulo; curso de 
segunda licenciatura em Pedagogia, ano 
vigente 2018-2019 

Análise de Conteúdo- Categorial 
(Entrelaçamentos  temáticos) 

Categorias: Ser professor, ser pedagogo; 
tempo; pensamento e ação; 
Profissionalidade; Saberes  

Pesquisa de Documentos LDB, Resolução 2015, PNE, PPC, PDI e 
BNCC 

Pesquisa bibliográfica Livros, teses, documentos e artigos 
acadêmicos 

Pesquisa Empírica Entrevistas semiestruturada (docentes e 
discentes) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

Esta pesquisa está estruturada em 4 capítulos  que foram nomeados pela 

pesquisadora com o intuito de identificar os campos teórico e conceitual que  serão 

abordados. Intitulam-se:  diálogos, concepções, escutas, olhares, contribuições e por 

fim apresentamos as considerações finais da pesquisa. 

O capítulo As concepções, nosso ponto de partida traz uma reflexão a 

respeito dos dispositivos legais. Considera as documentações da instituição 

pesquisada, incluindo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), bem como os teóricos e como eles se 



26 
 

aproximaram dos conceitos da formação de professores, ou seja, quais são os 

olhares convergentes nesse contexto, suas articulações com a realidade na qual se 

insere e sua importância no entendimento na formação docente e no fazer docente 

na contemporaneidade. A formação docente na contemporaneidade requer um olhar 

para o contexto social e as mudanças que advém dele. Do profissional inserido 

nesse contexto, exige-se cada vez mais uma ressignificação de sua trajetória 

formativa diante dos desafios contemporâneos impostos. Para tal, nos aproximamos 

de autores  que nos trouxeram uma conceituação quanto  à formação de 

professores, nos direcionando na condução desta pesquisa . 

No segundo capítulo, nomeado Os contextos, são apresentados os sujeitos 

da pesquisa, os discentes e docentes do curso que são os protagonistas desta 

pesquisa voltada para a segunda licenciatura. Este capítulo também apresenta um 

panorama da instituição pesquisada, abordando o currículo desenvolvido nessa 

formação, nos cursos de Pedagogia, suas implicações legais, bem como a 

efetividade na ação desses docentes e como esse currículo é articulado na 

contemporaneidade. 

No terceiro capítulo, nomeado As escutas, apresentamos as falas dos 

professores e alunos como resultado das entrevistas semiestruturadas realizadas 

durante a pesquisa. São determinadas as categorias de análise, por meio de uma 

trama conceitual, na qual se faz uma aproximação teórica de estudiosos do tema, 

com as falas dos sujeitos da pesquisa. São abordadas as seguintes categorias 

quanto às ressignificações: Ser professor, ser pedagogo; Saberes da docência; 

Profissionalidade na contemporaneidade; O Tempo na formação docente; Teoria e 

Prática na docência. Para ser realizada de forma mais diretiva, foi elaborada uma 

análise dentro das categorias propostas, por meio das tramas conceituais para esta 

pesquisa, mediante esses principais aportes teóricos. 

No quarto capítulo, nomeado de Os olhares, trazemos, por meio de uma 

análise das falas,  quais são as percepções dos docentes e discentes quanto às 

contribuições no desenvolver da formação na segunda licenciatura para o exercício 

de sua docência na contemporaneidade e na sua trajetória formativa para futuras 

ações. 

Nas Considerações, nosso ponto de chegada, fazemos uma síntese de 

todo o percurso de pesquisa, aproximação com autores, destacando as 

aprendizagens ao longo desse processo, os ganhos para alunos, professores e 
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instituição, haja vista as suas principais contribuições para ressignificar sua 

docência. Estabelecemos, portanto, uma análise reflexiva do tema proposto 

originando novos e possíveis questionamentos, bem como discussões a respeito da 

segunda licenciatura e da formação em questão, sobretudo na futura atuação desse 

sujeito na contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 1: AS CONCEPÇÕES 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 
escutar, pensar devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar  

para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a 
opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo 
da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
sobre o que  nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar 

a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar se tempo e espaço. 
Jorge Larrosa Bondía 

 

1.1 Ponto de Partida: os dispositivos legais 

 

A formação de professores tem sido abordada através dos dispositivos 

legais de forma contundente, pois se configura como uma ação necessária, 

relevante e determinante para o cenário educacional brasileiro na 

contemporaneidade. Há um direcionamento desta pesquisa para a formação de 

professores no curso de segunda licenciatura em Pedagogia, tendo nela seu foco, 

fazendo-se necessário um recorte quanto à ênfase dada nesses documentos aos 

quais faremos a menção durante nossa pesquisa. Como reitera Gatti et al. (2019, p. 

15-6):  

Buscar em alguns traços da história da formação de professores no Brasil a 
compreensão sobre como essa formação tende a ser tratada nas políticas 
educacionais e mesmo nos estudos a ela relativos, nos põe em condição de 
melhor compreender alguns dos impasses que hoje encontramos nos 
cursos e propostas que se destinam à formação de professores para a 
educação básica, no confronto com os aspectos societários emergentes 
importantes de se considerar em relações educativas.  

Assim, identificamos a necessidade de iniciar esta tese, tendo como ponto 

de partida o foco no dispositivo legal que originou a trajetória de pesquisa com todos 

os seus agentes envolvidos. Nos aproximamos de forma muito particular da 

Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, pois é a partir dela que surgem os 

questionamentos quanto à autorização da oferta da segunda licenciatura em 

Pedagogia a professores licenciados, com uma carga horária reduzida, 

consequentemente um curto espaço de tempo para essa formação pedagógica. 

Essa esfera da nova formação vem ao encontro da pesquisa realizada por Gatti et 

al. (2019) e evidencia a necessidade real e urgente de oferecer esse tipo de 

formação para professores: 
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O crescimento do atendimento na educação básica deveu-se aos esforços 
de diversas políticas de ampliação das redes escolares da educação básica 
para universalizar o acesso, e isso fez crescer a demanda urgente por 
docentes, o que afetou a qualidade de suas formações (GATTI et al., 2019, 
p. 304).  

Ao nos aproximarmos de forma pontual desse novo formato de oferta da 

formação em Pedagogia na instituição pesquisada, como docente, nos veio uma 

indagação de qual seria o trajeto desse processo formativo e, principalmente, quais 

eram as determinações para a elaboração de um currículo, de conteúdos que 

dialogassem com esses professores que vinham em busca dessa formação 

pedagógica na atualidade. 

Desse modo, recorremos à legislação vigente acima citada, que explicita as 

orientações e determinações legais para a implementação nas instituições, embora 

não haja muitas exigências para tal, desde que a instituição tenha autorização e 

reconhecimento do curso de Pedagogia. Partindo desse pressuposto, nos 

aproximamos da instituição a ser pesquisada que se mostrou plenamente de acordo 

com essas exigências legais. A partir dessa nova oferta, fomos convidada a ministrar 

aulas durante os anos de 2018 e 2019, para quatro (4) turmas, duas (2) a cada ano 

em dois (2) semestres letivos.  Dessa forma, nos aproximarmos da formação que 

estava amparada legalmente em sua realização. A partir de então, buscamos uma 

melhor compreensão desse dispositivo legal, pois tínhamos que nos atrelar às 

intenções e necessidades de se oferecer a esses alunos uma formação pedagógica 

em um espaço curto de tempo, com o total de 800 horas, o que compreendia um 

semestre letivo. Gatti et al. (2019) observa que quando as instituições fazem a opção 

de oferecer cursos rápidos ou mesmo à distância, contudo, sem um 

acompanhamento visando a qualidade e sim a quantidade, significa que pretendem 

abarcar a demanda evidenciada pelas escolas. 

Nossa experiência na docência em cursos regulares de Pedagogia nos dá 

uma real percepção das concepçoes e da complexidade dos conteúdos e dos 

conhecimentos que demandam a formação desenvolvida em quatro (4) anos de 

estudos, com atividades pedagógicas, atividades extracurriculares e estágios. Então, 

essa nova possibilidade de formação nos trouxe à reflexão e inquietação a respeito 

de como seria essa formação reduzida mediante os processos de ensino e 

aprendizagem demandados pelo curso, ocasionando uma nova forma de abordar os 
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conceitos de maneira mais direta para que se aproxime da realidade desse aluno e 

também dialogue com o contexto no qual a escola está inserida. 

Partimos, então, para uma aproximação, primeiramente referente à 

resolução por se ancorar nos direcionamentos desta pesquisa, referendando as 

especificidades que cabem à segunda licenciatura. Ao buscarmos um embasamento 

na legislação para esta graduação, vimos que a Resolução n° 2, datada de 1° de 

julho de 2015, nos confere legalmente a instituir o curso de segunda licenciatura em 

Pedagogia com as instituições que já oferecem a graduação regularmente. 

Com alguns recortes, procuramos um apontamento que se faz necessário 

para o delineamento da pesquisa ancorada nessa resolução para a oferta da 

segunda licenciatura. Portanto, seguem algumas considerações que achamos por 

bem pontuar por meio de uma aproximação dos artigos que se tornaram relevantes 

durante a pesquisa no documento citado. A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015: 

“Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada.” 

 
Art. 15. Os cursos de segunda licenciatura terão carga horária mínima 
variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo da 
equivalência entre a formação original e a nova licenciatura.  
§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:  
I - Quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do 
curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) 
horas;  
II - Quando o curso de segunda licenciatura pertencer a uma área diferente 
da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.200 (mil e 
duzentas) horas;  
III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) 
horas;  
§ 2º Durante o processo formativo, deverá ser garantida efetiva e 
concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos 
básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades 
necessários à docência. 
§ 3º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento e/ou interdisciplinar, seus 
fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 
fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão 
da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, 
diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos 
educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas.  
§ 4º Os cursos descritos no caput poderão ser ofertados a portadores de 
diplomas de cursos de graduação em licenciatura, independentemente da 
área de formação.  
§ 5º Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a 
compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida. 
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§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da 
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica 
intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de 
trabalho acadêmico.  
§ 7º Os portadores de diploma de licenciatura com exercício comprovado no 
magistério e exercendo atividade docente regular na educação básica 
poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado 
até o máximo de 100 (cem) horas.  
§ 8º A oferta dos cursos de segunda licenciatura poderá ser realizada por 
instituição de educação superior que oferte curso de licenciatura 
reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação 
pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.  
§ 9º A oferta de cursos de segunda licenciatura deverá ser considerada 
quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura mencionado no 
parágrafo anterior. 
§ 10°. Os cursos de segunda licenciatura para professores em exercício na 
educação básica pública, coordenados pelo MEC em regime de 
colaboração com os sistemas de ensino e realizados por instituições 
públicas e comunitárias de educação superior, obedecerão às diretrizes 
operacionais estabelecidas na presente Resolução (BRASIL, 2015). 
 

Se faz necessário para o andamento deste trabalho, salientarmos alguns 

aspectos que por ora estão se evidenciando nesta investigação com alunos e 

professores que buscam a segunda licenciatura na formação de Pedagogia. 

A Resolução n° 2 nos diz que se trata de uma formação permanente 

(continuada), uma formação pedagógica. Portanto, surge o questionamento de qual 

formação pedagógica? Como será essa formação pedagógica? Em seguida, vem a 

determinação de que esses cursos devem possuir uma carga variável de 800 e 1200 

horas, que tem relação com a formação na licenciatura inicial e da atuação 

profissional do aluno. Na instituição na qual se deu o contexto de pesquisa, a oferta 

do curso corresponde a um semestre letivo com aulas presenciais, algumas 

disciplinas à distância e estágios.  

Os estágios obrigatórios a serem realizados possuem um carga de 300 

horas, sendo estas distribuídas ao longo da formação em educação infantil e ensino 

fundamental. A exigência dos estágios vem para aproximar esses alunos com a 

realidade do ensino fundamental e da educação infantil, cujas observações são 

relevantes para dar sentido aos conhecimentos adquiridos em sala de aula, pois se 

vislumbra para esse discente um novo campo de atuação ao qual ele não se 

aproximara na licenciatura. Referente aos estágios, entendemos ser um outro 

aspecto muito importante e imprescindível no processo formativo, mas não faz parte 

desta pesquisa nos aprofundarmos de forma contundente do tema. 

A formação pedagógica e suas relações com a teoria e prática, preferimos 

fazer referência a elas como um binômio de pensamento e ação, são evidenciadas 
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no parágrafo 2°, sendo categóricos na abordagem na qual “deverá ser garantida 

efetiva e concomitante”, ambas deverão embasar estes conhecimentos e práticas 

para o exercício da docência. 

Conceitos deverão ser apresentados, assim como autores e concepções 

referentes à teoria, mas não podemos afirmar que  são dois universos paralelos: 

teoria e prática (pensamento e ação), mas sim as experiências que darão sentido à 

docência. É essencial, portanto, para esse processo, uma constante elaboração e 

reelaboração de pensamentos, conhecimentos e ações para dar sentido às práticas, 

relacionando-as com a vida  em que corpo e mente não podem ser dissociados, tal 

afirmação corrobora com a resolução que também faz menção a esse binômio como 

essencial em toda formação docente.Marcelo Garcia(1999). 

Outros aspectos se tornam importantes quando, no mesmo parágrafo 2°, há 

uma referência sobre a necessidade de se ter os “conhecimentos e habilidades para 

a docência”, portanto há de se tratar quais são os conhecimentos necessários à 

profissionalização. Na afirmação de Tardif (2014, p. 36): 

Entretanto, a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma 
função de transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática 
integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes 
relações. Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado 
pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. 

Para essa formação docente há de se pensar a respeito desses saberes e 

as implicações cotidianas, emergindo uma reflexão a respeito do fazer e do por que 

fazer nos processos de construção e reconstrução dos sentidos para as  ações 

pedagógicas. 

O currículo da segunda licenciatura em Pedagogia não é estabelecido de 

forma estática, pré-definida, ficando à critério de cada instituição a complexidade de 

articulá-lo conforme suas metodologias, fundamentos e áreas de conhecimentos 

mas alguns direcionamentos foram explicitados no parágrafo 3° quanto a essas 

áreas. Sendo elas: 

- Fundamentos da educação;  

- Formação na área de políticas públicas; 

- Gestão da educação, seus fundamentos e metodologias; 

- Direitos humanos; 

- Diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional; 
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- Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial; 

- Direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

As instituições que oferecem a segunda licenciatura elaboram seus 

currículos de modo a elucidar a identidade da instituição e vislumbrar o percurso da 

formação proposta ao aluno ingressante. 

Não há, portanto, uma definição por disciplinas, pois essa não é a intenção  

da resolução e sim direcionar os campos de conhecimento. Desse modo, podem   

surgir disciplinas e nomenclaturas variadas nas diversas instituições com o mesmo 

objetivo de ensino e aprendizagem.  

Outros documentos legais foram elaborados com intuito de fundamentar e 

garantir a qualidade da educação brasileira por meio de leis, decretos e resoluções 

nacionais. Foram anteriores à Resolução 2, de julho de 2015, nos quais se abordam 

de maneira pontual a segunda licenciatura. Vale ressaltar que a formação de 

professores permeia esses documentos quando se trata de qualificar o ensino, 

elevar a qualidade da formação dos discentes aos conhecimentos para formação 

cidadã. Portanto, a formação docente é citada nas documentações legais que regem 

a educação no Brasil. Em 6 de Agosto de 2009 foi alterado o artigo 61 da Lei n° 

9.394 de 20 de dezembro de 1996 com o intuito de se categorizar os trabalhadores 

que devam ser nomeados como profissionais da educação: 

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 
reconhecidos, são: 
I – Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 
nas mesmas áreas; 
III – Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico 
ou superior em área pedagógica ou afim. 
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 
como fundamentos: 
I – A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II – A associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; 
III – O aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 
instituições de ensino e em outras atividades (BRASIL,1996). 
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Sendo assim, ficam estabelecidas as características dos profissionais da 

educação e o que a eles serão atribuídos quanto aos cargos e funções que estarão 

exercendo, salientando sua formação e sua profissionalidade. Devemos considerar 

que a profissão docente não é mais uma profissão meramente burocrática como 

afirma Imbernón (2011, p. 8): 

Para educar realmente na e para a vida, para essa vida diferente, e para 
superar definitivamente os enfoques tecnológicos, funcionalistas e 
burocratizantes, aproximando-se, ao contrário, de seu caráter mais 
relacional, mais dialógico, mais cultural-contextual e comunitário, em cujo 
âmbito adquiri importância a relação que se estabelece entre todas as 
pessoas que trabalham dentro e fora da instituição.  

A educação brasileira está norteada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 

9.394/96, para seu funcionamento e regulação no território nacional. Constam nessa 

legislação aspectos relevantes para o andamento deste estudo, emergindo assim a 

notória convicção de que essa educação, mencionada neste documento, é e deverá 

ser uma educação que priorize  a formação da cidadania, uma formação visando o 

mundo do trabalho e desenvolvimento da sociedade em sua totalidade. 

Logo, está explicitado que essa educação a ser desenvolvida  deverá 

acontecer no espaço escolar e, por meio do ensino. Este, por sua vez, deve 

acarretar uma atuação social, visando também a formação para o trabalho. Assim, o 

artigo primeiro nos diz: 

 
Art. 1 A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social (BRASIL, 1996). 
 

Vale assim ressaltar, conforme escrito em sua primeira linha que: “a 

educação abrange processos formativos” e esses processos merecem um olhar para  

buscarmos uma melhor compreensão de quais são eles, quais são os agentes 

envolvidos e primordialmente, como formar. 

Surgem questionamentos das inúmeras possibilidades de se pensar essa 

formação, o que está intrínseco  a ela, as relações estabelecidas entre o educador, o 

educando e a sociedade, bem como suas atribuições nesse movimento. Mais do que 

a conjugação do verbo ”formar” um professor, salientamos que esse processo se 

caracteriza por transformações, reflexões e até questionamentos por esses sujeitos 
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que buscam a formação acadêmica, surgindo então o “ser professor”, com todas as 

suas complexidades. 

Um pouco mais adiante, na LDB, no artigo 3º, há uma especificação 

referente aos princípios envolvidos nesse processo. São eles: 

 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;  
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
VII – valorização do profissional da educação escolar;  
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino;  
IX – garantia de padrão de qualidade;  
X – valorização da experiência extraescolar; 
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 
XII – consideração com a diversidade étnico-racial (BRASIL, 1996). 
 

Vêm ao encontro do objetivo proposto para esta pesquisa os princípios VII e 

lX, na valorização do profissional da educação escolar e garantia de qualidade 

respectivamente. Estes princípios estão entrelaçados por um fio nos processos da 

formação docente, uma formação que  evidencia a importância desse profissional da 

educação dando  a ele condições de exercer com maestria sua profissão e assim 

atingir uma qualidade educacional na formação para o exercício pleno de sua 

cidadania, cujo objetivo é explícito na LDB. 

Ainda, dentro da presente legislação (LDB), é evidenciado ao docente 

atribuições no âmbito do cotidiano escolar, cujas tarefas a serem executadas, 

demandam também  uma formação pedagógica e uma formação gestora consistente 

e participativa, pois delas dependem a engrenagem desse processo formativo, 

conforme o Art. 13º:  

 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;  
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Lei n 15 o 9.394/1996  
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade (BRASIL, 1996). 
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Salientamos, portanto, o item lll  que atribui ao docente o zelo pela 

aprendizagem de seus alunos. Nota-se a relevância de uma formação pedagógica, 

para esse docente, que venha ao encontro dos documentos legais vigentes. A 

formação e habilitação dos profissionais de educação é citada: “Art. 61 - 

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 

efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos” (BRASIL, 1996). 

Essa formação é um aspecto a ser discutido nesta pesquisa, como ela está 

sendo articulada com as necessidades e especificidades de cada aluno e instituição 

de ensino, corroborando para uma identidade pedagógica desse docente licenciado. 

Abaixo estão as exigências legais para o exercício da docência, constantes no Art. 

61: 

 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 
nas mesmas áreas;  
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim;  
IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 
de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 
experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 
ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 
corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender 
ao inciso V do caput do art. 36; e 42 Lei de diretrizes e bases da educação 
nacional;  
V – profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 
conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1996). 
 

Para esta pesquisa, que tem como objeto principal a formação de 

professores, esse é um aspecto que cabe refletir junto com os documentos legais   

com a intenção de direcionar este estudo no que diz respeito à formação de 

professores no curso da segunda licenciatura em Pedagogia. É notório que a 

formação de professores tem sido evidenciada nos documentos legais, formação 

esta que deverá ser advinda de um ensino superior, intrínseco a essa formação, com 

articulações entre teorias e práticas pedagógicas. 

Os profissionais da educação, referidos no documento, estão inseridos 

nessa esfera que abrange diferentes faixas etárias com diferentes especificidades e 

necessidades educacionais a serem atendidas, portanto o parágrafo único do Art. 61 

da LDB evidencia este aspecto: 
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Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá 
como fundamentos:  
 

Na sequência, salienta ainda que há fundamentos que embasam esta 

formação nas suas especificidades como: 

 
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
 II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 
instituições de ensino e em outras atividades (BRASIL, 1996). 
 

Os artigos que seguem, deixam bem claro dentro da LDB, direcionamentos 

para a formação dos professores, sua atuação e especificidades. São eles: 

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 
far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 
médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Parágrafo único. 
Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o 
caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e 
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de 
graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação (BRASIL,1996). 

 
As instituições superiores que oferecerem essa formação também estarão 

sendo direcionadas através de uma normatização legal no cumprimento dessa 

formação na sua totalidade, e assim terão um objetivo nesse percurso formativo, 

conforme identificamos abaixo: 

 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:  
I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
 II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 
 III – programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis (BRASIL, 1996). 
 

A formação continuada desses profissionais também é um item mencionado 

nesse processo formativo, nota-se que a formação não está apenas direcionada à 

docência mas sim para atuação em outras áreas, podem elas ser: administrativas, 

gestoras e incluir também a função de orientação educacional.  
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Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional (BRASIL,1996). 

O objetivo desta pesquisa não será trazer à discussão os estágios 

supervisionados pois, os sujeitos deste estudo são professores, atuantes, já em sala 

de aula, licenciados que, formados em suas especificidades, terão cumprido suas 

respectivas horas na formação de sua licenciatura. Está explicitada a vinculação 

dessa formação com as práticas de ensino vinculadas aos estágios de 300 horas. 

Portanto, vale ressaltar que o curso de Pedagogia na segunda licenciatura também 

exige um estágio com uma carga horária menor aos professores que estão 

ministrando aulas no momento da sua formação em Pedagogia. 

O estágio desse docente é distribuído entre educação infantil e ensino 

fundamental, prioritariamente, pois será o direcionamento de sua formação 

pedagógica, já que estará habilitado a ministrar aulas para o público infantil, 

compreendido na educação infantil e educação no ensino fundamental 1,  

alcançando a faixa etária de 0  a 10 anos , como se identifica no Artigo 65 que “a 

formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 

no mínimo, trezentas horas.” Novamente  ressaltamos uma menção à “prática de 

ensino” que será explicitada com mais afinco em outro momento, por entendermos 

sua estreita relação entre teoria e prática, concepções a serem  evidenciadas 

posteriormente nesta pesquisa.  

Consideramos importante ressaltar que esta pesquisa investigou os sujeitos 

(professores licenciados que cursam a Pedagogia como segunda licenciatura e seus 

docentes), a partir de uma compreensão do processo na construção e 

ressignificação dessas novas identidades que os constituem como pedagogos, pois 

professores eles já são, de fato, e exercem a docência nas disciplinas compatíveis à 

sua licenciatura.  

Vale lembrar que em 25 de junho de 2014 foi aprovado o Plano Nacional da 

Educação (PNE) com vigência de dez (10) anos a contar desta data e nesse plano 

são apontadas algumas diretrizes educacionais que visam o cumprimento do Art. 

214 da Constituição Federal: 

 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
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implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 
integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a: 
I - Erradicação do analfabetismo; 
II - Universalização do atendimento escolar; 
III - Melhoria da qualidade do ensino; 
IV - Formação para o trabalho; 
V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 2014). 
 
 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005/2014, 

aponta as principais diretrizes que são dispostas em dez (10) tópicos nos quais são 

evidenciados em seus objetivos para o cumprimento das 20 metas estabelecidas:  

erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; superação 

das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação; melhoria da qualidade da 

educação; formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; promoção do princípio da 

gestão democrática da educação pública; promoção humanística, científica, cultural 

e tecnológica do País; estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 

em educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

valorização dos (as) profissionais da educação e promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

Ao todo, foram traçadas 20 metas e estratégias para que em até 10 anos 

todas sejam cumpridas no intuito de se alcançar um melhor posicionamento diante 

dos cenários da educação no Brasil. Dentre as metas estabelecidas, salientamos a 

meta de número 15 que diz: “todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam”. Juntamente com essa meta, 

as estratégias também foram pensadas e elaboradas das quais queremos salientar 

as seguintes estratégias no que ressalta a formação de professores, tendo como 

foco esta pesquisa: 

- Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente 

diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da 

capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de 
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educação superior existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina 

obrigações recíprocas entre os partícipes; 

- Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 

profissionais para atuar no magistério da educação básica; 

- Consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as 

matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, 

bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; 

- Implementar programas específicos para formação de profissionais da 

educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e 

para a educação especial; 

- Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), 

dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática 

específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, 

em articulação com a base nacional comum dos currículos da educação básica, de 

que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE; 

- Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de 

nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho 

sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação 

básica; 

- Implementar cursos e programas especiais para assegurar formação 

específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes 

com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados 

em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício; 

- Implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional 

de formação continuada para os (as) profissionais da educação de outros 

segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os 

entes federados; 

- Desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional 

que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e 

estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e 

certificação didático-pedagógica de profissionais experientes (BRASIL, 2014). 
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Feldmann (2008, p. 171) afirma que: 

Nesse sentido, procura se situar as dimensões e conflitos do “ser” e do 
“fazer” do professor em sintonia com a configuração da organização 
curricular, institucional e cultural da escola, apontando se a relação entre as 
transformações da sociedade contemporânea e as mudanças de ordem 
social e epistemológica que abrem em novos compromissos ético-
pedagógicos a serem assumidos pelos sujeitos que pensam e atuam na 
escola brasileira.  

A formação é algo que necessita um diálogo estreito com as necessidades 

contemporâneas, diante da realidade brasileira o professor traz consigo essa 

questão do ser, fazer mas sempre imerso no seu contexto, e o que dele será 

demandado. No âmbito educacional, se torna urgente uma atualização legal de 

documentos para que assim dialogue com a realidade brasileira que é tão complexa 

e tão necessitada de ações relevantes que contemple as carências e encurtamento 

de distâncias, que precisam ser vencidas, entre o poder público e a sociedade, na 

qual se incluem professores e alunos. 

Esta pesquisa foi realizada nos 4 semestres letivos, durante os anos de 

2018 e 2019, quando realizamos as entrevistas e a aproximação dos sujeitos, 

professores em exercício. Se faz necessário a menção do surgimento de uma nova 

resolução a respeito da formação de professores homologada no final de 2019 na 

exata data de 20 de dezembro, um importante encaminhamento legal que 

demandará consistentes pesquisas futuras a respeito de formação de professores.  

A Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019, define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica (BNC - Formação) que tem como referência a implantação da 

Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), instituída pelas 

Resoluções CNE/CP nº 2/2017 e CNE/CP nº 4/2018.  É necessário evidenciarmos 

alguns apontamentos referentes à formação de professores proposta por esse 

documento embora não haja uma aproximação dele com os sujeitos da pesquisa, já 

que na ocasião ainda não havia sido oficializado e, consequentemente, 

disponibilizado pelo MEC. 

Com a intenção de formar professores com relevância diante das 

transformações sociais na contemporaneidade e para uma valorização da escola e 

de seus agentes, a proposta dessa resolução é oferecer parâmetros para uma 

formação de qualidade na obtenção de impactos positivos no cenário da educação 
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brasileira. Para tal, se faz necessário e urgente a valorização na formação desses 

professores que estarão na linha de frente, atuando diretamente com os alunos do 

ensino fundamental. Assim, afirma Gatti et al. (2019, p. 16): 

A situação social que vivenciamos contemporaneamente não pode ser 
deixada de lado quando se pensa educação das novas gerações: seus 
movimentos, diferenciações, conflitos, realizações, contradições, 
renovações, inovações.  

A BNCC de 2017 vem direcionar e referenciar a formação inicial e 

continuada de professores para a educação básica, conforme as demandas 

implícitas na contemporaneidade cujas ações venham corroborar para a efetiva 

implementação da BNCC e uma formação do professor coerente com esse 

documento. Ao compararmos as duas resoluções, a de 2015 e a de 2019, para a 

formação de professores, notamos que elas muito se assemelham na intenção de 

priorizar a valorização do docente, assim como seus saberes e práticas pedagógicas 

a fim de priorizar a igualdade e a equidade na educação. Os cursos de segunda 

licenciatura ganharam uma menção direta nesse documento, dando ênfase à carga 

horária e às diretivas que o curso propõe que se assemelham às de 2015. 

O diferencial nessa nova BNC - Formação é a aproximação de um 

documento, a BNCC/2017, que será o orientador para essa formação e que também 

leva em consideração a necessidade de se delinear essa formação, seja nos 

aspectos da inicial ou da continuada.  Ela vem estruturada de maneira semelhante à 

proposta da BNCC da educação básica, pois se fundamenta na composição das 

competências e habilidades dos alunos, o que direcionou para estabelecer a relação 

igualmente para os professores, relativas às competências gerais e específicas do 

docente (Anexos A e B). No documento oficial da resolução, há uma menção na qual 

se visualiza as intenções de se propor essa formação e as relações quanto às 

competências gerais dos docentes e habilidades dos docentes, também trazida da 

BNCC. A ênfase se dá na aproximação com o contexto da profissionalização 

docente ao qual se tem uma clareza nesse âmbito profissional quanto aos rumos 

pretendidos dessa formação e a necessidade de se aproximar do tema enquanto 

profissão. Dentre as competências específicas, no aspecto profissional são 

abordadas em três dimensões relativas às questões de conhecimento, prática e 

engajamento, necessárias nas discussões quanto à valorização e atuação na 
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docência no contexto da educação brasileira. Não nos aproximaremos dessa 

discussão nesta pesquisa, mas refutamos sua importância. 

Embora esse documento de direcionamento para formação de professores, 

não faça parte direta de nossa pesquisa, é importante citá-lo pois abarca algumas 

discussões que trouxemos ainda que os sujeitos não se aproximem de forma direta 

com esses direcionamentos que partem da BNCC nas propostas para a educação 

básica. É um assunto de total relevância e importância no intuito de se homologar no 

âmbito federal um documento que vise a formação dos professores para uma 

educação com qualidade e equidade, tão desejada, tão discutida, tão importante e 

urgente para a educação brasileira. 

Esse estudo deve ser mais enfatizado com essas novas determinações 

legais para a formação de professores, trazendo uma necessidade de compreender 

quem é esse professor e como ele deve se preparar para atuar e se expressar na 

contemporaneidade. Diante dos desafios da docência, que é lidar com a formação 

humana, a todo momento serão provocados a novas mudanças e a novas 

configurações educacionais, profissionais e pessoais, como afirma Gimeno Sacristán 

(1999, p. 32):  

A educação reveste-se inexoravelmente, da condição humana, aproveita-se 
dela, afeta a mesma, é constituída por ela. Paralelamente pode-se 
argumentar que os professores expressam-se como pessoas, em suas 
ações, mostram-se como sujeitos, que graça a essas mesmas ações vão se 
constituindo como docentes.  

Nessa perspectiva, na constituição como docente ressaltada pelo autor, 

diante desses dispositivos legais direcionadores para a educação brasileira, emerge 

uma necessidade na realização deste estudo. É urgente investigarmos e buscarmos 

uma compreensão para os questionamentos a respeito da formação ou das 

formações de professores e suas ressignificações no exercício da sua docência na 

contemporaneidade. 

 

1.2 Convergências dos teóricos na formação de professores 

 

Neste capítulo, buscamos elucidar uma aproximação dos pressupostos 

teóricos com os quais nos aproximamos como pesquisadora e professora, referentes 

à “formação de professores”, suas implicações e especificidades. Priorizamos trazer 

recortes das concepções que ao longo da pesquisa serviram como suporte para o 
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nosso referencial e como eles contribuíram para nossa aproximação teórica neste 

contexto da pesquisa. Para tanto, elaboramos um quadro identificando os autores 

consultados, bem como os conceitos aos quais nos aproximamos ao abordarmos os 

aspectos que convergem na formação de professores na contemporaneidade, 

entendendo ser uma ancoragem para nossa trajetória de pesquisa. 

 

Quadro 3 – Panorama autores e temáticas 

Descrições Autores 

Formação de 
professores 

Feldmann (2008, 2009, 2017, 2018); Imbernón (2009, 2011); 
Nóvoa (1999, 2000, 2017); Pimenta (1997, 2002) Pimenta e 
Anastasiou (2010); Gatti et al. (2019); Furlanetto (2007, 2010); 
Marcelo García (1999); Freire (1996); Gadotti (2011); Mizukami 
(2002) 

Educação de 
adultos 

Knowles, Holton-III e Swanson (2009); Masetto (2012, 2017); 
Boutinet (1989); Dominicié (2014); Noffs (2016) 

Profissionalidade   Tardif (2008, 2014); Carbonell (2016); Nóvoa (1999); Dubar 
(2005), Masetto (2010), Masetto e Gaeta (2013), Gatti et al. 
(2019) 

Tempos na 
formação 

Arroyo (2000, 2005); Pineau (2003); Bauman ( 2007); Merleau 
Ponty (1999); Hall (2006); Carbonell (2016) 
 

Contemporaneidade Feldmann (2009, 2018); Bauman (2007); Carbonell (2016); Hall 
(2006); Gatti et al. (2019) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

Nos vêm a necessidade de buscarmos uma investigação conceitual quanto 

aos aportes de entendimento para a “ação do formar”, quem? Como? O formar, para 

Freire (1996), tem uma dimensão que vai além do significado da palavra. À luz da 

afirmação de Freire (1996, p. 23) quando diz: “Quem forma se forma e reforma ao 

formar e que é formado forma se e forma ao ser formado”, pode nos parecer um 

“trava línguas” mas ele nos convida a refletir que nessa ação não há apenas um 

sujeito envolvido, não será apenas uma formação de mão única e sim, mais que 

isso, um ato de formação e transformação, construir e reconstruir mais 

especificamente, essa relação dialógica no processo educativo: professor–aluno. 

Devemos pensar esta formação baseada no entrelaçar das palavras, ações, 

pensamentos e intenções entre os sujeitos, oportunizando as transformações e 

interações como uma formação que dialoga com seus sujeitos, permeada pelo 

conhecimento conforme afirma Freire (1996, p. 86): “O fundamental é que o 

professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é 

dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto 
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ouve”. A formação deverá ser um processo ininterrupto, nasce e morre com o ser 

humano, para ele, “ a educação é uma forma de intervenção no mundo” e ela só se 

consolida na medida que me aproximo do outro, me formo e me transformo e me 

educo, com e para o outro, nas relações políticas, sociais e educacionais, 

influenciando o meio social desses sujeitos, como afirma o autor. Eis a lógica da qual 

nos aproximamos, o ensinar e o aprender como sendo uma via de mão dupla, não 

há formação se não houver construção e reconstrução nesse caminho. 

Esse processo da formação de professores, que se tem discutido ao longo 

da história educacional, é um aspecto importante para delinear os caminhos a serem 

percorridos na educação em uma sociedade. Gatti et al. (2019, p. 34), já afirmam 

que: 

Ao discutir se formação de professores para a educação básica é 
importante que se tenha um referencial sobre o papel da educação básica 
escolar na sociedade contemporânea o qual tem a função de orientar e dar 
sentido para as escolhas formativas a esse profissional da educação.  

Esses caminhos e escolhas são direcionados por meio das legislações e 

resoluções, como já abordamos, que são as formas com as quais se tem como 

mecanismo de se legitimar as ações e direcionamentos para esses percursos na 

educação. Embora não tenha como objeto de pesquisa a Resolução de 2015 para a 

normatização dos cursos de segunda licenciatura, achamos necessário trazer as 

concepções de autores que nos aproximaram com essa realidade na 

contemporaneidade. 

As formações ocorrem com intuito de se priorizar a qualidade da educação, 

contextualizando para as necessidades dos sujeitos, das culturas e capacitação das 

pessoas envolvidas. Nesse processo formativo se faz clara a necessidade de termos 

uma intencionalidade e objetivos a serem contemplados, priorizando a qualidade na 

educação. Nesse caso, o direcionamento formativo dos sujeitos de pesquisa, se 

volta para a educação básica. Ainda segundo Gatti et al. (2019), essa formação 

deve perpassar também pelo exercício da cidadania, consolidação dos direitos e 

cuidados para com outros e consigo mesmo, como também uma formação 

humanista e cultural, para que se possa compreender o contexto da formação do 

outro e continuar também sua trajetória formativa com qualidade. Partindo dessa 

premissa, esses aspectos nos aproximaram dos questionamentos aos quais fomos 

fazendo ao longo da pesquisa, quando nos deparamos com os dilemas na 
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contemporaneidade, o que nos foi delineando nas concepções das especificidades 

da formação de professores inseridos no século XXI. A formação dos sujeitos de 

pesquisa está voltada para a atuação desses professores licenciados em exercício 

para atuarem na educação básica, portanto uma formação que contemple com a 

devida qualidade, com equidade. 

Pensar na formação de professores na contemporaneidade exige um novo 

olhar e uma nova configuração se estabelece aos alunos e, principalmente, aos 

professores, visando atender às exigências sociais contemporâneas.Formar com 

qualidade para o mundo contemporâneo, afirma Feldmann (2017), é formar na 

imprevisibilidade, pois se trata de uma relação de pessoas; professor e aluno a ação 

educativa, o ensinar e o aprender, se revestem de certos conceitos que são 

significativos quando se articula essa formação. O que se discute também são as 

atividades atribuídas ao professor no binômio de ensinar e aprender. Conforme 

Freire (1996) afirmou, o ensinar algo é ensinar a alguém é inerente ao professor 

independente do nível de escolaridade no qual ele está inserido: educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, graduação ou pós-graduação. 

Ainda para Feldmann (2017), nesta articulação ressaltam aos nossos olhos 

alguns aspectos relevantes, sendo eles: a complexidade (diversos olhares que se 

conectam), as pessoas são complexas pois trazem consigo experiências de vida que 

por vezes se sobressaem nas relações e interações neste binômio aluno e 

professor; a multirreferencialidade (ela vai além de uma disciplina ou conceito único), 

a Pedagogia abarca outros campos da ciência, envolvendo os vários campos da 

epistemologia (Filosofia, Economia, Sociologia...); a incompletude, (a sensação de 

se estar sempre por fazer algo, uma constante busca de vir a ser), esta afirmação, 

conforme a autora, corrobora  com a afirmação de Freire (1996) que “somos seres 

inacabados”, em se tratando de um processo de construção de conhecimento e 

formação humana permanente.  

Portanto, a formação docente não é neutra, pois trata do ser humano em 

constantes transformações, e vem impregnada de significações por parte do sujeito. 

Essa formação, porém, está sempre comprometida com a transformação humana, 

pois dá na interação com o outro. Ela se configura e reconfigura à medida que os 

indivíduos (alunos e professores) vivenciam novas experiências, em uma constante 

(re)significação das aprendizagens, como afirma  Larrosa Bondía (2002), que 

experiência é aquilo que nos aproxima de forma tangível e nos movimenta em 
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direção  a algo. Esses movimentos nos aproximam de estudos que dizem respeito à 

formação quando intencionamos como se dará o processo, ao nos aproximarmos 

dos contextos diversos que estão articulados na ação. Ainda, afirma Feldmann 

(2009, p. 71): “Escrever sobre a questão da formação docente nos convida a reviver 

as inquietudes e perplexidades na busca de significados do que é ser professor no 

mundo hoje”. Portanto, vimos como necessária e urgente a aproximação deste 

contexto, contudo observamos no cotidiano profissional da docência nesta instituição 

com os sujeitos de pesquisa mencionados. Os direcionamentos desta pesquisa nos 

levam a investigar a formação de professores, compreendendo os aspectos de sua 

multireferencialidade, complexidade e incompletude conforme a afirmação da autora, 

como um processo ininterrupto. Em uma sociedade de constantes transformações e 

reconfigurações, os alunos mudaram e consequentemente estes professores devem 

se atentar para todas essas mudanças, educacionais, sociais e políticas que se faz 

urgente na contemporaneidade afirma Feldmann(2018). 

Essa formação (transformação), se dá na pluralidade podendo assim 

nomeá-la de “formações que geram transformações” permeadas de 

intencionalidades, relações, conceituações, atuações, possibilidades, culturas, 

tempos, espaços motivações... muitos são os agentes que estão intrínsecos à essa 

“formação” conforme Feldmann (2017). 

As informações chegam de maneira rápida e, nessa mesma velocidade, os 

professores têm que se apropriar delas e trazer para sua realidade e contexto social, 

imbuídas de uma cultura e de uma especificidade única. Essa formação também 

ocorre nas esferas políticas, sociais e educacionais, portanto, sentimos a 

necessidade de tratá-las no plural.  Para que haja transformação, se faz necessário 

formar em diferentes situações. Atualmente, diante de inúmeras configurações 

sociais, mudanças e transformações a figura do professor acaba por transitar em 

diferentes territórios em que a velocidade das “coisas” e os conhecimentos são 

transitórios. Portanto, a formação não se torna estática, pois está permeada por uma 

sociedade das mutações, as coisas acontecem de forma veloz assim como a 

informação e o conhecimento. Nesse sentido, as urgências são as prerrogativas 

dessa contemporaneidade. Contudo, Dominicé (2014) afirma que a formação 

acontece com a presença do outro, mesmo daqueles aos quais nos distanciamos, 

estarmos juntos daqueles que nos acompanham, dos que nos ajudam nas nossas 
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descobertas nessa trajetória e assim dar sentido à nossa formação e ao nosso 

trabalho. 

O cenário dessa formação da qual estamos nos aproximando na pesquisa 

se configura no curso de segunda licenciatura em Pedagogia, para atuação na 

educação básica. Partiremos do pressuposto que a Pedagogia está articulada na 

ação do educar. Para tanto, nos aproximamos da afirmação feita por Pimenta e 

Anastasiou (2010), entendendo que a educação é um conjunto de ações que vão 

ocorrendo no âmbito social para uma construção da humanização, como forma de 

inserção no contexto social e cultural para uma participação enquanto cidadãos. 

Assim, as autoras ainda afirmam que o que se almeja é que esses cidadãos estejam 

capacitados para se inserir na sociedade, conforme ela vai se configurando e 

possam contribuir e se adaptar a novos desafios que demandam dos contextos 

sociais na contemporaneidade.  

Para Libâneo (2010),a Pedagogia é uma ciência da educação que envolve 

conhecimentos e estudos que possuem especificidades nas construções identitárias 

e especificidades próprias, compreendendo aspectos pontuais da ação e prática 

educativa, evidenciando os contextos e os saberes que envolvem a ação do educar, 

a saber, conforme Silvestre e Pinto (2017, p. 26): 

Assim observa-se um amplo campo de atuação profissional para o 
licenciado em Pedagogia que excede significativamente o exercício da 
docência, em especial, quando se propõe a preparar esse professor para a 
área da gestão educacional e atuação em espaços não escolares.  

Há, portanto, uma distinção na formação nos cursos de Pedagogia no que 

tange ao exercício da profissão, podendo ela ser docente ou pedagógica, como 

afirma Libâneo (2010, p. 39):  

Importa formalizar uma distinção entre trabalho pedagógico (atuação 
profissional em amplo leque de práticas educativas) e o trabalho docente 
(forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na sala de aula) 
separando, portanto, curso de Pedagogia (de estudo pedagógicos) e cursos 
de Licenciatura (para formar professores do ensino fundamental e médio). 
Caberia entender também que todo trabalho docente é pedagógico, mas 
nem todo trabalho pedagógico é docente. 

A formação prevista em lei, conforme consta na resolução de 2015, habilita 

esse aluno da segunda licenciatura o exercício da Pedagogia em toda sua plenitude, 

podendo exercer atividades pedagógicas profissionais em espaços formais e não 

formais. O curso, mesmo que por determinação legal venha ser articulado com um 

número menor de horas, é contemplado para a atuação nesses espaços. Portanto, a 
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pesquisa se pauta na formação nos cursos de licenciatura, sendo a Pedagogia como 

uma segunda licenciatura dos sujeitos de pesquisa, pois o campo de atuação 

desses sujeitos após a conclusão do curso, é habilitá-los para a gestão, para o 

ensino fundamental 1 e no ensino da educação infantil. Esta pesquisa não trará a 

abordagem referente às intenções dos alunos diante da docência, já que o foco é a 

segunda licenciatura e os sujeitos da pesquisa já são professores em exercício. Um 

aspecto que não podemos deixar de mencionar dentro desses territórios diz respeito 

às novas tecnologias e como elas estão influenciando e permeando os processos de 

formação, com a educação à distância na figura de um professor tutor. Não se faz 

necessário, nesta pesquisa, abordarmos a educação a distância, tampouco as 

formações continuadas no modelo de ensino remoto, pois esta pesquisa se dará no 

contexto do ensino presencial. 

O espaço formativo desses sujeitos de pesquisa se deu no ensino superior, 

a exemplo do que fizeram na primeira licenciatura. O retorno à sala de aula é 

sempre um espaço de interações com novos desafios, novos conhecimentos e, 

principalmente, novas possibilidades profissionais. Cabe, assim, fazermos uma 

aproximação desse contexto formativo diverso, pois emergem desse cenário nossos 

protagonistas, com singularidades e permeados de especificidades. Desse modo, é 

importante nos fundamentarmos em que nos apresentam considerações relevantes 

para nossas análises. A intenção é vislumbrar o espaço de formação no qual os 

sujeitos da pesquisa estão inseridos, a segunda graduação em Pedagogia, mesmo 

licenciados e já atuando, eles voltam para o espaço de graduação, e se inserem 

novamente na vida acadêmica. Para Masetto (2003, p. 23): 

Com efeito, se entendemos que, no ensino superior, a ênfase deva ser dada 
às ações do aluno para que ele possa aprender o que se propõe; que a 
aprendizagem desejada engloba, além dos conhecimentos necessários, 
habilidades, competências e análise e desenvolvimento de valores, não há 
como se promover essa aprendizagem sem a participação e parceria dos 
próprios aprendizes. Aliás, só eles poderão “aprender”. Ninguém aprenderá 
por eles.  

O ensino superior demanda novas articulações no que se refere ao 

conhecimento e aprendizagem, pois os sujeitos de pesquisa que ali estão, carregam 

consigo uma bagagem de experiências, vivências e práticas profissionais que 

assumem outros significados quando estão na sala de aula, como alunos 

novamente. Esses alunos adultos, portanto, estão no comando de seu processo de 

aprendizagem, buscam e se aproximam de conhecimentos que façam sentido às 
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necessidades e anseios para sua formação, como nos afirma Furlanetto (2007, p. 

20): “O verdadeiro adulto não se contenta em ser mero repetidor de cultura mas 

deseja produzir cultura e faz isso a partir de seu próprio desenvolvimento”. 

Contudo, essa aprendizagem é permeada de significados e expressivos para 

seu cotidiano, com sentidos que vão ao encontro dos desejos e necessidades dos 

alunos, estando intimamente articuladas com as responsabilidades desse aluno 

enquanto aprendiz. Notamos também que a aprendizagem do adulto pode ser 

compreendida como uma perspectiva de uma formação seletiva pois emerge de uma 

necessidade de aprender originária de uma vontade inicial, portanto, concordamos 

com Furlanetto (2010, p. 96): 

Os adultos ao contrário, são portadores de cultura o que os torna mais 
singulares, críticos e seletivos em relação às novas aprendizagens. Muitas 
vezes, o novo não acrescenta, mas questiona o que o adulto já sabe, 
exigindo que transforme suas crenças e ideias. Em tais situações é 
necessário desaprender para aprender, o que não se configura tarefa fácil, 
posto que entram em jogo não só os fatores racionais e conscientes, mas os 
fatores inconscientes.  

Levamos em conta, durante nossa pesquisa, a aproximação das concepções 

e teóricos que nos apresentam de forma pontual as especificidades da educação de 

adultos, pois estamos lidando com esses alunos, professores novamente inseridos 

nos espaços formativos do ensino superior. Dentro dessa abordagem, trazemos 

brevemente os aspectos da Andragogia (Educação de Adultos), pois entendemos 

que a aprendizagem do adulto se ancora nos princípios estabelecidos por Lindeman 

(apud KNOWLES; HOLTON-III e SWANSON, 2009), estabelecendo uma ação 

comum a professores e alunos de maneira compartilhada, cujos pontos de partida 

podem ser determinantes para sua concretização, sendo eles: 

 
Os adultos são motivados a aprender conforme suas necessidades e 
interesses, portanto, esses são os pontos de partida adequados para 
organizar as atividades de aprendizagem dos adultos. 
A orientação da aprendizagem dos adultos é centrada na vida; portanto, as 
unidades adequadas para organizar a aprendizagem de adultos são 
situações da vida, não assuntos. 
A experiência é o recurso mais rico para a aprendizagem dos adultos; 
portanto, a metodologia central da educação de adultos é a análise de 
experiências.   
Os adultos têm uma forte necessidade de se autodirigir; portanto o papel do 
professor é se envolver em um processo de questionamento mútuo com 
eles, em vez de transmitir seu conhecimento a eles e, a seguir, avaliar seu 
grau de conformidade com o que foi transmitido.  
As diferenças individuais entre as pessoas aumentam com a idade; 
portanto, a educação de adultos deve prever as diferenças de estilo, tempo, 
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lugar e ritmo de aprendizagem (KNOWLES; HOLTON-III e SWANSON, 
2009, p. 44). 
 

Os princípios da Andragogia são relevantes em seus preceitos quando 

temos por objetivo a formação e a aprendizagem desse aluno adulto, levando em 

consideração a especificidade com a qual temos que ter um olhar direcionado para 

esses sujeitos no processo. Para Noffs (2016), essa educação está relacionada 

diretamente com as necessidades em estabelecer e esclarecer a forma com que 

esse adulto irá aprender, valorizando seus conhecimentos prévios. Portanto, em um 

espaço formativo com os adultos, o professor tem que ter a clareza de que há uma 

premissa que envolve todos os alunos: a premissa de que eles possuem 

conhecimentos prévios importantes e significativos para seu aprendizado, os quais o 

professor não poderá ignorar. Dentro do nosso contexto de pesquisa, nos 

deparamos em sala com professores em exercício, com experiências e vivências 

que foram compartilhadas com os outros alunos em sala, colaborando de forma 

expressiva com a condução das discussões em sala de aula. Assim, quando 

estabelecemos os processos de aprendizagem para alunos adultos, essas 

particularidades se tornam de uma riqueza profunda no processo formativo pois são 

relatadas de forma muito peculiar e por vezes imbuídas com aspectos afetivos. 

 Nesse processo de aprendizagem, conforme afirma Masetto (2012), 

evidencia-se o quão imprescindível se torna o trabalho em equipe entre o professor 

e aluno, com uma corresponsabilidade pelo processo de aprendizagem, 

estabelecendo ligações entre o intelectual (cognitivo), aproximação (afetivo) e 

profissional, trazendo para o espaço da sala de aula questões referentes a sua vida 

profissional para que ocorra uma aprendizagem colaborativa entre os alunos, “ela 

representa um processo por meio do qual o adulto se torna consciente de sua 

experiência e a avalia” como afirma Lindeman (apud KNOWLES; HOLTON-III e 

SWANSON, 2009, p. 43).  

Para que haja uma efetiva aprendizagem no contexto da sala de aula, na 

interação entre alunos adultos, conscientes de suas experiências, é necessário que 

mudanças ocorram, e é preciso primeiramente quebrar paradigmas, fazer uma 

análise da realidade presente e dar início às construções, desconstruções, aprender 

e desaprender, significar e ressignificar ao longo desse processo. Essas mudanças e 

quebra de paradigmas na formação de professores se fizeram notórias nas 

afirmações de Marcelo García (1999), para quem essa formação é intencional, mas 
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não podemos abordá-la como sendo pré-determinada, pois ela acontece na ação em 

uma intencionalidade educativa, em uma relação educativa (eu e o outro), 

envolvendo aspectos afetivos e cognitivos. Os conhecimentos ali trazidos pelas 

experiências, de alunos e professores, são também compartilhados e devem fazer 

parte do aprendizado, envolvendo os agentes do processo formativo com a intenção 

de trazer novas ações com vistas às mudanças significativas. Para ele, é um 

encontro de pessoas (eu-outro), ou melhor, um encontro de pessoas adultas e 

assim, consequentemente, permeado de individualidades e necessidades 

específicas quando assim executam seus papéis nessa dinâmica entre formador e 

formando (MARCELO GARCÍA,1999). 

Sendo assim, evidenciamos que essa formação está tomando uma 

importância emocional para as relações, por meio das redes que se estabelecem 

nesses contextos, “uma formação baseada na liberdade, cidadania e democracia [...] 

modelos relacionas e participativos na prática de formação”, como afirma Imbernón 

(2009, p. 14-6). Compreendemos então, que a formação pedagógica trará a esse 

professor, já no exercício da docência, uma excelência e um aperfeiçoamento de 

suas atividades docentes diárias, em sala de aula, com melhor interação e 

intencionalidade para com o aprendizado do outro, com qualidade, priorizando esses 

aspectos, como afirma Marcelo García (1999, p. 26): 

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da didática e da organização 
escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em 
formação ou em exercício - se implicam individualmente ou em equipe, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que, lhes permite 
intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e 
da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 
alunos recebem.  

Prosseguindo com nossa pesquisa, pensamos nos conceitos ‘qualidade’, 

‘aprendizagens significativas’, ‘currículo’ e ‘desenvolvimento’ relacionados aos 

questionamentos quanto aos conhecimentos adquirido pelos professores. Quais 

seriam, então, esses saberes? Para tais indagações, a respeito da formação dos 

professores, qualidade e ações, nos aproximamos de Tardif (2012, 2014) quando 

afirma que há, no exercício da docência, saberes importantes para a atuação na 

sociedade e na educação. Assim, no decorrer desta pesquisa, tomamos as 

afirmações de Tardif (2014) para a conceituação quanto aos saberes essenciais 

necessários para os professores, em formação e atuação na docência, quando 
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afirma que ”um professor é antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa, e cuja 

função consiste em transmitir esse saber a outros” (TARDIF, 2014, p. 31). 

Estamos no século XXI em uma dinâmica social cada vez mais regida pela 

rapidez dos acontecimentos, o que se faz necessário e urgente, uma formação 

docente coerente com essa sociedade vigente cada vez mais flutuante. Conforme as 

definições estabelecidas por Tardif (2014), esses saberes se concentram em 

especificidades e emergem, nos professores, novos conhecimentos, sendo eles: 

- Os saberes da formação profissional, abordando a ciência da educação, 

são transmitidos na formação de professores e nos espaços escolares, onde atuam 

o professor e o aluno, como agentes de estudo tanto para as ciências humanas 

como para as ciências da educação, sendo uma formação que visa o exercício 

profissional em seu devido espaço. 

- Os saberes pedagógicos, para o autor, se evidenciam como reflexões a 

respeito das práticas educativas, e essas reflexões podem resultar em ações 

normativas ou racionais, direcionando e orientandos as ações pedagógicas.  

- Os saberes disciplinares, conforme o autor, são aqueles que se articulam 

com a prática docente, abordando as dimensões das áreas de conhecimento 

(ciências da natureza, matemática, literatura, história, geografia...) em disciplinas 

apresentadas nas faculdades, universidades, emergindo dessa configuração, as 

culturas presentes, inerentes a esses saberes, como uma construção social.  

- Os saberes curriculares, apresentados pelo autor, se fazem presentes na 

instituição escolar e os professores devem se apropriar desses saberes como uma 

forma de aplicá-los socialmente na forma de programas, entrelaçados pela cultura. 

- Os saberes experienciais, para o autor, são construídos pelos professores 

por meio de suas experiências, pelo modo como elas foram significadas e como, de 

certa forma, impactaram suas práticas docentes.  

Contudo, ressaltamos que a convergência desses saberes no fazer diário da 

atuação docente é que vão se construindo, tecendo e moldando esse professor, pois 

ao integrar e articular, sob esses aspectos específicos por ele mencionados, suas 

práticas cotidianas, entrelaçadas a esses saberes, trarão novos significados. A 

apropriação desses conceitos vai, ao longo do processo, trazer novas ações, novas 

reflexões sobre o que antes eram ações cotidianas e burocráticas até por vezes 

mecânicas e esquematizadas, sem ser dada a devida atenção ao serem exercidas. 
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Dentre os conceitos apresentados por Tardif (2014), nos aproximamos da 

definição de uma formação que não permeia uma única atividade, mas intervém nas 

competências e aperfeiçoamentos, cujo objetivo principal é a qualidade do produto 

final, a qualidade nas abordagens educacionais que serão oferecidas para este 

aluno. Portanto, entendemos que a formação pedagógica trará a esse professor, já 

no exercício da docência, uma excelência e um aperfeiçoamento de suas atividades 

docentes diárias, em sala de aula com melhor qualidade. Esse mesmo autor faz 

constatações das quais nos aproximamos enquanto pesquisadora, que vale aqui 

ressaltar, quando identifica a importância que se deve dar às questões no âmbito 

profissional desse professor, sendo que essa formação deverá capacitá-lo a exercer 

a profissão com competência, segundo ressalta Marcelo García (1999, p. 22): 

Parece-nos claro que dado que o ensino, a docência, se considera uma 
profissão, é necessário, tal como noutras profissões, assegurar que as 
pessoas que a exercem tenham domínio adequado da ciência, técnica e 
arte da mesma, ou seja, possuam competência profissional.  

Ao discutirmos formação de professores e exercício da docência, logo nos 

vem a necessidade de nos aproximarmos dos teóricos nos quais nos apoiamos, que 

discutem a profissão docente, pois como já afirmou o autor, o ensinar é uma 

profissão e, para tal, há uma necessidade de a tratarmos como algo a ser exercido 

com excelência nas dimensões dos saberes. Corrobora Noffs (2016, p. 46): 

“Constatamos que a prática profissional do professor está englobada em diferentes 

dimensões, a saber: a técnica e profissional, a temporal, a heterogênea, a afetiva e a 

política”. 

Delineando os caminhos da formação profissional docente e seus saberes 

nessas dimensões, nos aproximamos de Tardif (2008). Suas obras nos dão 

elementos conceituais diante dessas perspectivas relevantes abordadas nesta 

pesquisa, no entendimento da profissionalização, do trabalho docente e do mundo 

do trabalho deste professor, bem como suas implicações e necessidades impostas 

atualmente. Assim, ele afirma que:  

Atualmente, a docência é um trabalho socialmente reconhecido, realizado 
por um grupo de profissionais específicos, que possuem uma formação 
longa e especializada (geralmente de nível universitário ou equivalente) e 
que atuam num território profissional relativamente bem protegido: não 
ensina quem quer; é necessária uma permissão, um credenciamento, um 
atestado (TARDIF, 2008, p. 42). 
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Dentro desta perspectiva, a docência como um trabalho, se faz necessário o 

entendimento desta profissionalização e suas características que por ele são 

mencionadas como burocráticas, calculadas, mensuradas com atividades formais, 

regidos por competências, conhecimentos e regras. 

Em contrapartida, por mais controladas que essas atividades sejam, não 

podem ser perfeitamente executadas sem adaptações, pois o ambiente está 

permeado de imprevisibilidade por ser formado por seres humanos (professor-

aluno). Nesta relação, há de se ter a espontaneidade das ações, conforme o 

contexto, anseios e necessidades.  

Segundo o autor em questão, há construções de representações quanto ao 

trabalho docente e sua execução, ditos por ele, como trabalho cognitivo, como 

centro da docência, uma construção do conhecimento, portanto um trabalho de 

relações humanas. Essas relações são estabelecidas entre professor e aluno, com 

todas as suas especificidades, inerentes a cada um e cuja participação é 

fundamental nesse processo, como o objeto de trabalho (formal, rotineiro) e com 

papéis definidos para ensinar. 

Com efeito, ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, 
para seres humanos. Esta impregnação do trabalho pelo “objeto humano” 
merece ser problematizada Por estar no centro do trabalho docente 
(TARDIF, 2008, p. 31). 

O ensinar no contexto da contemporaneidade, vai muito além da simples 

ideia de transmitir informações, fazendo parte de um dos saberes já mencionados, 

que são inerentes ao professor e sua profissão como docente, dialogando e 

interligando conceitos e novos conhecimentos para uma efetiva aprendizagem, 

conforme nos confirma Noffs (2016). 

 Em nosso percurso de pesquisa, ao tratarmos da profissão docente, dos 

saberes profissionais da docência, refletimos sobre o modo como percebemos a 

docência hoje, com suas características e dimensões sociais, e as influências na 

contemporaneidade que permeiam esse contexto. Trazer à tona a discussão da 

formação na segunda licenciatura nos aproxima das realidades vivenciadas pelos 

sujeitos que pesquisamos e nos ajuda a buscar um entendimento à luz de autores 

que se aproximaram desta temática tão relevante, assim como suas influências. 

A formação permanente e profissional também foi discutida por Imbernón 

(2009; 2011), que afirmou a necessidade de mudanças para esta formação do 
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século XXl. A atualização é uma realidade a ser considerada a todo momento nesta 

sociedade líquida, pois - conforme Bauman (2007), o mundo está mudando e 

estamos lidando com transformações a todo momento, já que a vida não é estática 

e, demanda, portanto, novas aprendizagens. 

O avanço tecnológico vem para corroborar as informações em tempo real e 

a facilidade de acesso em um contexto no qual o professor não é mais o detentor do 

saber e, assim, assume uma nova configuração em sala de aula, atuando como um 

mediador. Não temos como objetivo desta pesquisa trazer esses aspectos da 

influência da tecnologia em sala de aula de maneira profunda. Entretanto, cabe 

afirmar que entendemos que a tecnologia nos traz novos olhares e atitudes diante 

desse contexto, que contempla as dimensões pessoal, acadêmica e profissional do 

professor.  

Os aspectos abordados no contexto formativo do professor pesquisado, nos 

evidenciam a preocupação e a necessidade de que essa formação seja inserida na 

e pela mudança. Salientamos a importância de se provocar, neste professor em 

formação, a capacidade reflexiva de sua atuação e participação social, pois ela 

ultrapassa os limites da escola. Com o intuito de afirmar que a profissão docente não 

pode ter limites para o exercício que propicie mudanças no sentido de os alunos 

interagirem com todas as multiplicidades da sociedade contemporânea, Nóvoa 

(2017, p. 1130) corrobora: 

A profissão docente não acaba dentro do espaço profissional, continua pelo 
espaço público, pela vida social, pela construção do comum. Ser professor é 
conquistar uma posição no seio da profissão, mas é também tomar posição, 
publicamente, sobre os grandes temas educativos e participar na 
construção de políticas públicas. È aprender a intervir como professor. 
Obviamente, também aqui se exige uma preparação, uma consciência 
crítica, que tem de ser trabalhada desde a formação inicial.  

O que se espera na proposta da segunda licenciatura em Pedagogia, 

conforme a determinação legal, é que esta venha a oportunizar a atuação desse 

profissional em um novo espaço da docência, mais especificamente no ensino 

fundamental I e na educação infantil. Os alunos que buscam uma formação 

profissional dentro das universidades devem estar cientes do seu papel e de suas 

atribuições juntamente com o professor (formador) que atua como um mediador 

neste processo. Nóvoa (2017) afirma que a aprendizagem acontece em todos os 

sentidos para o aluno adulto. Configura-se um espaço de formação e interação, pois 
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aprendem a intervir e a participar de forma atuante na vida social e educativa da 

qual se aproximam no exercício da atuação docente. 

Pensando nos espaços para esta formação, com uma perspectiva de 

mudanças, de novas ações, Nóvoa (2017, p. 115) diz que: “este lugar tem de juntar 

pessoas comprometidas tanto com o trabalho universitário como com o futuro da 

profissão docente”, assim, aponta que devamos afirmar a profissão docente nos 

cursos universitários como uma formação profissional, assim como em outras 

profissões e isso para ele e para nós, se faz urgente. 

Entendemos que lidar com conceitos, perspectivas, ações e definições 

quanto à temática da profissão docente, demanda um vasto e profundo estudo 

relevante para a sociedade e para a afirmação enquanto profissionais da docência, 

mas esta pesquisa não objetiva esta abordagem. Contudo, propusemos analisar 

como uma das categorias em nosso entrelaçar conceitual, os aspectos evidenciados 

pelos sujeitos quanto ao exercício da profissão, nos aproximando do conceito de 

profissionalidade docente, entendendo ser esta a definição que nos apropriamos nas 

análises feitas a partir das falas dos sujeitos de pesquisa. Nesse sentido, 

concordamos com a definição de Gimeno Sacristán (1999, p. 65): “Entendemos por 

profissionalidade a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto 

de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor”. 

O ser professor também faz parte importante da pesquisa, pois estamos 

inseridos no contexto do exercício da docência, na ação, na investigação das 

atitudes e particularidades da formação desses sujeitos. O termo profissionalidade 

ainda é novo e está em constante elaboração. Para isso, as análises e estudos 

devem ocorrer nos contextos históricos e sociais, que retratam a realidade sempre 

com intuito de contextualizar as informações e ações nos contextos pedagógicos, 

profissional e sociocultural, como afirma Gimeno Sacristán (1999). 

Vimos que, no decorrer da pesquisa, há uma maior aproximação de 

conceitos trazidos pelos autores e isso se evidenciará ao analisarmos as falas, 

colocações e percepções dos sujeitos, sendo eles formadores e formandos nesse 

processo de aproximação entre os teóricos, conceitos e as falas propriamente ditas. 

Enfim, em relação à formação de professores, dentre os diversos autores aos quais 

nos aproximamos na trajetória desta pesquisa, as afirmações de Nóvoa (1992, p. 25) 

foram relevantes nas análises e interpretações nesse contexto quando diz: 
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A formação não se constrói por acumulação de (cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência.  

Assim, foi que propusemos, com esta pesquisa, nos aproximar e dar voz   

aos discentes e docentes no processo formativo, investindo na pessoa e fazendo 

valer suas experiências tão importantes e significativas, já como docentes. 

Portanto, não há formação sem que haja transformação e, no aspecto 

humano da formação de professores, esse formar está permeado na pluralidade do 

ser, da pessoa, com todas suas particularidades e peculiaridades. Contudo, o que 

temos a afirmar é que são formações e transformações que delineiam este caminho 

para que novos horizontes e novas ressignificações possam transparecer neste 

sujeito em formação. 
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CAPÍTULO 2: OS CONTEXTOS 

 

O mundo da educação agita-se, mas resta saber se o ritmo das suas 
mudanças é adequado à urgência dos desafios das nossas sociedades. 

Marie-Christine Josso 

 

2.1 Contextos dos sujeitos 

 

Gadotti (2011) afirma que nós, seres humanos, aprendemos sempre no nosso 

contexto, nas interações e relações que estabelecemos com esse contexto, 

atribuindo significados a ele. Esses contextos são permeados de interações que 

envolvem aspectos políticos, sociais, econômicos e históricos, assim a pesquisa vai 

se delineando e se entrelaçando nas relações entre pesquisa, pesquisador e 

sujeitos, refletindo sempre com esse caminhar. Corrobora Torres Santomé (2013, p. 

135): “Reconhecer que vivemos em um mundo cada vez mais interconectado e 

globalizado implica por sua vez, educar os cidadãos para que saibam se mover 

nesses novos contextos”.  

Na abordagem qualitativa, afirma Chizzoti (2011, p. 83) que “todas as 

pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas como sujeitos”, essa 

participação, portanto, se faz na produção do conhecimento, nas intervenções ao 

longo da pesquisa e as representações que perpassam suas percepções quanto ao 

objeto de estudo e análise. Afirmando o autor que:  

Cria-se uma relação dinâmica entre pesquisador e pesquisado... Esta 
relação viva e participante é indispensável para se apreender os vínculos 
entre as pessoas, os objetos e os significados que são construídos pelos 
sujeitos (CHIZZOTTI, 2010, p. 83-4). 

Esta pesquisa também se delineou através da percepção dos sujeitos de 

pesquisa envolvidos, com suas subjetividades, sujeitos esses que ao longo desta 

trajetória foram deixando suas marcas, suas concepções e percepções acerca da 

proposta e das indagações que receberam, com a aproximação da pesquisadora e 

dos temas da pesquisa. Nessa perspectiva, Feldmann (2009, p. 72) ressalta: 

O princípio norteador que nos ancora nessa busca de sempre como uma 
tarefa inconclusa e perspectival. É sempre uma forma fractal de interrogar o 
mundo, perspectiva essa perpassada pelos nossos valores, concepções, 
ideologias. Entender esse fenômeno é tomá-lo em sua concretude, em sua 
manifestação histórica, política e social. É sempre relacional e contextual. 
Envolve relações entre as pessoas, projetos e processos que se produzem 
mutuamente, contraditoriamente embasados em uma visão de homem, 
mundo e sociedade.  
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Contudo, ao dar voz a esses sujeitos docentes e discentes, buscou-se uma 

melhor compreensão deste processo de formação, uma aproximação com o 

fenômeno formativo, priorizando o lugar de fala dos sujeitos, seus valores e 

percepções, sua participação e interação com a sua realidade. A observação 

também se fez presente durante todo o trajeto de investigação, esses espaços a 

serem observados eram espaços como a sala dos professores, as conversas que 

surgiam de maneira informal, os corredores com alunos quando éramos indagadas 

quanto a um acontecimento em sala de aula, situações que estariam enfrentando 

com seus alunos, situações didáticas e assim cada uma delas foi nos trazendo 

olhares, indagações e aproximações com a realidade desses sujeitos de pesquisa. 

Os sujeitos de pesquisa são plurais e nós, enquanto pesquisadores, nos 

predispomos a nos aproximarmos do universo dos entrevistados como uma forma de 

melhor compreensão das percepções reais desses sujeitos e um estreito 

entendimento das realidades vividas por cada um deles. São vivências e 

experiências profissionais e pessoais que vão emergindo em sua atuação docente e 

assim vão tecendo esta trama, que envolve pesquisador e pesquisado. Conforme 

afirma Gimeno Sacristán (1999, p. 64): 

Para entender a ação educativa, sua mudança ou sua constância através 
dos tempos, deve-se apelar às pessoas que dela participam, sua biografia, 
sua liberdade, a sua autonomia e ao modo como assumem tudo isso e sua 
limitações, sem descartar o peso da cultura, do costume, das instituições e 
do pensamento social compartilhado.  

Portanto, o conhecimento vai sendo trilhado como algo construído, em que 

estão envolvidos na imersão das vivências experienciais entre pesquisador e 

pesquisado, em partilhas significativas durante este processo. Também afirma 

Feldmann (2009, p. 79), ”o ato de ensinar e de se formar, embora tenha 

características de individualidade, é sempre um trabalho coletivo, construído a partir 

da ação dos outros professores”. 

Com o intuito de preservar a identidade dos professores e alunos 

entrevistados para esta pesquisa, foram escolhidos nomes de árvores e pedras 

preciosas, respectivamente, para identificá-los. Assim, no anseio por evidenciá-los 

desta forma, uma reflexão acerca de como iria se dar o processo de aproximação 

dos sujeitos de forma mais pessoal e significativa sem identificá-los, emergiu da 

pesquisadora esta metáfora poética: 
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As árvores, conhecidas como o pulmão do mundo e vitais para todo o 
ecossistema, são fortes e delicadas ao mesmo tempo.  
Possuem raízes fortes, um tronco que não se abala e podem viver por 
décadas, mas também têm folhas que caem e se renovam.  
Sem os seus arredores as árvores não sobrevivem: precisam da água da 
chuva e absorver os nutrientes do solo para seguir de pé.  
Como um presente de gratidão à natureza pela generosidade desta, para 
com ela, as árvores frutificam, dão flores e fazem sombra, sendo um ponto 
de refúgio. 
Assim são os professores: fincam raízes profundas nas trajetórias de seus 
alunos, perseguem o compromisso de educar apesar das intempéries.  
Educadores crescem e florescem, e quando florescem compartilham com o 
mundo o que têm de melhor: dão frutos a todos aqueles que têm fome do 
saber.  
Já as pedras, são formadas pelo agrupamento de minerais microscópicos, 
que juntos formam uma unidade rígida e quase indivisível.  
Elas são rígidas, quase sempre pouco atraentes, e estão por todo o lugar. 
Para se tornarem valiosas e estimadas, elas têm que ser lapidadas; e 
quando assim o são, adquirem um valor por vezes inestimável.  
Os alunos, assim como as pedras, nascem da junção das suas diferentes 
vivências para se tornar um todo coerente e forte em constante 
transformação.  
Quando lapidado por essas vivências e seus aprendizados, o educando 
enxerga valor em si e pode vivenciar novos olhares e significados para o 
seu entorno, “seu mundo”. 
Que os educadores sigam com raízes fortes e tenham frutos a compartilhar, 
para então continuarem a encontrar muitas pedras pelo caminho a serem 
lapidadas, sempre a caminho de vir a ser uma pedra polida com 
movimentos precisos e infinitos nesse constante lapidar. 
 

Desta forma metafórica e poética, se deu a aproximação com os sujeitos da 

pesquisa, compreendidos como a essência de toda a investigação, registrando esse 

processo de escuta, observação, de acolhimento e investigação da realidade vivida 

e experienciada por eles. 

 

2.1.1 Os Sujeitos discentes 

 

Para a realização da pesquisa, dentro do contexto já mencionado, que são 

os alunos do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, partiu-se da seleção 

entre os sujeitos de forma voluntária. Foi necessário, desde o início do primeiro 

contato com os sujeitos, a anunciação dos critérios pré-estabelecidos. Para 

participar como sujeito de pesquisa, era necessário estar no exercício da docência, 

não havendo demais critérios quanto ao nível escolar.  Entretanto, a atuação como 

docente, neste momento da pesquisa, foi obrigatória.  O critério para a aproximação 

desta pesquisa com esses sujeitos, estão alinhados com a afirmação feita por Gatti 

et al. (2019, p. 158-9): 
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Do mesmo modo, o aumento de vagas nos cursos superiores públicos e as 
facilidades de acesso aos cursos do setor privado também incentivaram 
professores de disciplinas específicas a se requalificarem diante das 
oportunidades diversificadas de aulas que se lhes oferecem na educação 
básica, o que se reflete no cômputo (na averiguação) de uma idade mais 
avançada para os licenciados das segundas licenciaturas.  

Os demais alunos se mostraram, em sua grande parte, interessados a 

participar mas não cumpriam a exigência fundamental que era estar no exercício da 

docência. Em média, a sala de aula com alunos da segunda licenciatura, era de 

aproximadamente 30 alunos, mas apenas 4 foram selecionados do primeiro 

semestre e 2 do segundo semestre de 2018, totalizando 6 alunos (sujeitos de 

pesquisa), por cumprir esta exigência da docência em exercício. Por meio desta 

especificidade da pesquisa, o que se observou em um primeiro momento e o que 

veio a se consolidar posteriormente é que grande parte dos alunos matriculados não 

tinha qualquer aproximação com a sala de aula, não havendo nenhuma experiência 

na docência nem mesmo uma atuação referente à primeira licenciatura. 

Conforme já foi mencionado, para esses alunos, sujeitos da pesquisa, foram 

atribuídos os nomes de pedras preciosas por entender que são joias brutas a serem 

lapidadas, transformadas visando a “perfeição” da e na transformação (formação) 

sendo elas nomeadas: Safira, Ametista, Jade, Rubi, Ágata, Turquesa . 

Buscamos investigar com esses sujeitos quais eram suas trajetórias de 

formação e suas percepções quanto ao conhecimento que foi adquirido com o curso. 

Buscou-se também investigar a atuação docente durante o processo de formação. A 

ressignificação é algo inerente ao professor em exercício mediante as variadas 

características que assumem os alunos inseridos na sala de aula e por, conseguinte, 

no espaço escolar no qual eles também atuam. 

 

Quadro 4 - Sujeitos discentes: formação e atuação profissional 

DISCENTES LICENCIADO 
EM: 

FORMAÇÃO ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Ágata Letras Mestre em 
Linguagem; 
Doutoranda em letras, 
(pesquisa em 
literatura social) 

Rede particular. 
Professora de Língua 
Portuguesa, gramática e 
literatura para fundamental 2 
e ensino médio 

Ametista Letras Letras: Licenciatura 
plena e bacharelado 

Rede particular. 
 Ensino Fundamental 1 (5º 
ano); Ensino fundamental 2 
e Ensino médio. 

      



63 
 

 

Jade Letras Letras: Licenciatura 
plena 

Rede estadual. 
Ensino fundamental 2 e 
ensino médio 

Rubi Letras Letras: Licenciatura 
plena 

Rede particular. 
Ensino fundamental 2, 
ensino médio e 
coordenação. 

Safira História História: Mestrado em 
Educação; Doutorado 
em Educação; 
Psicopedagoga 

Rede particular. 
Ensino superior. 

Turquesa Letras Letras: Licenciatura 
plena; Mestrado em 
Linguística aplicada. 

Rede particular bilíngue. 
Ensino fundamental 1 (5º 
ano) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

2.1.2 Os Sujeitos docentes  

 
Como parte da pesquisa, se fez necessário também dar voz aos docentes 

do curso de segunda licenciatura em Pedagogia. Com isso, houve uma aproximação 

com esses docentes de forma voluntária a fim de se ter a liberdade de fazer parte da 

pesquisa ou não, entendendo a opção ser uma peça fundamental deste processo. O 

formador nas licenciaturas tem importância determinante ao se comprometer nesse 

processo formativo, como contribui Gatti et al. (2019, p. 271): 

Contudo, é preciso ressaltar que não basta os professores assumirem esse 
compromisso, é essencial, sobretudo, que estejam preparados para isso, ou 
seja, para o exercício de “uma prática educativa contextualizada, atenta às 
especificidades do momento, à cultura local e ao alunado diverso em sua 
trajetória de vida e expectativas escolares”. 

Os professores formadores dessa segunda licenciatura em Pedagogia, 

ofertada pela instituição, são atuantes também no curso regular e mantém uma 

relação estreita e próxima com os alunos do curso. Entendemos que é esperado 

desse professor formador, um novo olhar para seu alunado que se encontra em um 

processo formativo, que irá atuar na contemporaneidade em contextos complexos, 

permeados das angústias da docência. Ao lidarem com essa multirreferencialidade 

em sala de aula, Mizukami (2002) afirma que esse professor tenha a ciência de que 

a educação é antes de tudo um compromisso permeado por valores que priorizem a 

formação humana, e o capacite a viver na sociedade com tantas mudanças e 

incertezas, assim como Bauman (2007) também mencionou. 



64 
 

Portanto, os docentes no curso também foram protagonistas nesta pesquisa 

pois são agentes transformadores para atuação futura em seus contextos educativos 

e irão lidar com a complexidade que se instaura na contemporaneidade. Para a 

identificação dos docentes, atribuímos a eles nomes de árvores devido à base com 

uma raiz forte, fincada e que floresce, fazendo um paralelo com a vida do professor 

que tem suas raízes fincadas no conhecimento, mas sua sabedoria não tem limites. 

Assim como os discentes, foram dados a eles nomes que trariam algum 

significado concreto quanto sua vida profissional, portanto eles serão nomeados de 

Jatobá, Cedro, Ipê, Mogno e Imbuia. Todas árvores brasileiras, totalizando 5 

docentes. As percepções dos docentes que atuaram nas disciplinas propostas para 

esta matriz curricular desta segunda licenciatura nos evidenciam falas diretas dos 

atores deste contexto. São observações diárias de falas, gestos, posturas, anseios, 

frustrações e conquistas desses sujeitos com os quais foi estabelecido um convívio, 

mesmo que não diário com eles. 

Conforme afirma Feldmann (2009, p. 72), “as pessoas não nascem 

educadores, se tornam educadores, quando se educam com o outro... um processo 

permanente”, foi assim que idealizamos a real necessidade de também dar voz aos 

docentes do curso, pois entendemos que a formação desenvolvida, com 

ressignificações e contribuições por parte dos discentes se conectam com os 

docentes. 

 
Quadro 5 - Sujeitos docentes: formação e atuação profissional 

DOCENTES FORMAÇÃO ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Cedro Bacharel e licenciado em 
História; Pedagogia; 
Mestrado e Doutorado em 
Educação. 

Professor no ensino superior; 
diretor de escola pública do 
estado. 

Imbuia Pedagogia; Pós-graduação e 
especialização em gestão 
escolar; Mestrado em Arte 
educação. 

Supervisora de rede de ensino 
Professor no ensino superior. 

Ipê Pedagogia; Mestre em 
educação currículo; 
doutoranda em educação; 
Aperfeiçoamento em direitos 
humanos 

Professora no ensino superior; 
coordenadora pedagógica; 
diretora aposentada da 
prefeitura de são Paulo 

Jatobá Magistério; Letras 
licenciatura; Pedagogia; 
Mestrado em Literatura; 

Professora e coordenadora no 
estado de São Paulo; Professora 
do ensino superior; professora 
de pós-graduação em 
alfabetização e letramento 
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Mogno Magistério;  Pedagogia; 
Mestrado em educação 

Professora e coordenadora no 
ensino superior 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

2.2 Contexto do curso de Licenciatura em Pedagogia da Instituição pesquisada 

 

A Pedagogia é definida por Libâneo (2010) como processo educativo do qual 

fazem parte significados mais abrangentes que dizem respeito às maneiras de 

ensinar, envolvendo problemas tanto nos aspectos educacionais quanto nos 

aspectos históricos que direcionam a ação ao ensinar. É, portanto, um campo a ser 

investigado como uma ciência da educação, como afirma: 

 
Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 
sistemático da educação... 
Educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que 
intervém no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua 
relação ativa com o meio social num determinado contexto de relações 
entre grupos e classes sociais (LIBÂNEO, 2010, p. 30). 
 

Portanto, a ação de educar envolve conhecimentos e aprendizagens 

significativas para o desenvolvimento humano que devem assim ser conduzidas, 

fazendo-se necessárias as determinações legais para isso. Na pesquisa realizada 

por Gatti et al. (2019, p. 305), o curso de Pedagogia tem um destaque quanto à sua 

procura: 

Dentre os cursos de licenciatura, os que mais têm crescido são os de 
Pedagogia. Na segunda década o crescimento arrefece nitidamente, tanto 
co cômputo geral das licenciaturas quanto nos cursos que preparam 
docentes para os anos iniciais da educação básica.  

Assim, o curso em questão é o início para uma trajetória de atuação para a 

educação básica, vindo corroborar com a crescente procura por essa formação tanto 

nas instituições particulares quanto nas públicas. 

Em 2019 foi elaborada uma pesquisa junto aos cursos de Pedagogia, seus 

professores e nos novos cenários de formação no contexto da educação brasileira. 

Essas informações mostraram-se relevantes e atuais no contexto da pesquisa, pois 

foram ao encontro dos alunos que estão inseridos no curso nessa instituição. A 

pesquisa apontou dados recentes que consideramos importante mencionar quanto à 

forma com a qual hoje se tem delineado esses cursos, e também a escolha pela 

Pedagogia. Um aspecto que Gatti (2019) menciona se refere à escolha da 

licenciatura ou da docência como uma vocação. Conforme os dados apurados, na 
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procura por cursos de licenciatura, a incidência é maior em Pedagogia, sendo como 

uma primeira escolha pelos ingressantes no ensino superior. Logo, a pesquisa se 

apoia em professores em exercício pois entende que optaram pela docência e estão 

construindo sua trajetória formativa, com isso nos aproximamos das legislações 

vigentes para esse acesso à educação básica nessa instituição, na formação da 

segunda licenciatura. 

Para uma aproximação das particularidades e da legislação vigente da 

instituição na qual se deu esta pesquisa, procuramos nos documentos 

disponibilizados, como Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e Projeto de 

Desenvolvimento Institucional 2018-2022 (PDI) informações que julgamos 

necessárias para contextualizar o cenário da pesquisa.  

No ano 2000 a instituição abre suas portas em meio às mudanças sociais, 

tecnológicas demandadas do século 21, em um bairro situado na zona oeste de São 

Paulo.Acreditando portanto na formação de professores tendo como direcionador os 

avanços aos quais se configuravam na sociedade, com isso se tem como princípio 

uma visão formativa para além de uma visão humanística apenas mas sim uma 

visão que engloba o todo nesse contexto.As competências e habilidades se fazem 

presente  nesse processo pois se fazem necessárias às demandas profissionais 

frente à um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo exigindo que 

cada vez mais a formação seja condizente com essas especificidades sociais sejam 

elas técnicas ou específicas das áreas do conhecimento. 

 

O curso de Pedagogia teve início em Agosto de 2003 e com a alta procura 

nesta área do conhecimento ele se caracterizou como o mais expressivo em número 

de alunos e de professores, sendo que atualmente mantém com essas 

características.Conforme o ENADE(Exame Nacional de Desempenho), a nota 5 foi 

atribuída à instituição pois afirma novamente o comprometimento educacional  de 

seus estudantes na oferta de um curso de qualidade que contemple as 

determinações legais vigentes.A Pedagogia tem em sua matriz curricular todas as 

exigências estabelecidas para oferta de seu curso em consonância legal com : 

Parecer CNE/CP nº 5, de 13 de dezembro de 2005; Parecer CNE/CP nº 3, de 21 de 

fevereiro de 2006; Resolução CNE/CP nº 1/2006 de maio de 2006; Parecer N° 2 de 

junho de 2015 e Resolução Nº 2 de 1º de julho de 2015, assim toda estruturação 

curricular estão articuladas. 
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Em 2019 a faculdade passa a ser Centro Universitário  que se configura  a 

partir de então essa nova característica e ação acadêmica como uma instituição 

privada e compromisso de uma educação que dialogue na contemporaneidade.Ao 

longo desses anos a instituição conta com um quadro docente  de qualidade pois 

considera que a titulação de seus professores um diferencial expressivo na 

condução dessa formação.As experiências profissionais dos docentes são 

relevantes pois a contribuição é importante nas relações que se estabelecem com o 

conhecimento e com os seus alunos. 

Ressaltamos as particularidades que constam na documentação analisada 

da instituição, por entendermos a sua importância na compreensão do cenário e o 

contexto da pesquisa. Essas informações foram adquiridas a partir das análises do 

PPC e PDI da instituição. Portanto, o compromisso é de formar o aluno para uma 

atuação profissional condizente às especificidades da Pedagogia em seus 

contextos, como afirmam Silvestre e Pinto (2017, p. 26): 

Assim, observa-se um amplo campo de atuação profissional para o 
licenciado em Pedagogia que excede significativamente o exercício da 
docência, em especial, quando se propõe a preparar esse professor para a 
área da gestão educacional e atuação de espaços não escolares.  

Os objetivos pautados para  curso de Licenciatura em Pedagogia, conforme  

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição, se fixam na produção e 

propagação dos conhecimentos; investigações e pesquisas acadêmicas;manutenção 

de relações de informações entre os níveis da educação (infantil-fundamental-

médio); análise e reflexão sobre os conceitos, avaliações constantes e 

procedimentos em uma abordagem reflexiva; diversidades e culturas respeitadas. 

 

2.3 Currículo e seus movimentos no contexto do curso de Segunda 

Licenciatura em Pedagogia 

 

O foco desta tese é especificamente o curso de segunda licenciatura em 

Pedagogia, pois nossa pesquisa se insere nesse contexto e assim procuramos 

trazer informações precisas desse curso ofertado, bem como seu currículo foi 

delineado. Anteriormente, no capítulo 1, trouxemos um resgate dos dispositivos 

legais. Neste momento, buscamos uma aproximação com a segunda licenciatura e o 



68 
 

currículo proposto pela instituição na qual foi realizada a pesquisa e os 

delineamentos que foram traçados para o currículo.  

A partir do ano de 2016 a Faculdade inicia a oferta da Segunda Licenciatura 

em Pedagogia nas unidades que oferecem o curso de Licenciatura em Pedagogia, 

facultando o seu funcionamento à demanda. Conforme é explicitado na Resolução 

nº 2, Art. 9º, inciso III, parágrafo 1º a respeito da segunda licenciatura afirma que: 

A instituição formadora definirá no seu projeto institucional as formas de 
desenvolvimento da formação inicial dos profissionais do magistério da 
educação básica articuladas às políticas de valorização desses profissionais 
e à base comum nacional (BRASIL, 2015). 

Pensar a formação de professores licenciados é pensar também nos 

contextos de atuação desses mesmos professores já em exercício e nos 

confrontarmos com as necessidades formativas das urgências impostas na 

contemporaneidade. Para Mizukami (2002, p. 12), a exigência é que esse professor 

tenha a seguinte percepção de sua atuação: 

Que lide com o conhecimento em construção, e não mais imutável e que 
analise a educação como um compromisso político, carregado de valores 
éticos e morais, que considere o desenvolvimento da pessoa e a 
colaboração entre iguais e que seja capaz de conviver com a mudança e a 
incerteza. 

No caminhar desta pesquisa, buscamos no aproximar desses 

compromissos, mudanças e principalmente incertezas que permeiam essa 

formação, conforme afirma a autora, como também nas ações, atuações e intenções 

desses professores inseridos na sala de aula. Observamos que o currículo oferecido 

vem para contemplar uma determinação legal e que não há nenhuma 

regulamentação das disciplinas a serem ofertadas, pois cabe a cada instituição 

organizar e estipular essas disciplinas, bem como os conteúdos a serem 

trabalhados. O que está ancorado nessa resolução é autonomia pedagógica das 

instituições em elaborar suas matrizes, mas segue o princípio salientando a 

necessidade de se respeitar a diversidade no território nacional. Portanto, nos foi 

evidenciado a forma que por vezes se tem oferecido essas formações em tempo 

reduzido aos professores licenciados sem haver uma aproximação com seu contexto 

em sala de aula, pois os temas e conceitos a serem estudados se referem ao ensino 

fundamental, ensino infantil e à gestão escolar. Compartilhamos da afirmação de 

Noffs (2016, p. 80): 
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Defendemos uma formação de professores que perpasse a reflexão a 
respeito de currículo crítico sobre educação, política, sociedade, cultura, 
entre outros temas importantes, a fim de que o professor sinta se 
competente para decidir a respeito de seu próprio trabalho, ao mesmo 
tempo, se reconheça como parte fundamental de um coletivo maior que é a 
escola.  

A instituição pesquisada oferece essa formação da segunda licenciatura em 

6 meses e os conteúdos foram divididos também em ensino presencial e disciplinas 

à distância. Não se pode ter em mente a elaboração de um currículo de forma 

estática para a formação de professores na contemporaneidade, pois as 

necessidades vão surgindo conforme a humanidade vai se transformando e nela 

estão inseridos professores e alunos. Nesse sentido, Feldmann (2017, p. 13) afirma 

que: ”O professor hoje é chamado a desenvolver um novo perfil diante das 

demandas e desafios presentes na sociedade contemporânea, alargando-se o 

sentido e os significados da escola”. Nosso espaço de atuação é a escola, é nela 

que vamos intervir, nela que havemos de propor mudanças e significados para que 

dialogue com os demais agentes desse contexto. Desse modo, nos aproximamos da 

fala de Torres Santomé (2013, p. 185) de forma muito particular quando afirma que: 

Nunca devemos perder de vista que a legitimidade da escola, sua autêntica 
razão de ser, está no encargo que a sociedade lhe confere de promover o 
desenvolvimento e a socialização das novas gerações; de facilitar seu 
acesso ao conhecimento e maior valor e relevância para interpretar o 
mundo que os rodeia e poder assumir as obrigações e os direitos que são  
inerentes ao exercício da cidadania.Isso exige estimular seu 
desenvolvimento cognitivo, motor, artístico,afetivo e moral; sem tampouco 
esquecer a preparação para se incorporar ativamente ao mundo do adulto 
em suas esferas distintas:profissional,econômica, política, jurídica, milita e 
cultural.  

Portanto, é esse pensamento que devemos ter em mente ao propor o 

currículo, cuja intenção e ação estão na escola e em seus protagonistas. Ao se fazer 

uma proposição de uma estrutura curricular para um curso de formação de 

professores, devemos ter a perspectiva futura de uma atuação tanto no âmbito 

escolar como na própria construção formativa do aluno, enquanto professor para 

atuação na contemporaneidade com todas os significados que ali emergem. Assim 

nos aproximamos da afirmação feita por Gimeno Sacristán (1999, p. 41): 

É preciso incidir no significado da ação pedagógica, com sentido para os 
sujeitos, que conecte com os significados, os valores e motivações coletivas 
com as quais cada sujeito (professor, em nosso caso), possa comprometer 
se pessoalmente.  
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No curso de segunda licenciatura no contexto da pesquisa na instituição, a 

proposta curricular articulou-se com intuito de formar professores, que serão 

capacitados e habilitados legalmente para atuarem no ensino infantil e na educação 

básica do fundamental 1, bem como formação para a gestão pedagógica.São 

oferecidas disciplinas na modalidade presencial,bem como disciplinas na 

modalidade à distância, sendo o PPI (Projeto Profissional Interdisciplinar) uma 

disciplina de pesquisa acompanhada pelo professor das duas formas, conforme 

consta no PPC: 

 

Quadro 6 – Disciplinas presenciais 

      

Sociologia da 
infância 

Currículos e 
programas 

Gestão 
Escolar 

Metodologia da 
Alfabetização 

Introdução à 
Pedagogia 

Metodologia 
do ensino de 
Matemática 

Fonte: PPC 
 
 
 

Quadro 7 - Disciplinas à distância 

 EAD EAD  PPI 

 Avaliação e 
produção de 
materiais 
didáticos  

Tecnologia e 
sociedade 

 Ser Professor 

Fonte: PPC 
 
 

A Resolução nº 2, na qual se baseia esse estudo, afirma no Art. 16 a 

seguinte proposição quanto à intencionalidade da formação pedagógica e suas 

atribuições ao exercício da docência. 

Art. 16. A formação continuada compreende dimensões coletivas, 
organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 
pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, 
grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para 
além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação 
básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 
educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e 
político do profissional docente (BRASIL, 2015). 

Com esse intuito, podemos evidenciar que essa formação exige do futuro 

profissional docente uma inserção quanto às tarefas desempenhadas que estão 

intrínsecas às ações demandadas na contemporaneidade. Identificamos, mediante 

essa matriz curricular, que as disciplinas vêm ao encontro dos aspectos pedagógicos 

e aspectos sociais que demandam estudos, reflexões e discussões com esse aluno 
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que busca uma formação, uma inserção no meio educacional e que enfrentará os 

desafios da contemporaneidade. Assim, nos aproximamos de Masetto, Feldmann e 

Freitas (2017, p. 746) ao afirmarem que: 

A aprendizagem referente ao currículo, suas teorias e sua construção torna-
se central nos cursos de formação de educadores, para que esses se 
constituam como profissionais da educação... é necessário que os cursos 
de formação de educadores construam com os alunos a relevância da 
temática curricular para sua formação e ofereçam meios para apreensão de 
conhecimentos teóricos e práticos sobre o currículo para subsidiá-lo na 
construção de um pensar educacional autônomo.  

Contudo, esse currículo, que não pode ser estático, deve acompanhar esses 

movimentos e necessidades contemporâneos que são também citados como 

dimensões coletivas com finalidades explícitas de reflexão nesse processo de 

aprendizagem, dando sua real importância, como na fala de Torres Santomé (2013, 

p. 11): 

Recolocar em seu devido lugar a importância dos conteúdos que devem ser 
objeto de atenção prioritária nas instituições escolares exige contemplar 
aspectos como a inclusão, a representação, o reconhecimento, as 
contribuições e as valorizações das pessoas, dos grupos e das culturas que 
estão presentes nas salas de aula e na sociedade mais ampla na qual a 
escola está inserida. 

Para Gimeno Sacristán (2013), tais aspectos, portanto, devem ser 

contemplados no currículo proposto, entendendo por currículo: organizar, ordenar 

aquilo que se vai ensinar a alguém, como forma de se unificar os dois conceitos no 

processo de aprendizagem: ensinar e aprender.Ainda o autor,um currículo não pode 

ser pensado à parte do sujeito, se faz necessário dialogar para que seja feita uma 

aproximação com a realidade, sendo necessário, portanto uma “movimentação”, 

com vida, com intencionalidade em direção às necessidades desses sujeitos. 

Ao abordar o currículo como “movimento”, construído nas experiências 

vividas, houve uma aproximação com a fala de Feldmann (2018) quando afirma que 

há uma movimentação curricular na sua concepção, pois entende-se que não é 

estático e sim algo que se movimenta quando regido pela cultura, sujeitos e 

sociedade no qual ele se constitui. Portanto, nesta pesquisa se entrelaçou esta 

concepção por se aproximar da formação de professores e a referida configuração 

curricular, considerando os sujeitos atuantes nesse processo de construção e 

consolidação das suas ações. 

Assim, elaborar um currículo atualmente é algo complexo, pensando nas 

novas configurações sociais (movimentos), visto que nada mais é pensado de forma 
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estática, o que é hoje, amanhã poderá não ser mais. Segundo Noffs (2016, p. 80), 

“na realidade educacional contemporânea, a compreensão em torno do termo 

currículo é complexa e desafiante”. A liquidez das coisas (Movimentos), espaços e 

tempos, geram essa complexidade, conforme afirma o filósofo Bauman (2007, p. 07): 

“a vida líquida, assim como a sociedade líquida moderna, não pode manter a forma 

ou permanecer em seu curso por muito tempo”e segundo esse mesmo autor, “o 

mundo está complexo”, sempre em movimento. Para Torres Santomé (2013), educar 

exige do professor uma visão mais globalizada, estando todos conectados ao 

compartilharmos nossos desejos, anseios e ideais, assim devemos ter me mente 

que este currículo deve se ater também para essas movimentações em direção ao 

outro, como afirma o autor no cultivo pela humanidade. Diante dessa complexidade, 

dessa movimentação na qual o mundo se encontra nos dias atuais, pensar em um 

currículo é também refletir a diversidade humana multifacetada, seus movimentos 

pessoais, profissionais e educacionais e ir ao encontro de seus anseios e 

necessidades, considerando-se que cada um se movimenta em uma direção, como 

afirmam Masetto, Feldmann e Freitas (2017, p. 745): 

A multidimensionalidade que envolve o currículo impede que possamos 
contar com uma concepção única e acabada de currículo. A concepção de 
currículo envolve considerações sobre escola, trabalho pedagógico, 
sociedade e cultura vinculadas ao contexto histórico, social, político e 
econômico no qual mulheres, homens, jovens e crianças vivem e convivem 
diante dos dilemas e anseios de seu tempo. Compor uma concepção de 
currículo é sempre fazer escolhas complexas mediante uma realidade 
também complexa, de compreensão do ser humano, da sociedade, da 
educação e do papel que esta ocupa, bem como das funções a ela 
atribuídas no contexto histórico em que se vive.  

O currículo, portanto, é permeado de concepções das quais estão inseridos 

aspectos da realidade cotidiana, dos movimentos da vida, por ser ele polissêmico, 

disforme e permeado de intencionalidades e culturas. A ele, portanto, não podemos 

atribuir apenas uma ou outra característica, mas compreender na sua amplitude que 

ele faz parte da pluralidade e experiências humanas permeadas pelos movimentos 

da cultura, das “culturas” que nele se inserem. O currículo também é experiência que 

se consolida nos espaços formativos e os seus significados que são incorporados na 

escola, nos seus movimentos e suas aproximações com o seu contexto, enraizado 

das percepções daqueles que o cercam, afirmam os autores acima. 
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Estão presentes também nessas diversas culturas, códigos de linguagens, 

histórias e formas de ser, cujo objetivo é atender as pessoas de formas diversas 

valorizando suas especificidades. Como nos relata Gimeno Sacristán (2013, p. 501): 

Contudo, este novo contexto requer novas perspectivas do currículo, 
visando a formação deste formador com ações diferenciadas, a formação 
presumirá que a prática se modifica, alternando não somente os professores 
como também os contextos que incluem a educação e a maneira de 
compreendê-la.  

Para que o currículo aconteça, deverá estar no espaço educativo com 

intencionalidades educativas, processos de escolaridade e ações planejadas e 

permeadas pelo conhecimento científico, filosófico e cultural, algo vivido e 

experienciado, como afirmou Feldmann (2018). 

Gimeno Sacristán (2013) faz uma menção ao currículo como sendo um elo 

fundamental da mediação entre o conhecimento (escolar) e os agentes curriculares, 

unificando os dois e trazendo significações das ações cotidianas, nas quais outros 

sujeitos também estão envolvidos como: família, sociedade, alunos, professores e 

assim a cada um se atribui voz na consolidação deste movimento curricular, vindo 

sempre ao encontro das especificidades que o permeia. Para esse autor, a ação 

principal do professor diante do currículo é intervir nele e não o considerar apenas 

algo para consumir, assim há uma real necessidade nesse movimento, de vida e de 

experiência, de atuação dos sujeitos participantes e atuantes sendo eles: professor e 

aluno. A afirmação de Arroyo (2011) corrobora esta concepção, quando diz que há 

uma dinâmica social que se enriquece e revitaliza pois há conhecimentos vivos nos 

currículos. 

O currículo deverá ser visto como um movimento de construção entre os 

sujeitos envolvidos e cabe a cada um desses sujeitos uma parcela dessa 

engrenagem de movimentos, pois Gimeno Sacristán (2013) afirma que o currículo é 

como barro que necessita ser moldado por diversos movimentos para que tenha 

aprendizagem e diálogo entre as partes envolvidas. 

Não podemos conceber que o currículo limite sua concretização, 

direcionando e definindo saberes aos quais, por vezes, não são pertinentes aos 

sujeitos envolvidos, não podemos conceber como algo fora da realidade concreta e 

que, por vezes, nos chegam com essa concepção como relata Arroyo (2011, p. 76-

7): 



74 
 

Uma constatação é que os currículos e os livros didáticos são pensados 
como espaços de saberes de conhecimento e de concepções, descolados 
de vivências da concretude social e política. Sobretudo, descolados dos 
sujeitos humanos produtores dessas vivências sociais e dos conhecimentos. 
Estes aparecem em um vazio social, produzidos e reproduzidos, ensinados 
e aprendidos sem referência a sujeitos, contextos e experiências concretas.  

Contudo, se torna necessária e urgente essa movimentação em direção ao 

currículo, que tenha na sua plenitude significados para os sujeitos envolvidos, um 

significado permeado pelas experiências vivenciadas na contemporaneidade, não 

algo descolado da realidade social e cultural desses sujeitos. Para tanto, ao se fazer 

menção dessas especificidades e ações é que podemos vislumbrar a educação na 

contemporaneidade, intrínseca ao currículo, que visa o futuro quando o autor afirma 

que: 

Uma educação que pretenda educar cidadãos para nosso tempo precisa 
insistir no desenvolvimento de habilidades e posturas que valorizem o 
conhecimento e colaborem com todas as pessoas e grupos sociais... 
Estamos falando de uma educação que possibilite o aprendizado de como 
harmonizar os direitos individuais e coletivos como meio para continuar 
mantendo e desfrutando da riqueza e das possibilidades de um mundo onde 
a diversidade cultural é norma (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 83). 

O dialogar entre as partes, faz com que ele se torne significativo também 

para o professor, assim ressignificando sua ação pedagógica com seus educandos, 

intervindo nas relações sociais e culturais ao qual se insere, em um movimento 

permeado pela diversidade que se deve atribuir ao currículo. 

Assim, o currículo proposto pela instituição contempla os aspectos legais 

estabelecidos na Resolução nº 2, mas coube aos professores formadores as 

movimentações e ações para uma aproximação com a realidade de seus alunos. 

Essas realidades se evidenciaram nas escutas desses alunos em sala de aula, pois 

o que se intencionava nas ações foi a aproximação da realidade. A formação desse 

professor se dá na contemporaneidade com todas as suas especificidades as quais 

devemos nos aproximar nesse processo formativo a ser desenvolvido. Em tempo, 

para Noffs (2016), essa formação deve perpassar a reflexão da concretização de um 

currículo crítico a respeito dos contextos educacionais, para que assim o professor 

se sinta confiante e competente para tomar decisões a respeito de seu trabalho e 

sua participação como peça fundamental para as demandas necessárias da escola. 
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CAPÍTULO 3: AS ESCUTAS 

 

Precisamos aprender a escutar aos outros e a respeitá-los. Precisamos 
aprender a nos explicar para o mundo, mas fazer isso de forma que 

implique escutar aos demais. 
Jurjo Torres Santomé 

 
 

Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos 
coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. 

Jorge Larrosa Bondía 
 

 

3.1 Os entrelaçamentos temáticos e as ressignificações 

 

A categorização não é algo obrigatório, porém ao longo do processo 

investigativo, veio a necessidade de dar continuidade pelo viés da categorização, 

embasado na afirmação de Bardin na qual esta categorização se dá em operação à 

classificação de elementos, que podem ser temáticos, presentes na pesquisa. 

“impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com outros” (2010, 

p.146), e pretende classificar este processo, sendo esta ação importante nas 

diversas atividades científicas. 

Portanto, esta categorização para a análise se aproximou do conceito de 

“Trama Conceitual” que emerge de estudos e entrelaçamentos com a concepção 

freireana e concepção de currículo proposto e estudado na Cátedra Paulo Freire da 

PUC-SP, pois para Saul e Saul (2018, p. 1149) a trama conceitual acontece sob a 

seguinte ótica: 

As tramas consistem em representações de proposições compostas por 
conceitos e suas interconexões. A construção de uma trama é uma ação 
criadora que permite novas sínteses críticas sobre aspectos da teoria e da 
prática, por meio do entrelaçamento metódico de conceitos e da 
problematização de suas inter-relações. Daí o seu caráter epistemológico, 
caracterizado pelo rigor teórico de processos e produção de conhecimento, 
sob uma nova lógica. Não é uma produção estática, necessitando ser 
revisitada e recriada de acordo com a problemática que se quer 
explicitar/pesquisar e o momento histórico em que se vive.  

A realização desta análise se apoia também nos pressupostos teóricos de 

Chizzotti (2010; 2011) quando afirma que os dados são agrupados, permitindo uma 

descrição real, objetiva dos conceitos relevantes ao estudo. Já para Guerra (2014), a 

análise de conteúdo se faz na interpretação e descrição da investigação empírica e 

os sentidos do que foi falado pelos sujeitos. Entende-se, portanto, a necessidade de 
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haver uma diversidade em se ouvir sujeitos heterogêneos para que se possa ter uma 

aproximação das situações diversas. Contudo, as entrevistas foram realizadas com 

docentes e discentes para uma análise de suas percepções. As vozes, implícitas e 

explícitas, ecoaram de sujeitos diversos, imersos em diferentes culturas, ressaltando 

as vivências, percepções, sentidos e interpretações de cada um, como afirma Cunha 

(1997, p. 188): 

As pessoas vão contando suas experiências, crenças e expectativas e, ao 
mesmo tempo, vão anunciando novas possibilidades, intenções e projetos. 
Às vezes, torna-se até difícil separar o vivido do que está por viver. 
Experiência e narrativa se imbricam e se tornam parte da expressão de vida 
de um sujeito.  

Após inúmeras observações em sala de aula, leituras e releituras nos 

debruçamos na fala dos sujeitos desta pesquisa (docentes/discentes) que nos 

evidenciaram essas categorias para a condução das análises e o levantamento das 

informações contidas nesse material de transcrição das falas, ditas e não ditas, 

pelos sujeitos. Portanto, sentiu-se a necessidade de se estabelecer, a priori, as 

categorias e os entrelaçamentos dos temas, conforme validou Chizzotti (2011, p. 

117): 

A eleição das categorias é fundamental para se atingir os objetivos que se 
pretende, pois devem estar claramente definidas e serem pertinentes aos 
objetivos pretendidos na pesquisa, a fim de condensar um significado a 
partir de unidades vocabulares.  

Para melhor compreensão e aproximação desse contexto de pesquisa, se 

elaborou uma “trama conceitual” a partir de Saul e Saul (2018), identificando as 

categorias, o entrelaçamento dos campos temáticos a serem estudados e analisados 

mediante as entrevistas realizadas. Como uma referência na esquematização das 

entrevistas, utilizamos a forma metodológica de se analisar as categorias, partindo 

de um conceito central, como propõe Saul e Saul (2018, p. 1150): 

A proposta de ter um conceito central na representação da trama diz da 
intenção de encontrar os elementos constitutivos desse conceito, e por isso, 
a ideia de confluência dos demais conceitos em redor do centro está 
presente. As conexões entre os conceitos são representadas por setas e 
palavras que buscam dizer, de forma sintética, da relação que existe entre 
eles, na perspectiva do autor da trama.  

O desenho, a seguir, nos mostra uma visão ampla do entrelaçamento das 

categorias que se articulam e identificam a sua estrutura com os sujeitos de 

pesquisa, como aponta a autora, se pode ter em uma mesma trama a interação de 
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conceitos diferenciados. Conforme o desenho, temos em cada categoria campos de 

abrangência, pois entendemos que essas categorias possuem particularidades e 

especificidades, mas que entrelaçam e dialogam entre si. Assim, a aproximação 

dessa pesquisa com o conceito trazido nos estudos auxiliou na dimensão das 

análises com os sujeitos de pesquisa, seus contextos e temas, bem como os 

entrelaçamentos das categorias que partiram de um foco central na pesquisa, como 

se expressa a seguir:  

 

Figura 1 - Entrelaçamento das categorias de análise 

Ressignificação na 
Contemporaneidade

Ser Professor/

Pedagogo

Saberes

ProfissionalidadeTempo

Teoria e Prática

Fonte: Figura elaborada pela pesquisadora. 
 
 
 

3.2 Eixos de análise Discente e Docente: falas e escutas 

 

A cada categoria, campo temático e entrelaçamentos levantados para 

análise, nos aproximamos das falas dos docentes e discentes sujeitos da pesquisa. 

Quanto às ressignificações, houve uma aproximação teórica com estudiosos que 

nos trouxeram um embasamento para as análises e concepções propostas neste 

estudo, sendo elas: 
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Quadro 8 - Categorias: Entrelaçamentos temáticos e principais autores 

Categorias – Entrelaçamentos 
temáticos nas Ressignificações 

Autores 

Ser professor, ser pedagogo Libâneo (2010); Feldmann (2008, 2009, 2017, 
2018), Masetto (2003, 2010, 2012) Masetto e 
Gaeta (2013), Masetto, Fedmann e Freitas 
(2017); Furlanetto (2007); Pimenta e 
Anastasiou (2010); Delors (1996); Marcelo 
García (1999), Gimeno Sacristán (2000, 
2013), Mizukami (2002), Nóvoa (2017) 

Saberes docentes Tardif (2008, 2014); Nóvoa (1999, 2018), 
Pimenta e Anastasiou (2010); Feldmann 
(2008, 2009, 2017), Marcelo García (1999); 
Imbernón (2009, 2011); Carbonell (2016); 
Gimeno Sacristán (2002, 2013); Torres 
Santomé (2013) 

 O Tempo  Arroyo (2002, 2005, 2011); Pineau (2003); 
Ponce (2016); Nóvoa (1999, 2017); Marcelo 
Garcia (1999); Imbernón (2009,2 011) 
Carbonell (2016); Gimeno Sacristán (1999); 
Merleau-Ponty (1999) 

Profissionalidade  Tardif (2008, 2014); Marcelo García (1999); 
Gimeno Sacristán (2000, 2013); Bauman 
(2007); Imbernón (2009, 2011);  Carbonell 
(2016); Masetto (2010) 

Teoria e Prática Marcelo García (1999); Matos (1999); Larrosa 
Bondía (2002); Feldmann (2008, 2009, 2017); 
Gimeno Sacristán (1999) 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
 
 
 

3.2.1 Ressignificação do ser Professor, ser Pedagogo 

 

Para análise dessa categoria, houve uma aproximação com autores que nos 

elucidaram quanto ao entendimento das concepções teóricas. Dessa forma, 

fundamentaram os conceitos em relação ao ser professor, ser pedagogo, conforme 

demonstração no quadro 9: 

 

Quadro 9 - Autores e principais conceitos - Ser professor, ser pedagogo 

Autores Principais Conceitos 

Feldmann (2008, 2009, 2017, 2018) Professores na contemporaneidade 

Libâneo (2010) A Pedagogia e os Pedagogos 

Masetto (2003, 2012) Masetto, Feldmann e 
Freitas (2017) 

Professores na universidade 

Furlanetto (2007, 2010) Matrizes Pedagógicas 

Pimenta (2002) Pimenta e Anastasiou Identidade docente 
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(2010); Hall (2006) 

Delors (1996) Os quatro pilares da educação para o 
século XX 

Marcelo García (1999); Gimeno Sacristán 
(1999) 

Formação e mudança  

Imbernón (2009, 2011); Nóvoa (2017) Formação e docência 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

Inicialmente, as trilhas percorridas durante a elaboração desta pesquisa nos 

direcionaram, como foco principal, à formação de professores licenciados visando a 

importância e a riqueza de informações que levantamos a partir desta investigação 

inicial com os discentes em exercício. Os questionamentos foram recebidos de 

forma muito prazerosa pelos envolvidos, pois estavam presentes nas falas, gestos, 

emoções e silêncios. As percepções de si próprios que emanavam nas falas dos 

sujeitos pesquisados muito nos impactaram enquanto pesquisadora. Antes de 

analisarmos as palavras proferidas pelos sujeitos, sentimos a necessidade de trazer 

este tema com clareza e assim mergulharmos nos sentimentos de pertencimento 

desses professores em exercício, de entendermos o quanto se percebem enquanto 

agentes de transformação para ressignificar suas percepções e ações na 

caminhada, enquanto professores, com seus alunos, pares e sociedade. 

Para exercer a profissão de professor, antes de tudo, se faz necessário ser 

professor, mas ser um professor que se reconstrói constantemente, pois não 

podemos defini-lo como algo pronto e acabado, necessitando, pois, a todo momento 

uma busca interior à sua própria identidade. Nóvoa (2017, p. 1113) traz a seguinte 

indagação: “como é que uma pessoa aprende a ser, sentir, a agir, a conhecer e a 

intervir como professor?”, complementamos, intervir como professor na 

contemporaneidade? Ressignificar? Eis também nosso questionamento junto com os 

sujeitos, um convite para um resgate quanto sua percepção pessoal do que é ser 

professor na contemporaneidade. As falas vêm imbuídas de vivências e experiências 

singulares nas quais cada um, mesmo como um gesto imperceptível, transborda 

informações e posicionamentos que definem a relação com a própria docência e a 

relação com os  envolvidos na escola e  na família. 

Os sujeitos de pesquisa, ao serem questionados quanto à própria formação, 

quanto ao modo de ser professor e ser pedagogo, nos fizeram refletir sobre a 

importância do uso dessa terminação verbal do SER e não estar professor, como 

algo apenas com atribuições profissionais. Assim, a indagação aos sujeitos de como 
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se enxergam professores e agora também pedagogos, vem corroborar a afirmação 

do autor, como um processo de internalização e relações estabelecidas: 

Este desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o 
nascimento até à morte, é um processo dialético que começa pelo 
conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, à relação com o 
outro. Neste sentido, a educação é antes de mais nada uma viagem interior, 
cujas etapas correspondem às da maturação contínua da personalidade. Na 
hipótese de uma experiência profissional de sucesso, a educação como 
meio para uma tal realização é, ao mesmo tempo, um processo 
individualizado e uma construção social interativa (DELORS, 1996, p. 101). 

O verbo “ser” nos remete à definição de algo que tem uma característica e 

identidade própria, aquilo que se é, por possuir elementos únicos e particulares. Está 

presente, como um dos pilares da educação descrito por Delors (1996), autor e 

organizador do relatório para a UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura), da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, intitulado: “Educação, um Tesouro a descobrir”, em que se exploram “Os 

Quatro Pilares da Educação”. Os pilares, que o autor cita em seu relatório, estão 

ancorados na educação para o século XXI, na aprendizagem do ser humano, pois 

Delors (1996, p. 21) afirma que: “A educação deve, pois, adaptar-se constantemente 

a estas transformações da sociedade, sem deixar de transmitir as aquisições, os 

saberes básicos frutos da experiência humana”. Ainda o autor, em seu relatório 

discute que: “A educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada 

vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois 

são as bases das competências do futuro” (1996, p. 89). Contudo, os pilares da 

educação por ele elaborados são: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender 

a conviver e aprender a ser. O que estamos trazendo para a categorias, por meio 

dos entrelaçamentos temáticos, é o “aprender a ser” mencionado pelo autor em 

questão, tendo como foco o “aprender a ser professor”, sendo definido, portanto, o 

“ser professor”, com olhar para uma aproximação dos sujeitos em suas concepções 

particulares. 

Contudo, quando os sujeitos de nossa pesquisa foram indagados a respeito 

do que era ser professor, nos chamou atenção a resposta apresentada por Safira, 

uma fala imbuída de afetividade, comoção e consciência da responsabilidade  que 

está sob seus ombros na formação de pessoas. 

“Ser professora me comove na formação de pessoas mais consistentes com 

uma maior participação social, amar o conhecimento, ver beleza na cultura” (Safira). 
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O que percebemos nessa colocação foi o sentimento mais aflorado e 

comovido sobre as questões da educação, seu exercício na docência e o quanto 

esses atributos a comovem. A formação de professores perpassa sentimentos 

pessoais que refletem de maneira positiva no coletivo, naqueles que estão à sua 

volta como afirma Feldmann (2009, p. 75), “Pensar na formação de professores é 

sempre pensar a formação do humano e, nessa perspectiva, se vislumbra a 

construção de mudanças em qualquer que seja o seu espaço de ação”. 

Identificamos esses espaços e ações também nos processos identitários que 

estavam construindo nessa formação. O mesmo questionamento foi feito para todos 

os entrevistados e as respostas evidenciaram diferentes pontos de vista. Para Safira, 

manifestava-se como algo já construído na sua identidade. Já para outros sujeitos, o 

almejado com a formação na segunda licenciatura foi a aproximação da nova 

condição, agora na sua internalização como professor. 

Os processos de formação desses professores são, antes de tudo, 

processos construtivos, perpassando influências sociais, culturais e pessoais para 

sua constituição na contemporaneidade e a percepção individual para essa posição. 

A necessidade de nos aproximarmos desses alunos de segunda licenciatura com 

este questionamento, nos colocou diante das inquietudes vivenciadas por esses 

sujeitos que não se enxergam como professores ou, por vezes, não  têm consciência 

disso. Sendo assim, nos aproximamos da conceituação de Feldmann (2009, p. 71) 

quanto à formação docente: 

Escrever sobre a questão da formação docente nos convida a reviver as 
inquietudes e perplexidades na busca de significados do que é ser professor 
no mundo de hoje. Professor, sujeito que professa saberes, valores, 
atitudes, que compartilha relações e, junto com o outro, elabora a 
interpretação e reinterpretação do mundo. Palavras, sentidos que encerram 
em si a dimensão da multidimensionalidade, de complexidade e da 
incompletude do saber e do ser professor.  

Os sujeitos, quando indagados quanto ao “ser professor’ e “ser pedagogo” 

na contemporaneidade, demonstraram diferentes entendimentos, por parte dos 

discentes, entre os papéis a ser executados por cada um e também das atribuições 

e apropriação desse título. Para Libâneo (2010, p. 33-7): “a Pedagogia ocupa-se da 

educação intencional [...] é também um aporte para as outras ciências”. O termo 

pedagogo surgiu de forma mais recorrente entre os sujeitos também quando 

mencionam novas ações e reflexões de sua ação pedagógica quanto à 

intencionalidade no seu exercício na docência: 
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A Pedagogia está me fazendo pensar quem é esse meu aluno primeiro para 
depois preparar minha aula, meu planejamento para o próximo ano (Ágata). 
 
A Pedagogia me fez ter um olhar para dar autonomia para meus alunos. 
Existe a Ágata antes da Pedagogia e depois da Pedagogia. Antes era a 
Ágata bem pesquisa, bem pesquisadora, eu sempre vivi no campo da 
pesquisa mesmo em sala de aula mas o fato de vc trabalhar com pesquisa 
te torna um sujeito meio mecanizado sem aquela preocupação no sujeito e 
eu sempre fui uma professora muito que visava muito a pesquisa e esse 
perfil embuti na gente. Eu chamei muito mais pra mim essa 
responsabilidade como professora, “opa isso é meu”, propor, delegar... 
planejar com eles, estar junto com eles. Fui impulsionada pois já sentia essa 
lacuna na minha formação (Ágata). 
 
Busca do sucesso para meus alunos, estou investindo na minha formação 
para meus alunos (Rubi).  
 

Houve uma aproximação dessa nova condição de ser, pois foi necessária 

uma nova conduta para com os alunos quando Ágata afirma que estar com eles, 

propor a eles as atividades, agora fazia sentido em sua ação enquanto professora. 

Rubi afirma a importância dessa formação continuada, uma formação que dialogue 

com a realidade e necessidade desses alunos, assim dando ênfase nessa 

construção social, partindo de sua construção pessoal. Turquesa também ressalta a 

importância dessa formação, quanto ao ser pedagogo e nos mostra a relevância 

dessa trajetória de construção:  

Ser pedagogo: isso foi uma coisa que eu fui construindo com o tempo, eu 
venho de uma formação em letras  e a escola é uma cascata de hierarquias, 
então quando eu comecei, que já faz bastante tempo a gente tinha aquela 
coisa que professor de ensino médio era o professor real, aquele que 
conhecia mesmo a matéria, e a professora de educação infantil nem tinha 
faculdade na minha época, ela era, tinha feito o normal, então tinha assim, 
um desprezo mesmo pelas pessoas que trabalhavam com a educação 
infantil e com o ensino fundamental, eu tive que ir descobrindo aos poucos, 
o valor que essas pessoas têm, o conhecimento que elas carregam  e 
entender que não é você entrar na sala de educação infantil ou fundamental 
que se você tem muito conhecimento você se vira com aqueles alunos e 
você sabe o que fazer com eles, então demorou para eu entender, isso foi 
uma construção pra mim. O pedagogo ele é um profissional quem tem 
muitas qualidades muitas competências e que precisa muito e precisa ser 
respeitado tanto quanto qualquer outro profissional. Então eu acho que o 
pedagogo é aquele que considera o outro, o aluno, tem esse olhar para o 
aluno e aquilo que está acontecendo com o aluno, se interessa pelo 
processo que é do outro e não só do ensino e essa relação de ensino 
aprendizagem, aprendi a respeitar muito e hoje me dá orgulho de ser 
pedagoga, acho que é um motivo de orgulho pra mim (Turquesa). 

Para os sujeitos de pesquisa, os docentes, a formação pedagógica desses 

alunos veio com um outro olhar, quanto aos objetivos e outras interpretações, pois 

notaram um desconhecimento por parte dos discentes da ampla área de atuação de 
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um pedagogo e de como a Pedagogia se ramifica em outras ações como 

identificamos: 

 
Os alunos não sabiam quem era o pedagogo e se formavam em 
pedagogos, em que o pedagogo trabalha, como, na educação formal e não 
formal. O pedagogo professor, coordenador, gestor do ensino. A Pedagogia 
é muito ampla, tem a parte de licenciatura, a parte de organização do 
ensino, então eles saíram com esta ideia da atuação do pedagogo na 
educação formal e não formal, tanto que os trabalhos foi de pesquisa a 
respeito da atuação do pedagogo formal e não formal, trabalhos feitos em 
grupos, assim ampliaram a visão do que seja um pedagogo, que não é só a 
pessoa que dá aula, veem o pedagogo com uma atuação maior , uma 
perspectiva maior e também de organização do ensino, de preocupação 
com a prática educativa. Elas conheceram o outro lado da Pedagogia, que 
não é só a sala de aula, (Ipê). 
 
O que é ser professor, pedagogo, apesar das críticas eles gostaram do 
curso e aprenderam muitas coisas, começaram a ter uma visão pedagógica 
de como dar aula (Ipê). 
 
Atualização antes de tudo, atualização docente, estar sempre estudando, 
sempre evoluindo, não adianta que entrou na área da educação vai ter que 
estudar o resto da sua vida. Eles tiveram a noção de que fazem parte deste 
processo e que eles precisam se atualizar, passam a ter mais consciência 
da sua pratica, passa a enxergar que no processo do ensinar e do aprender 
ele tem 50% da responsabilidade, estes professores de outras áreas 
(Letras, Ed. Física...). Todos os profissionais têm que fazer a Pedagogia se 
quiser dar aula para lidar com esse aluno que deverá ser protagonista. Essa 
formação pedagógica é essencial para que a gente pense na educação 
hoje, o protagonismo do aluno, a educação que transforma, não que 
reproduz. Hoje o profissional da educação ele é um profissional que 
obrigatoriamente aprende, desaprende e reaprende. O professor que não 
estiver disposto a isso não serve mais para trabalhar com educação 
(Mogno). 
 
Na verdade, não sei para que eles querem essa segunda licenciatura em 
Pedagogia, não sei para que se é para somar ponto, para quem já atua 
dentro do estado, para evolução funcional. Vejo nesses alunos uma 
necessidade de complementar o curso anterior do que entrar em sala de 
aula (Cedro). 
 

Durante o decorrer da pesquisa, seguimos a investigação dentre os 

aspectos relacionados nos entrelaçamentos temáticos, para a ressignificação do ser 

professor e do ser pedagogo e compreender como construíram esse caminho 

durante a formação desenvolvida nesse processo. Assim, a procura e a menção da 

importância e da necessidade real diária desses licenciados ao buscarem a segunda 

formação no curso de Pedagogia vêm corroborar a análise dessas falas, como 

salientam: 

 
Nossa vida é uma constante aprender aprendendo, estando com aluno 
estamos aprendendo, uma troca, os professores hoje necessidade da 
formação continuada, precisamos estar atualizados. Hoje o professor na 
sala de aula tem que ser criativo (tecnologias) se não for o aluno dorme em 
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sala de aula, professor ser humilde frente à tecnologia, o aluno sabe mais. 
Busca do sucesso para meus alunos, estou investindo na minha formação 
para meus alunos (Rubi). 
 
Quando me deparei com esse novo mundo eu vi que eu precisava fazer 
alguma coisa para dar uma mexida no meu caldeirão. Professor tem que 
buscar o conhecimento, não se acomodar. Aquele que tem consciência que 
o professor é um pesquisador ele tem que ir atrás do conhecimento e 
aquele que só quer o diploma? (Ametista). 
 
Senti a necessidade de voltar a fazer Pedagogia para tentar conseguir um 
suporte que me desse condições de alcançar meu aluno (Jade). 
 
 

Nóvoa (2017) salienta que o professor não se constitui sem a presença da 

sociedade, como também das pessoas envolvidas nela. Diante dessa afirmação do 

autor, identificamos na fala de Safira as marcas que carregou consigo no início de 

sua carreira, marcas essas trazidas pelas questões sociais pertinentes ao contexto 

da escola para onde havia sido designada para atuar como professora. A situação 

do contexto na qual ele se viu inserida, principalmente de violência, a aproximou de 

dois universos distintos, ao mesmo tempo com uma escola de periferia e uma escola 

de elite, evidenciando as diferenças sociais às quais por vezes o professor enfrenta 

em seu exercício na docência. 

Os problemas enfrentados, que Safira menciona em sua resposta, como 

violência, desigualdade e desinteresse, são aspectos que lidamos e vivenciamos 

quando estamos formando professores para atuarem na contemporaneidade do 

século XXI. Gatti et al. (2019, p. 16) corroboram essa afirmação: 

A situação social que vivenciamos contemporaneamente não pode ser 
deixada de lado quando se pensa educação das novas gerações: seus 
movimentos, diferenciações, conflitos, realizações, contradições, 
renovações, inovações. De um lado porque são constitutivos das relações 
nas próprias escolas e redes escolares, como também das mediações 
construídas pelos professores, estudantes, gestores, funcionários e famílias.  

Eis a fala significativa de Safira: 

Minha experiência na escola da periferia foi violenta, com alunos violentos, 
tive medo, abandonei e na mesma época passei em uma seleção para uma 
escola de elite e tive a clara certeza e que tenho até hoje de que nosso país 
tem a concepção da casa grande e da senzala e que passa pela 
transformação da educação. A situação piorou em violência, desacato a 
autoridade, apatia, desinteresse, falta de perspectiva de vida dos alunos, 
não ver sentido na escola e no conhecimento, acho que o conhecimento e a 
cultura, estudo, perderam o valor, na sociedade dinheiro é hegemônico, 
sucesso na carreira é ganhar bem, é um momento da humanidade, que 
valoriza a técnica e o dinheiro, consumo e os conhecimentos de ler e 
escrever totalmente fora de moda. A escola tem que ser reformulada é uma 
instituição bastante conservadora que ensina ciências do século 17, no 
momento em que tradição também está fora de moda, as condições 
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culturais globalizadas tornaram o papel do professor mais difícil, mas não 
por isso menos necessário. O professor está neste ponto de tensão entre o 
passado e futuro, estar lidando com os novos educandos, tendo que 
mostrar o mundo antigo para os novos educandos que não estão olhando 
para passado eles estão olhando para o presente e para o futuro baseados 
nos valores que não são culturais. As relações entre adultos e crianças 
também estão bastante difíceis de autoridade, nosso movimento vai contra 
a corrente, mas é profundamente humanizador nosso papel é esse. Do 
ponto de vista da atividade eu não perdi nada desse idealismo, que 
conservo e esta visão ainda me norteia ainda mais com essa população 
mais humilde, origem social mais humilde eu percebo mais fortemente 
nossa importância na formação cultural, porque o conhecimento é a minha 
riqueza  

Essa percepção de Safira nos impactou quando na sua fala, carregada de 

angústias, emergiu a nítida desigualdade social testemunhada pelo professor que, 

independentemente do contexto, atua sempre como professor, pois tem uma função 

a cumprir. O conhecimento, para ela, é uma riqueza e a partilha com seus alunos é 

parte de seu exercício como docente. A imagem desse professor é, por vezes, 

desvalorizada em ambientes tão conturbados socialmente. O perfil do aluno, neste 

contexto, também é outro quando a importância está na aquisição de bens materiais 

e não culturais. Em sua fala, Safira ressalta que, para eles, a escola não faz sentido, 

reforçando a desvalorização do professor. 

Entretanto, o contexto no qual o professor está inserido é um ponto 

importante e decisivo de como ele se percebe, percebe o outro e como se constrói, 

mesmo que momentaneamente. Essas manifestações também se evidenciam nos 

aspectos emocionais de maneira positiva ou negativa, há uma esfera afetiva ao 

redor desse professor, o que está posto é sua atuação como docente, a 

aproximação com os agentes do contexto escolar e o meio social no qual a escola 

se encontra. Esses aspectos afloram com grande força para a concepção desse ser 

professor, acarretando visões e dimensões muito particulares de como ele se 

enxerga, de como os outros o enxergam também, essas dimensões perpassam sua 

formação, suas ações pedagógicas e seus ideais enquanto docente. 

Nem todos os sujeitos fizeram menção aos contextos sociais que estão 

exercendo sua docência, isso denota que para alguns, esse aspecto não foi 

relevante. Safira ainda nos aproxima da conscientização sobre a visão atual da 

sociedade em relação ao professor e assim descreve essas relações e dimensões 

abordadas: 

O professor está numa posição muito fragilizada pelos discursos social que 
expressa na mídia ser bonito, fazer esporte é o que vale, que tem valor 
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social e o professor é um pobre coitado inclusive para os alunos de classe 
media baixa, eles veem o professor como pobre coitado e eles escolheram 
ser professores. A figura e as condições de trabalho do prof. são 
profundamente desvalorizadas, é difícil para um adolescente ver esse 
professor como um pobre coitado ou digno de respeito (Safira). 

Mogno também fez emergir um aspecto relevante quando pensamos nesse 

professor, seus desejos, anseios e angústias e como essa intervenção se dá nesse 

contexto. Ele afirma que: 

As falas vêm com medos, angústias e eles refletem tudo isso, desânimo, 
outros procuram a segunda licenciatura porque consegue ver o fazer 
docente como melhorar para transformar o grupo social ao qual esta 
inserido (Mogno). 

Mas assim como Safira, Ágata relatou o contexto social no qual se deparou, 

identificando sua ação enquanto professora e assumindo outras atribuições para o 

exercício de sua docência. Assim, identificamos: “Uma realidade social muito 

diferente da minha, baixa renda dos alunos, muitas defasagens na medida que 

somos professores o negócio vira ao contrário, eu tenho que preparar tudo e como 

isso vai ser?”. 

Essa fala nos aproxima da afirmação feita por Mizukami (2002), quem 

aprender a ser professor, não se limita apenas em estudos e conhecimentos 

técnicos e acadêmicos e sim em momentos e situações problemáticas, exigindo 

desse professor uma atitude e uma prática reflexiva que dialogue com as realidades 

e necessidades do seu contexto. 

Outro aspecto que achamos por bem mencionar nessa análise, foi referente 

à construção dessa identidade, embora esse não tenha sido um termo muito 

utilizado por esses sujeitos durante a pesquisa. Hall (2006, p. 38) a define da 

seguinte maneira: 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formadas”.  

Nessa formação desenvolvida com os alunos da segunda licenciatura, o que 

notamos também ao longo dos encontros é que essas “identidades” foram 

construídas. Por vezes, os próprios alunos não tinham essa dimensão, para alguns 

ela passou despercebida, mas para outros essa identidade veio nas falas quando 

puderam relacionar a percepção com a própria trajetória. Masetto e Gaeta (2013) 
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afirmam que essa identidade profissional que o professor vai construindo na  vida 

tem uma estreita relação com o real significado que essa profissão tem para cada 

um e essa identidade se mostra mais evidente em relação direta com o que para ele 

significa “ser professor”. Feldmann (2009) também contribui, afirmando que trazer 

essa discussão na contemporaneidade traz reflexões sobre as intenções e as 

condições reais de seu trabalho, influenciando suas práticas no exercício da 

docência. Portanto, é algo muito subjetivo, particular, que permite uma reflexão 

muito pessoal de como esses professores se aproximam de suas identidades e que 

muito refletem em suas histórias de vida, vivências. Esse processo, portanto, foi 

perceptível para Safira:  

Ressignificou a minha identidade de professora ao me colocar diante dos 
meus colegas como aluna e ao me colocar ao lado dos meus ex-alunos 
como colega. Foi interessante essa mudança de papel, os alunos na sua 
maioria foram meus ex-alunos. O mais interessante foi participar do grupo 
de whatts dos alunos e entender melhor como eles percebem o mundo 
acadêmico e isso me acrescentou como professora.  

A fala da aluna ao usar a expressão “me acrescentou como professora” 

demonstra a ação que a fez olhar para si, sua vida como docente, mas na condição 

atual de discente, o que para ela se torna um momento de introspecção como algo 

que veio para colaborar com sua docência, acrescentar como ela mesma nos diz. 

Ressaltamos também que esse novo papel identitário vivenciado como aluna 

no curso de segunda licenciatura reforça a afirmação do autor sobre a identidade ser 

incompleta, pois menciona que de certa forma foi acrescida, algo para somar, nesse 

processo de construção do sujeito, como afirma Pimenta (1997). Na construção 

dessa nova identidade para Safira, o que percebemos foi que ela se ressignificou, 

pois nesse novo ambiente, no ensino superior novamente, ela adquiriu outra 

identidade, a de aluna, que a fez refletir em um outro momento de sua vida, quando 

era professora. Portanto, nessa formação esse papel acaba por redefinir sua 

identidade, agora como uma aluna. Pudemos ver no momento da entrevista que ela 

se mostrou muito curiosa e empática ao se colocar na posição de aluna novamente, 

o que a fez mencionar fatos de sua trajetória como docente, mas na visão de 

discente. 

Desse modo, foi possível estabelecer uma relação na qual as lembranças 

foram significativas para Safira pois a todo momento dizia: “mas agora sou aluna”, 

assim uma identidade que se construiu a partir de sua vida como professora, do que 
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é ser professora a partir de sua história de vida e vivências profissionais. Segundo 

Pimenta e Anastasiou (2010), as ressignificações identitárias vão se reconstruindo a 

todo momento na história, pois não são e nem podem ser estáticas, findadas em 

uma única concepção, contudo, Freire (1996) já nos alertou que somos seres 

inconclusos, inconclusos também na apropriação da nossa identidade. Sem perder 

sua essência, sua particularidade e singularidade, Safira finaliza na entrevista: “Sou 

fiel às minhas escolhas, mantenho minha escolha e meu idealismo”. 

Esse idealismo se faz presente na escolha pelos sujeitos de voltarem ao 

espaço educativo para essa nova formação, pois estão em busca de novas 

perspectivas de aprendizagem e de novos conhecimentos e também novas 

possibilidades no exercício da profissão. Contudo, temos que nos aproximar das 

falas que foram emergindo dos sujeitos a respeito do currículo proposto, embora 

esse assunto tenha sido mais recorrente entre docentes do que discentes. Como já 

mencionamos no capítulo no qual nos aproximamos da legislação, a escolha desse 

currículo na segunda licenciatura não é algo imposto especificamente mas fica a 

critério de cada instituição de articulá-lo da melhor forma para atender às 

necessidades exigidas para esse aluno que atuará na docência com todas as 

especificidades educacionais na contemporaneidade. Mas, o currículo não pode ser 

pensado de forma aleatória, ele deve vir ao encontro da realidade e necessidades, 

não devendo estar associado como algo engessado, desconexo da cultura, da 

realidade e das pessoas, segundo Masetto, Feldmann e Freitas (2017). 

 Nessa aproximação com a construção desse currículo, o currículo que é 

vivido em sala de aula nas interações e nas intencionalidades dos professores que 

estão lidando com esses alunos, também professores, há um denominador comum 

que é a ação do educar. Essa educação permeia as relações entre os alunos e 

professores diante dos movimentos que o currículo estabelece, Torres Santomé 

(2013, p. 166) já afirmou que: 

Educar pressupõe tomar decisões sobre a direção da ação da influência, 
sobre o tipo de relação que será estabelecido entre as pessoas que 
interagem (de hierarquia, de colaboração, de companheirismo) sobre o tipo 
de informação e os materiais aos quais possibilitaremos o acesso; sobre 
com que intenções vamos utilizar as estratégias de avaliação, etc.  

A percepção da aproximação desses sujeitos docentes com os aspectos do 

currículo se evidenciaram em algumas falas trazidas por eles que foram importantes 

na nossa pesquisa: 
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Vivo em um laboratório vivo na formação dos professores e ajuda a formar 
os professores na Pedagogia, uma formação do que precisa, do que tem 
que ser e do que é (Jatobá). 
 
Questão do pensar fora da casinha, enxergar a educação com outros olhos, 
enxergar que o professor sim é parte integrante da construção do currículo. 
Não simplesmente chegar na escola e pegar aquele currículo pronto e 
aplicar e acabou, ele tem sim que se envolver, ver aonde o currículo irá 
levá-lo, o que a escola esta querendo do seu aluno e quem formar, eu 
enquanto professora daquela instituição sou a favor ou contra? (Mogno). 
 
Eu senti falta na segunda licenciatura é em relação a Pedagogia que 
algumas disciplinas foram elencadas como fundamentais para formar este 
pedagogo e muitas dessas disciplinas da Pedagogia não estão na segunda 
licenciatura (Imbuia). 
 
 

Ressaltamos, portanto, que há uma observação dos docentes quanto à 

articulação desse currículo com a realidade vivenciada em sala de aula com os 

discentes, quando assumem e, desse modo, fazem parte da elaboração desse 

currículo, partindo das significações que envolvem os seres sociais e educacionais 

do processo e em suas intencionalidades. 

As percepções dessa formação desenvolvida em um tempo reduzido, 

conforme a Resolução nº 2, mencionada anteriormente, foram citadas pelos sujeitos 

docentes e discentes, percepções essas que não nos cabe no momento discuti-las, 

mas evidenciá-las. Essas falas vêm carregadas de questionamentos e angústias, 

pelos sujeitos, quando se dão conta de que as informações, conhecimentos, ações 

pedagógicas estão para além de 6 meses de formação. Ao mesmo tempo, as falas 

apontaram aspectos relevantes de maneira positiva e negativa em relação a essa 

formação. 

 Na condição de pesquisadora, consideramos importante salientar um dado 

pontual da pesquisa. Ele se refere às reflexões que os sujeitos  fazem do curso 

dentro desse contexto da segunda licenciatura.Salientamos também que foram 

relatados  aspectos negativos dessa formação. Há consonância entre os sujeitos, 

mas não foram todos que manifestaram de forma tão contundente esses aspectos.  

Seguem as percepções: 

 
Confesso que não tenho paciência de ficar assistindo aula (Safira). 
 
Em 4 meses é muito pouco para sair um pedagogo (Ametista). 
 
Minha angústia de estar fazendo parte de um processo que está sendo 
falho, lei que não assegura qualidade (Jatobá). 
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Na verdade, não sei para que eles querem essa segunda licenciatura em 
Pedagogia, não sei para que se é para somar ponto, para quem já atua 
dentro do estado, para evolução funcional. Vejo nesses alunos uma 
necessidade de complementar o curso anterior do que entrar em sala de 
aula (Cedro). 
 
Impossível se pensar em uma lei com esses aportes que permita formar em 
6 meses, esses profissionais formados em Pedagogia vão ter um diploma e 
serão totalmente incompetentes para atuar (Cedro). 
 
Acho que há uma perda muito grande para esses alunos saírem com uma 
certificação de pedagogos em relação a um pedagogo formado como 
primeira licenciatura com certeza ele sai perdendo e muito porque na hora 
que foram feitas as escolhas das disciplinas se privilegiou algumas em 
detrimento lógico, de outras tantas. Mas o que eu tento é assim que o 
próprio pedagogo se formando em primeira licenciatura ele já sai muito 
defasado a formação está abreviada e não é esta faculdade, são as 
faculdades em geral porque quando mudou a legislação e o pedagogo deixa 
de ser o especialista e vai para ser o generalista eu acho que o curso de 
Pedagogia perdeu muito, porque antes era de 4 anos, e nos últimos 2 anos 
o aluno escolhia a habilitação específica (Imbuia). 
 
 

O tempo para essa formação foi um aspecto apontado pelos sujeitos, que 

também ficou evidenciado como uma categoria de análise dada sua importância 

nesse contexto formativo. Outro aspecto também muito relevante, que cabe em 

estudos posteriores, é a licenciatura e seus aspectos quanto às novas legislações na 

proposta de uma formação não mais de 4 anos e sim de 3. Estas são as articulações 

feitas a cada direção nas instâncias educacionais de nosso país, afetando 

diretamente toda a estrutura da educação brasileira.  Entendemos, porém, que nesta 

pesquisa não cabem tais discussões, embora sejam importantes e pertinentes. 

Ficam para estudos futuros. Na fala e na escuta dos sujeitos, houve um aspecto que 

gostaríamos de elucidar. Trata-se do momento formativo que aproximou os sujeitos 

da reflexão do ser professor, ser pedagogo. Evidenciaremos os aspectos positivos 

relatados por esses sujeitos, que apesar do tempo escasso, relataram ganhos 

pessoais e profissionais nesse processo formativo: 

 
O que estou aprendendo agora é totalmente diferente do que aprendi na 
graduação, era conteúdo tradicional, confesso que vim por uma 
oportunidade dou aula aqui na escola, é uma facilidade. Quando me deparei 
com esse novo mundo eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para dar 
uma mexida no meu caldeirão. Antes eu só dava prova, agora tenho outro 
olhar, não dá mais para os alunos ficarem sentados na cadeira, eu sempre 
pergunto se eles gostaram da atividade diferenciada. Professor tem que 
buscar o conhecimento, não se acomodar. Aquele que tem consciência que 
o professor é um pesquisador ele tem que ir atrás do conhecimento e 
aquele que só quer o diploma? (Ametista). 
 
O fato de continuar buscando é algo do professor mesmo. Senti a 
necessidade de voltar a fazer Pedagogia para tentar conseguir um suporte 
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que me desse condições de alcançar meu aluno. Hoje eu penso em como 
meu trabalho poderia ter sido diferente ou mais aproveitável, claro que a 
gente dá o melhor, mas é importante ter consciência que existem 
ferramentas que temos que sempre estar estudando e buscando para que 
traga para sala de aula conteúdos próximos dos alunos, não adiante você 
trazer e ele não entender (Jade). 
 
Muitas pessoas procuram a Pedagogia pensando em ser professor num 
primeiro momento para mim foi tudo novidade sou formada em letras e dou 
aula em uma escola tradicional, é muito diferente de tudo que eu ouço 
quando se fala em escola da prefeitura se hoje eu fosse recomeçar eu iria 
para prefeitura tenho 53 anos.Voltar para licenciatura porque recebi um 
convite, tinha uma visão totalmente diferente, até me assustei, pensei que a 
Pedagogia era um curso para formar professores só aí vem um leque de 
outras oportunidades eu nunca parei para pensar nisso. Busca do sucesso 
para meus alunos, estou investindo na minha formação para meus alunos 
(Rubi). 
 
Sempre achei que tivesse uma lacuna na minha formação, nunca me vi 
como uma professora cheia de “frufru” que sabe preparar um cartaz, que 
sabe ter uma boa didática, apesar dos meninos dizerem que professora 
você ensina bem literatura, a gente gosta é divertido, a aula parece que voa. 
Eu não sou muito criativa para pensar em coisas mais lúdicas não que a 
Pedagogia seja só isso, mas essa era minha concepção, que iria trabalhar 
mais com o lúdico essas coisas assim, daí eu entrei no curso e vi que era 
uma área muito ampla, me dá uma porta de entrada muito mais ampla que a 
própria letras. Paro pra pensar no que a Pedagogia me propõe, agora tenho 
ainda mais respeito pelos profissionais da Pedagogia. São as pessoas que 
alfabetizam que dão o pontapé inicial com a criança tenha acesso a 
linguagem quando essa criança chega pra mim com a defasagem na 
alfabetização é muito preocupante então a base tem que ser muito sólida e 
se esses pedagogos conseguem fazer uma base com um trabalho bem 
articulado bem acabado, esses alunos chegam pra gente lá em cima bem 
mais estruturados bem mais preparados para poder trabalhar de forma mais 
profunda o conhecimento, eu vejo como uma base muito importante.Como 
doutoranda e pedagoga tenho muito a contribuir (Ágata). 
 
Quando eu entrei aqui procurando um ensino presencial, eu começo a me 
empenhar nas leituras e discussões com os colegas e professores então a 
vantagem não vem só da certificação, mas também no tipo de formação que 
é oferecida nas diferentes disciplinas. Venho me formando em outras 
frentes, nunca larguei a academia, sempre antenada nos assuntos de 
educação, mas eu acho que me trazem outras perspectivas de outras 
disciplinas, sou muito ligada na educação em relação a linguagem, pois é 
minha linha de trabalho. Relação professor aluno, este tipo de concepção 
eu acho que foi bastante trabalhada e discutida até provocou bastante as 
pessoas na sala de aula .Foi muito bom estar de volta na faculdade, poder 
estar na sala de aula como aluna, interagir com outras pessoas, conhecer 
qual é o público, quem são os meus colegas que estão se formando agora, 
isso foi muito importante para mim .Até na formação você não tem a noção 
de quem são as pessoas que você está trabalhando, e fica algo muito 
superficial, então conviver e poder fazer trabalho junto, acho que isso foi 
muito importante para mim (Turquesa). 
 

Percebemos, portanto, que as falas vêm carregadas de uma intenção de ser 

um professor melhor, buscam uma aproximação com seu aluno, revisitam suas 

ações, se percebem de forma diferente e sentem necessidade disso. Nota-se que 

estamos diante de discentes em busca de respostas, buscam se encontrar na 
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docência para exercê-la com maestria na contemporaneidade diante de percalços, 

de seus contextos e das particularidades que os cercam. 

Assim, ser professor, ser pedagogo nos remete ao inicio de nossa análise 

quando trouxemos Delors (1996) se ancorando nos 4 pilares da educação. O 

“aprender a conviver, fazer, conhecer” é tão importante quanto o “aprender a ser“ 

neste processo de formação, o que se vivencia e se internaliza nessa trajetória, 

como diz Arroyo (2000, p. 124): 

Carregamos a função que exercemos, que somos e a imagem de 
professor(a) que internalizamos.Carregamos a lenta aprendizagem de 
nosso ofício de educadores, aprendido em múltiplos espaços e tempos, em 
múltiplas vivências. 

Entendemos que esta ressignificação do “ser professor” faz parte de um 

caminho que esses alunos estão trilhando, tendo a clareza de que estamos sempre 

nos constituindo como algo que não que acaba em si, mas é um processo que não 

se finda, pois estamos sempre em busca de... Ressignificar é  revisitar a todo 

momento, conforme definição, essa condição que os sujeitos expuseram em suas 

falas permeadas de reflexão a respeito de si e de seu exercício como docente. 

 

3.2.2 Ressignificação dos Saberes 

 

Para análise dessa categoria, houve uma aproximação com autores que nos 

elucidaram no entendimento das concepções teóricas, e assim nos possibilitaram a 

aproximação dos conceitos em relação aos saberes, sendo eles: 

 

Quadro 10 - Autores e principais conceitos – Saberes docentes 

Autores Principais Conceitos 

Feldmann (2008, 2009, 2017, 2018); Delors 
(1996) 

Formação de professores na contemporaneidade 

Pimenta (1997, 2002) Pimenta e Anastasiou 
(2010) 

Saberes da docência 

Nóvoa (1999, 2000, 2017); Furlanetto (2007) Formação docente 

Tardif (2000, 2008, 2014); Gadotti (2011) Saberes profissionais 

Marcelo García (1999); Gimeno Sacristán 
(2002, 2013) 

Formação e mudança educativa 

Imbernón (2009, 2011, 2013); Mizukami (2002) Formação e docência 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

Os saberes na contemporaneidade se articulam com os contextos, as 

culturas, as intencionalidades demandando novas aquisições de conhecimentos e 
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novos horizontes de aprendizagens e, consequentemente, novas ressignificações na 

formação do professor. 

Entendemos, portanto, que esse processo formativo não se limita somente 

ao conhecimento teórico e não é estático. Logo, se faz urgente uma formação na 

qual esses saberes entrem em consonância com as realidades dos contextos e das 

culturas dos seus alunos. Um novo olhar para esse cenário surge quando nos 

aproximamos das especificidades dos processos formativos, conforme afirma 

Furlanetto (2007, p. 13): 

Os subsolos da docência começam a ser explorados. A crença de que o 
professor constitui-se como docente somente a partir de cursos de formação 
inicial e contínua vai sendo substituída por uma percepção mais ampla dos 
processos formativos.  

Para a autora acima citada, há uma percepção ampla dos processos 

formativos, evidenciada pela fala dos sujeitos a seguir, e necessidade de ampliar os 

saberes  no processo de construção do conhecimento, por meio da formação. 

Saberes esses que se fazem necessários ao exercício da docência, para que 

exerçam e ressignifiquem suas ações.  

A aprendizagem é, portanto, um aspecto no qual esse profissional em 

formação estará imerso como forma de aquisição de novos saberes que sejam 

significativos à sua ação pedagógica, dentro da realidade vindo ao encontro de 

novos saberes e novas ações pedagógicas. Para fundamentar tal afirmação, nos 

aproximamos da fala de Gadotti (2011, p. 61) em dois momentos que ele explicita 

essa perspectiva de novas aprendizagens e novos saberes: 

Nós, educadores, precisamos ter clareza do que é aprender, do que é 
“aprender a aprender”, não para entendermos melhor o ato de ensinar. 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.  

Novos saberes serão necessários a esse professor que enfrenta complexas 

demandas sociais, exigindo dele uma formação permanente e atualizada com novas 

aquisições e espaços para as ressignificações dialogando com as necesssidades. 

Ainda afirma que: 

O novo profissional da educação precisa perguntar se: por que aprender, 
para quê, contra o quê, contra quem. O processo de aprendizagem não é 
neutro. O importante é aprender a pensar, a pensar a realidade e não 
pensar pensamentos já pensados. Mas a função do educador não acaba aí: 
é preciso pronunciar-se sobre essa realidade que deve ser não apenas 
pensada, mas transformada (GADOTTI, 2011, p. 68).  
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Portanto, para essa transformação, é necessário adquirir novos 

conhecimentos, saberes e assim desencadear novas ações e novas perspectivas de 

atuação educativa. Os sujeitos deixam explícitas essas observações, partindo de 

suas necessidades pessoais ante a realidade profissional e aos seus novos 

desafios. 

Percebemos nos percursos das entrevistas com os sujeitos que a percepção 

deles em relação a esses saberes ainda pairava no senso comum, que partiu do 

entendimento que eles tinham em relação aos saberes que achavam relevantes   

para adquirir. Na tentativa de nos aproximarmos dos teóricos, nessas análises, 

outras concepções nas quais nos apoiamos conforme análises de suas respostas, 

Tardif (2000, p. 15) já nos ilustra que: 

Um professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um 
corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus 
pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se 
inserem.  

As respostas e falas se manifestaram de forma muito particular, com base 

no entendimento, vivência e concepções de cada um. Contudo, vale ressaltar as 

colocações que foram feitas, pois todas surgiram a partir de um questionamento a 

respeito do que era necessário saber nesse curso de formação, quais eram esses 

saberes que se entrelaçavam na formação e atuação desse professor na 

contemporaneidade. 

Nas palavras emitidas pelos sujeitos, identificamos os saberes trazidos por 

Tardif (2014) quando nos apresenta os saberes que articulam com o: pedagógico, 

profissional, curricular, experiencial e disciplinares, como já mencionamos no 

capítulo 1. Assim, as pronúncias foram feitas sempre sem a interferência da 

pesquisadora, as respostas são únicas e os entendimentos também, demandando 

aproximação e respeito com os posicionamentos que apresentaram durante esse 

momento de diálogo. Para Pimenta (1997), a ressignificação pode surgir ao 

considerarmos a prática social como foco na partida e na chegada, na formação dos 

professores, refletindo sobre suas próprias práticas, no que se fez, na ação 

presente. 

Retomando a conceituação de Delors (1996), em seu trabalho a respeito dos 

4 pilares da educação, os sujeitos se apropriaram da conceituação do ”saber 

conhecer”. Com isso, manifestaram nas respostas aspectos que consideram 
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importantes nesse contexto que é a aproximação e interação entre alunos e 

professores, “saber conhecer seu aluno”, para seu aluno. Entendemos que as 

respostas eclodiram de forma significativa e logo percebemos que esse aspecto em 

relação à afetividade nas relações, os saberes da experiência (TARDIF, 2014),  

nesse contexto, ao analisarmos as respostas obtidas e aqui evidenciadas:  

Comprovação de que a empatia com o docente é o ponto fundamental na 
relação de ensino e aprendizagem, e é curioso como essa empatia ela vem 
da habilidade e comprometimento do professor em transmitir conteúdo, 
nesses aspectos mais metodológico mas acho que o que é mais decisivo é 
a relação pessoal e é impressionante como a adesão à disciplina passa 
pela relação com o professor (Safira). 

Conforme já mencionamos no início de nossa pesquisa, o termo empatia 

novamente surge como algo a ser praticado, o se colocar no lugar do outro, e assim 

Safira se coloca nesta condição de que enquanto professora é importante saber 

conhecer e estabelecer uma relação empática com seu aluno, como algo decisivo, 

como afirmou. Ainda assim, percebemos pelas falas dos outros sujeitos que a 

empatia se estabelece nas relações de saber conhecer o outro, como identificamos: 

 
O professor tem que conhecer os seus alunos (Ametista). 
 
Cada classe é uma classe temos que ver o aluno individualizado (Rubi). 
 
Montar plano de ensino; saber conhecer cada aluno cada um tem uma 
necessidade diferente; conhecendo seu aluno você saberá seu papel. A 
gente nunca ensina igual; respeito pelo outro e pelo aprender do outro, pelo 
tempo do outro (Jade). 
 
Aquele que considera o outro, o aluno, tem esse olhar para o aluno e aquilo 
que está acontecendo com o aluno, se interessa pelo processo que é do 
outro e não só do ensino as essas relações e de ensino aprendizagem 
(Turquesa). 
 
 

Identificamos, portanto, que as relações que envolvem aspectos que se 

aproximam da afetividade foram salientadas por esses sujeitos que viam no saber 

conhecer algo importante para ressignificarem suas ações no exercício de sua 

docência como sendo algo importante de se praticar. Gimeno Sacristán (2002, p. 

111) já nos explicita que: ”ser racional não pressupõe ausência de emotividade, pois, 

às vezes, para reagir racionalmente é necessário ser tocado pela emoção acerca da 

realidade”. Então, assim, nos amplia o entendimento da relação entre as emoções e 

o “saber conhecer“ que mencionam os sujeitos de forma tão afetuosa. Entre os 
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docentes não houve nenhuma colocação nesse aspecto, outras interpretações 

surgiram, mas salientamos que a afetividade não foi citada entre os docentes.  

Outras aproximações foram surgindo referentes à indagação quanto aos 

saberes necessários para o professor. Uma menção a Delors (1996) foi feita quando 

evidenciam que o saber fazer é importante. Sobre a prática da ação, assim se 

manifestaram: 

 
Eu observo de cada professor colocar em prática mesmo (Ametista). 
 
Eu considero 3 pontos importantes: didática, ludicidade e as questões da 
gestão que é saber compreender como funciona e como eu posso contribuir 
para que essa gestão seja algo importante, propondo novos projetos, novas 
formas de lidar com os professores (Ágata). 
 
Na Pedagogia as pessoas precisam fazer uma correlação entre aquilo que é 
a prática de sala de aula e aquilo que a teoria está dizendo. O valor que 
essas pessoas têm, o conhecimento que elas carregam e entender que não 
é você entra na sala de educação infantil ou fundamental que se vc tem 
muito conhecimento você se vira com aqueles alunos (Turquesa). 
 
Saber o que vai fazer, ter certeza, vão surgir momentos de desafios, a sala 
de aula é sempre um desafio (Rubi). 
 
 

Saber fazer na prática foi o entendimento que emergiu das falas dos 

discentes. Novamente nenhum docente manifestou esse entendimento. Imbernón 

(2013, p. 501) afirma que: ”os docentes, reconstroem e transformam sua prática 

cotidiana e essa concepção também lhes ajuda a teorizar e revisar continuamente 

seus processos educativos”, esse construir também ressignifica o saber fazer. Na 

análise, podemos aproximar essas falas aos saberes pedagógicos quando há uma 

reflexão das práticas, conforme aborda Tardif (2014). No contexto de saber fazer, os 

sujeitos falaram a respeito da necessidade que os professores têm de aprender e os 

processos de aprendizagem aparecem nas afirmações, quando identificam que os 

professores são eternos aprendizes. Nos aproximamos de Mizukami (2002, p. 13) 

quando afirma que “a formação dos professores é um processo de desenvolvimento 

para a vida toda” Identificamos nos relatos dos sujeitos  as seguintes colocações: 

 
Nossa vida é uma constante aprender aprendendo, estando com aluno 
estamos aprendendo (Rubi). 
 
Atualização antes de tudo, atualização docente, estar sempre estudando, 
sempre evoluindo. Todos os profissionais têm que fazer a Pedagogia se 
quiser dar aula para lidar com esse aluno que deverá ser protagonista 
(Mogno). 
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Essa necessidade de aprendizagem contínua, para vida toda, não foi 

mencionada pela maioria dos sujeitos. Deixamos que as falas repercutissem 

conforme o desejo de cada sujeito. Mas, de certa forma, nos surpreendemos com 

essas ausências de percepção quanto à formação ser contínua, no sentido de um 

processo que não tenha um final determinado. 

O tema do currículo foi trazido para essa categoria de análise, com dois 

entendimentos. Para os discentes, na aproximação em relação às disciplinas e para 

os docentes, nos aspectos que já abordamos em relação aos conhecimentos 

curriculares (TARDIF, 2014). Entre os discentes, surgiu o seguinte apontamento: 

“Achei o grupo de disciplinas que foi trabalhado neste semestre maravilhoso, foi bem 

no cerne” (Ágata). 

Os saberes em relação às disciplinas, abordando as áreas do conhecimento 

(TARDIF, 2014), são saberes disciplinares, essa foi a percepção de Ágata ao ser 

questionada em relação aos saberes. De imediato, respondeu com base nesse 

contexto dos assuntos e conteúdos das disciplinas. 

Já com os docentes, houve uma pronta resposta, não por todos, em relação 

a esses saberes curriculares, articulados com programas e entrelaçados com o 

social e a cultura (TARDIF, 2014) , fazendo assim as correlações estabelecidas 

entre os conceitos quando nos dizem que: 

 
Saberes para este aluno o que deve ser fundamental é se eles 
conseguissem fazer uma relação mais objetiva da realidade assistida e o 
currículo proposto (Cedro). 
 
Uma perspectiva profissional, ser professor de Ed infantil e fundamental 1, 
ser diretor depois (Ipê). 
 
Eu penso que essas questões ideológicas, questões  que estão por trás e 
dão sustentação ao currículo,e que se a pessoa não tem consciência delas 
ela vai ser só uma reprodutora e entender que currículo não é só o que a 
gente vê, que é muito mais que isso.Tem os aspectos do currículo oculto 
que eles precisam enxergar, e entender de verdade para além do que é, 
entender o que está na escola e fora da escola é currículo, e que interfere, 
essa ligação a respeito de avaliação é muito difícil eles fazerem esta ligação 
entre o currículo e a avaliação (Imbuia). 
 
Construir o currículo para transformar. Atualização antes de tudo, 
atualização docente, estar sempre estudando, sempre evoluindo (Mogno). 
 
 

Esta categoria nos mostrou, de forma particular, os aspectos relevantes da 

análise, pois identificamos que os saberes, para os sujeitos indagados, não 

apresentavam uma percepção ampla dos fatores, suas implicações e 
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especificidades .Entendemos que as ressignificações para esses discentes estão 

relacionadas ao “saber conhecer”, “saber fazer”, às necessidades de se apropriarem 

de conceitos com objetivos, ações voltadas para prática, e  inseridas nesses 

contextos  relatados por Tardif (2014),envolvendo também os saberes pedagógicos, 

experiências, disciplinares e os curriculares. O que demonstraram é que mesmo sem 

uma aproximação com os teóricos ou amplo conhecimento a respeito de estudos 

que direcionam esses saberes na formação docente, para atuar na 

contemporaneidade, os sujeitos evidenciam a importância, nesse processo 

formativo, dos saberes para uma ação prática. 

 

3.2.3 Ressignificação da Profissionalidade 

 

Para análise dessa categoria, houve uma aproximação com autores que nos 

elucidaram no entendimento das concepções teóricas, e assim nos possibilitaram a 

aproximação dos conceitos em relação à profissionalidade na contemporaneidade, 

sendo eles: 

 

Quadro 11 - Autores e principais conceitos – Profissionalidade 

Autores Principais Conceitos 

Bauman (2007); Dubar (2005); Hall (2006) Sociedade contemporânea 

Tardif (2008,2014); Pimenta e Anastasiou (2010) Trabalho docente 

  

Imbernón (2009, 2011) Gimeno Sacristán (2000, 
2013); Marcelo García (1999); Masetto e Gaeta 
(2013) 

Formação e docência 

Arroyo (2002, 2005, 2011) Nóvoa (1999) Gimeno 
Sacristán (1999); Monteiro (2015); Ambrosetti e 
Almeida (2009) 

Profissionalidade e ofício 

Nóvoa (1999, 2000, 2017); Contreras (2002); 
Ludke e Boing (2010) 

Profissão docente 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

Trazer a discussão a respeito da profissão docente na contemporaneidade 

significa caminhar por trilhas que nos levam a diversas interpretações e indagações 

não tendo um ponto comum de chegada, pois não temos uma única percepção, 

atuação em uma única conceituação que possa refletir exatamente como ela se 

configura na atualidade. A velocidade em que o mundo do trabalho se configura, 

com as mudanças sociais em plena rotatividade, a imprevisibilidade nas dimensões 
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sociais, emocionais, comportamentais e profissionais demandam cada vez mais 

capacidade de adaptação a tantas transformações e reconstruções. 

Consequentemente, cria-se uma expectativa que essas relações e situações 

também se reflitam na formação profissional, exigindo novas posturas na formação 

humana, para atuar na sociedade contemporânea. Feldmann (2017, p. 13) 

corrobora: 

O estudo da formação e da ação docente constituem-se num espaço 
privilegiado para a compreensão das transformações do trabalho na 
contemporaneidade, por se constituir em uma profissão de interações 
humanas que objetiva um trabalho interativo e reflexivo sobre, com e para o 
ser humano.  

As demandas do trabalho na sociedade contemporânea nos colocam diante 

de desafios cotidianamente. Transformações são necessárias e urgentes nesse 

contexto de uma sociedade líquida, como afirma Bauman (2007), ”estamos no 

século XXI. São tempos diferentes para a educação e a formação”, a formação 

profissional também se encontra nesse impasse, como afirma Imbernón (2009, p. 

13). Notamos que a formação profissional do professor é complexa, são conflitos e 

discussões a respeito das necessidades sociais de atuação desses professores nos 

espaços formais e que, por vezes, não têm a devida valorização em seu exercício 

como profissão. Compreendemos, juntamente com Monteiro (2015), que nas 

profissões da educação, atuam os profissionais com formação especializada, tendo 

a educação como objeto e como uma atividade prioritária e contínua. O autor afirma 

também que “a profissão docente é cada vez mais complexa, difícil, exigente, 

exercida em condições adversas, e sem elevada profissionalidade” (MONTEIRO, 

2015, p. 136). 

Diante dessa complexidade, há diversas formas de abordar a profissão 

docente, com diferentes aproximações em relação à formação para o exercício 

profissional na docência nos espaços formais. Ao longo da pesquisa, nos 

deparamos com conceitos de renomados autores que lidam com essa temática tão 

própria de suas intenções quanto a formação para exercer uma função profissional, 

com devidos conhecimentos e especializações. Assim, surgiram conceitos que foram 

nos direcionando e clareando nossas investigações a respeito da percepção e 

ressignificação profissional dos sujeitos da pesquisa. 

Nesse trajeto, alguns termos foram se evidenciando em nossos estudos e se 

referenciando: profissão e profissionalidade. Optamos pela segunda terminação, 
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pois entendemos que mais se aproximou da nossa investigação e nossa 

interpretação, com fala e escutas dos sujeitos. As falas foram aqui trazidas na 

íntegra pelos sujeitos e a reportamos de forma original. Logo, nos foi perceptível a 

não utilização por parte deles da referida expressão: profissionalidade mas 

consideramos, particularmente a pesquisadora, usá-la em nossas análises. 

Antes, se faz necessário uma aproximação com autores que nos 

explicitaram suas definições quanto a esse novo termo e também autores que nos 

apoiaram nas análises, tendo como foco as especificidades da definição que essa 

palavra nos traz. Seguem algumas considerações conceituais das quais nos 

aproximamos e escolhemos para nortear esse início das análises, lembrando que os 

sujeitos se manifestaram com outras expressões com as quais também vamos nos 

apropriar nas análises dessas falas. 

A profissionalidade, segundo Monteiro (2015), é uma expressão que se 

origina na Itália entre os anos de 1960-1970 em meio aos sindicatos contra a 

organização capitalista do trabalho. Podemos identificar uma relação do termo 

surgindo no contexto de conflitos sociais. A definição desse termo é: “qualidade da 

pessoa ou organismo que exerce a sua atividade com relevante capacidade e 

aplicação. Atividade que se exerce como profissão” (MONTEIRO, 2015, p. 29). 

Masetto e Gaeta (2013, p. 105) afirmam que “a profissionalidade é a forma de a 

pessoa exercer uma profissão, aquilo que precisa dominar para enfrentar situações 

de trabalho cotidianas”. Para Roldão (2005, p. 108), “profissionalidade como aquele 

conjunto de atributos, socialmente construídos, que permitem distinguir uma 

profissão de outros muitos tipos de atividades, igualmente relevantes e valiosas”. 

Gimeno Sacristán (1991, p. 64) define profissionalidade como “a afirmação do que é 

específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor”. 

Contreras (2002, p. 74) diz profissionalidade, referindo-se “às qualidades da prática 

profissional dos professores em função do que requer o trabalho educativo”. Nos 

apoiamos também na concepção de profissionalidade na abordagem de Ludke e 

Boing (2010), que a definem como um jogo que envolve as dimensões afetivas e os 

talentos pessoais; oferece uma autonomia para o profissional e tem uma 

representatividade na convergência de sonhos, desejos, expectativas, trabalho, 

esforço, crenças e compromisso. Compartilhamos também os apontamentos feitos 
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por Ambrosetti e Almeida (2009, p. 595) que nos aproximaram das interpretações e 

entrelinhas das falas ditas e não ditas pelos sujeitos quando elas afirmam que: 

A ideia da profissionalidade repõe a centralidade dos professores como 
atores da prática educativa, trazendo para a discussão aspectos como 
dimensão pessoal e subjetiva no trabalho docente e o significado dos 
processos biográficos e relacionais na construção da docência. Aponta 
também para a importância dos contextos e situações de trabalho e para o 
reconhecimento da organização escolar como espaço fundamental na 
constituição da profissionalidade docente. O foco, é colocado nos processos 
constitutivos por meio dos quais as formas de exercer e viver a profissão 
vão sendo construídas pelos professores nesse ambiente organizacional 
estruturado, que define o quadro de referência em que se movem os atores 
institucionais, mas é ele o próprio constituído nessas relações. Isso nos 
remete à consideração da dimensão simbólica das crenças e valores que 
permeiam o espaço escolar.  

Portanto, vimos a necessidade de apresentar uma breve conceituação a 

respeito das interpretações dos autores que nos fizeram refletir quanto ao termo  

escolhido para nos aproximar de forma mais pontual com os sujeitos de pesquisa 

nos aspectos da formação, atuação e perspectivas no contexto profissional, pois a 

formação específica na segunda licenciatura oferece uma espaço de atuação 

ampliado, com novas e possíveis interações,”todo trabalho sobre e com seres 

humanos faz retornar sobre si a humanidade de seu objeto” (TARDIF, 2005, p. 31).  

Dentro dessas definições, a profissionalidade tem aspectos que se 

aproximam do exercício da docência como uma relação estabelecida entre aluno e 

professor; ações significativas; uma função de se educar que prioriza a qualidade 

desta ação; necessita em suas ações uma reflexão e intencionalidade; estão 

presentes dimensões que envolvem o pessoal, a moral; são as experiências que são 

compartilhadas e assim vão se construindo o conhecimento e as práticas educativas; 

é algo construído na subjetividade do sujeito, nas relações e emoções; pois interage 

entre as partes, afirma o autor acima. 

Assim, em nossas análises, identificamos apenas uma menção por um 

docente e uma discente, que se aproximaram dessas definições quanto à 

profissionalidade com a seguinte fala do discente: “Na Pedagogia, nada gira em 

torno do conteúdo, mas nas pessoas, do aluno, entender essa pessoa foi um ponto 

que mudou pra mim minha percepção” (Jade). 

Ela se manifesta na percepção que trouxe essa formação na segunda 

licenciatura em Pedagogia como uma mudança significativa em relação ao outro, 

entender a pessoa, empatia, nos aproximamos na definição que trouxem Ludke e 
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Boing (2010), que a profissionalidade se encontra nas dimensões afetivas. Assim 

corrobora Noffs (2016, p. 37), “Todo trabalho que envolve relações com seres 

humanos, de alguma forma, traz traços afetivos e emocionais que fazem parte do dia 

a dia profissional”. 

Já na colocação de Mogno como docente, o que enxergamos é a 

profissionalidade nas valorizações dadas aos professores como centros das práticas 

educativas, como afirmam Ambrosetti e Almeida (2009), quando ele propõe aos 

alunos rodas de conversa e o compartilhar de experiências, como vemos a seguir: 

“As aulas eram rodas de conversa trazendo as experiências deles em sala, o lado 

profissional” (Mogno). 

O termo profissão foi mais citado pelos sujeitos como algo a ser exercido, 

como ilustra Monteiro (2015) afirmando que a profissão como uma ocupação, com 

certo reconhecimento da sociedade, que se tem os meios de vida por meio dela, em 

sentido mais restrito, uma ocupação que deva ser remunerada e também com 

devido prestígio em sua atuação. Já a profissionalização, para o autor, tem 

conotação de uma aprendizagem e uma aquisição de certos conhecimentos, valores 

e atitudes que, com o exercício da profissão, “aprende também as posturas e as 

relações estabelecidas com as posturas desses profissionais” (MONTEIRO, 2015, p. 

39). Em sua definição: 

Profissões da educação são aquelas cujos profissionais possuem uma 
formação de base especializada em educação, que é seu campo de 
atividade principal e permanente, e exercem a profissão sobretudo em 
instituições de educação. São principalmente professores e professoras de 
todos os níveis da educação formal, desde a educação pré-escolar até o 
ensino superior, incluindo a educação especial, profissional e de adultos. 
[...] a principal profissão no campo da educação é a profissão docente 
(MONTEIRO, 2015, p. 127-8). 

Nossos sujeitos de pesquisa retratam nas falas as motivações de 

ingressarem novamente no ensino superior em busca de uma nova formação que os 

habilite à atuação em outras esferas do campo educacional e assim se deparam 

com as exigências do mundo do trabalho na contemporaneidade, entendem que 

precisam se adaptar a essas novas dimensões sociais. Hall (2006, p. 17) define de 

forma pertinente que a sociedade não é mais um todo unificado, mas “está 

constantemente sendo “descentrada” ou deslocada por forças fora de si mesma”. A 

formação profissional desses docentes também está enfrentando essas influências 

da sociedade contemporânea. Tal fato nos foi perceptível na afirmação dos sujeitos: 
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“É um momento da humanidade, que valoriza a técnica e o dinheiro, consumo e os 

conhecimentos de ler e escrever totalmente estão fora de moda” (Safira). 

Esta afirmação vem ao encontro da afirmação feita por Feldmann (2009, p. 

75) que “diante dessa situação, o professor como também outros profissionais da 

escola, vê se impelido a rever sua atuação, suas responsabilidades e seus 

processos de formação e da ação”. O momento para esses sujeitos é de 

ressignificar sua atuação e formação profissional, diante das exigências da 

sociedade e das necessidades as quais terão de enfrentar nos espaços da 

educação, comenta Arroyo (2004, p. 395):  

Ao longo das últimas décadas, os professores construíram sua auto 
imagem, tendo como identificação mais determinante sua condição de 
trabalhadores em educação. Superaram imagens vocacionais idealizadas e 
novas imagens, mais profissionais foram construídas.  

Também relataram a percepção que tinham em relação à forma com que se 

depararam com o mundo do trabalho e as necessidades de se inserirem nele 

enquanto profissionais da educação, como forma de se adequarem para que 

possam entrar novamente, em alguns casos, como garantia imediata de 

empregabilidade. 

Surgem estas observações dos sujeitos, e percebemos nas falas uma certa 

angústia de ter que se adaptar para esse novo enfrentamento e a necessidade de 

uma nova postura ante essa realidade em busca de novas oportunidades: 

 
As falas vêm com medos angústias e eles refletem tudo isso, desânimo, 
outros procuram a segunda licenciatura porque conseguem ver o fazer 
docente como melhorar para transformar o grupo social ao qual está 
inserido (Mogno). 
 
Eu e meus colegas estamos na segunda licenciatura pelo mercado de 
trabalho, todos na sala são formados, ex-alunos da instituição, engrenaram 
na segunda licenciatura pois a maioria são formados em história e estão 
sem trabalho. Tem uma questão pragmática de abrir as oportunidades de 
trabalho (Safira). 
 
Ampliar o mercado de trabalho possibilidades, vários outros caminhos a 
licenciatura impossibilita atuar em outras áreas atuar além da escola, fazer 
letras tudo girava em torno dela (Jade). 
 
Quando procurei a Pedagogia foi pensando em sanar esta lacuna que 
sentia e preencheu e também pensando no campo de trabalho que abre 
mais portas pensando em concurso público, outras oportunidades dentro da 
própria escola como cargo de gestão (Ágata). 
 

Os docentes do curso, mesmo em outra posição nesse contexto, também se 

manifestaram a respeito: 
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A procura para a segunda licenciatura como garantia de emprego, alunas 
que estão cursando para garantir espaço na sala de aula (Cedro). 
 
O que achei que motivou os alunos a fazerem o curso, foi ampliar o 
horizonte profissional muitos deles não conseguem carga horária ou tem 
poucas aulas ampliar a jornada, com um curso a mais. Fazer para ser 
diretor de escola foi de primeiro motivo e não para ser professor. Uma 
perspectiva profissional ser professor de Ed infantil e fundamental 1, ser 
diretor depois, no final do curso mudaram fala, olha nunca pensei que fosse 
assim, nunca pensei que tinha que ter esses olhar, foi mudando mas no 
inicio foi o aspecto profissional, depois reconheceram a importância do 
curso para a sala de aula (Ipê). 
 
A prática e a possibilidade de ascensão na carreira (Imbuia) 
 
Concurso público acaba trazendo estabilidade profissional (Jade). 
 

Essa condição imposta pelas exigências do mundo do trabalho, essa busca 

acelerada em virtude de uma colocação para atuação como um profissional com 

especificidades da docência, que comumente chamamos de “mercado de trabalho” 

vem reafirmar o que disse Feldmann (2009, p. 75): 

A sociedade contemporânea, denominada por alguns como sociedade da 
informação e por outros como sociedade do conhecimento, se apresenta 
tendo como uma de suas características a acelerada transformação pela 
qual passa o mundo, provocada pelos avanços tecnológicos, que incidem 
na constituição de uma nova cultura do trabalho afetando diretamente o 
universo escolar.  

Conforme a colocação da autora, estamos na sociedade do conhecimento e 

se faz necessário que sujeitos sigam em busca de um conhecimento profissional 

para “dar conta” de todas as necessidades e mudanças nesses novos contextos. 

Nas entrevistas, os sujeitos se manifestaram a respeito dos conhecimentos para a 

capacitação profissional na área da educação básica e os docentes também 

expuseram suas percepções a respeito desses novos conhecimentos necessários 

para se inserirem nesse novo ambiente profissional: “Decidi fazer o curso como uma 

oportunidade, vim por causa da lei para dar aula no 5º ano tem que ter pedagogia, 

foi me dada uma exceção de dar aula nessa série e uma hora será cobrada, é uma 

oportunidade” (Ametista). 

Ametista vê essa formação em Pedagogia como uma oportunidade de 

adquirir novos conhecimentos e novas capacitações para atuar no ensino da 

educação básica. Surgem então as colocações como motivação de fazer esta 

formação, pelas oportunidades que vão surgindo ao longo da vida profissional dos 

sujeitos como forma de adaptações mais condizentes com sua realidade 
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profissional, com novas possibilidades de atuação. Outras falas ressaltam nessa 

mesma perspectiva: 

A princípio ela foi muito voltada na certificação porque existe uma grande 
expansão das escolas bilíngues e isso gera uma necessidade de 
legalização deste tipo de instituição.A gente já percebe que há uma 
movimentação no sentido de buscar que os professores nas instituições 
estejam qualificados para a função,então primeiro só falar inglês era o 
suficiente, em seguida uma necessidade que você tivesse , algum tipo de 
diploma e licenciatura, agora não mais pois atuo no ensino fundamental 1 e 
preciso da licenciatura em Pedagogia (Turquesa). 

Novamente, nos deparamos com a necessidade de uma formação, 

qualificação profissional que esteja coerente com o que se é exigido de um 

professor, mesmo que já tenha uma atuação e uma formação inicial, as 

oportunidades vão ao encontro da necessidade como inserção no mundo do 

trabalho. Nota-se pelas falas que somente a primeira licenciatura não está mais 

condizente com as necessidades neste “mercado de trabalho”, as exigências por 

parte das instituições educacionais incluem uma qualificação especializada para 

atuação na educação básica. Assim se colocam: 

 
Fui impulsionada pois já sentia essa lacuna na minha formação do mestrado 
que dialogou com ensino, quando fiz a licenciatura não tinha cara de 
licenciatura, tinha cara de bacharel e meu mestrado foi pensado em 
metodologia de ensino, só em literatura. Sanar uma lacuna (Ágata). 
 
Voltar para licenciatura, porque recebi um convite para coordenadora 
educacional me veio este convite para fazer a pedagogia fiquei surpresa 
estou 30 anos no colégio devo estar caminhando bem por acreditarem no 
meu trabalho (Rubi). 
 

Essas novas percepções e participações na sociedade contemporânea 

foram também impactadas na imagem e na atuação desse professor enquanto 

profissional da educação. 

Os docentes do curso também se aproximaram desse contexto e das 

responsabilidades e necessidades urgentes na formação que possa dialogar com a 

realidade educacional hoje, pois estão inseridos profissionalmente nessa sociedade 

contemporânea e precisam estabelecer essas relações com os próprios alunos:  

 
Tenho esta responsabilidade na faculdade de formar profissionais que 
atendam nossa necessidade de que eu sei quais são, porque eu estou lá. 
Eles têm consciência pra que eles querem este diploma de pedagogia, 
quando você não consegue naquilo que você quer você vai em busca 
daquilo que você tem na mão, o que você tem na mão é o diploma de 
pedagogo, ele fez pedagogia subentende se que ele está habilitado. Não se 
sentem seguros para atuar principalmente depois dos estágios, acompanhar 
uma sala de aula (Jatobá). 
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Nós professores da segunda licenciatura nos preparamos de outra forma 
porque somos cobrados também por profissionais (Mogno). 
 

Como docente, Mogno trouxe sua percepção em relação ao 

comprometimento desses alunos. Ele percebeu que estar naquele espaço formativo 

tinha mais relevância para esse aluno que estava inserido na sala de aula, em um 

ambiente escolar. Nem todos os alunos foram sujeitos da pesquisa, mas foi um dado 

observado pelo docente que nos chamou a atenção enquanto pesquisadora que a 

experiência e seus saberes são significativos nesse processo formativo, como 

identificamos na seguinte fala: 

Senti dois públicos na sala de aula, divergentes; alunos extremamente 
comprometidos buscando questionando perguntando que já são 
professores, já atuam na área e contrapartida eu vi profissionais que estão 
ali simplesmente fazer por uma questão de manter se no emprego (Mogno). 

A manutenção do emprego fez com que alguns alunos voltassem para os 

bancos da faculdade novamente como obrigatoriedade em preservar seu meio de 

vida, outros seguiram esse caminho formativo trazendo expectativas, experiências, 

vivências de sua atuação na profissão. Contudo, nos deparamos com a posição de 

percepção de Masetto e Gaeta (2013, p. 84): 

Todos nós professores sabemos que o contato com a realidade profissional 
é sumamente motivador para a aprendizagem dos alunos. Por essa razão, 
todos temos como objetivo para nossos alunos que eles entrem em contato 
com os ambientes profissionais.  

Essa aproximação dos sujeitos colaborou para uma interação positiva e 

necessária na articulação entre esses novos cenários de atuação, novos 

entendimentos e perspectivas foram se firmando em virtude da ampliação 

profissional que se vislumbrava perante os discentes, identificamos isso nas 

seguintes falas: 

 
Você vai buscar um espaço profissional quando você não consegue naquilo 
que você quer você vai em busca daquilo que você tem na mão, o que você 
tem na mão é o diploma de pedagogo, ele fez Pedagogia subentende se 
que ele está habilitado (Jatobá). 
 
Então você tem que sair, então você larga a docência e aí você vai para 
uma outra carreira que seria dos técnicos da educação, vai ser 
coordenador, diretor, supervisor, você tem que mudar de carreira, para isto 
eles tem esta utilidade muitos chegaram a verbalizar: eu posso com este 
diploma prestar concurso para diretor? Essa era a grande dúvida deles. 
Você vai ter o diploma de pedagogo então pode (Imbuia). 
 
Você vai sair para fazer um curso você vai atrapalhar o planejamento, você 
tem certeza de que você quer fazer o curso? (Jade) 
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Eles tiveram uma visão do que é a Pedagogia e até por terem outra 
formação na licenciatura eles pretendem ficar na educação formal, mas 
tiveram a noção de que o campo de atuação fosse tão grande, achei super 
positivo (Ipê). 
 
A carreira docente e da educação, na minha opinião, elas deveriam correr 
paralelas e elas correm juntas, você é professor mas para você ter 
ascensão na carreira, pra você ter uma remuneração melhor você tem que 
sair de sala de aula, porque se você ficar na sala de aula você não vai ter 
ascensão profissionais nem financeira (Imbuia). 
 

Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, trouxe à luz para os 

sujeitos em formação a imensidão na qual se inserem os conceitos pedagógicos e 

as articulações com outros campos do conhecimento e o quão se faz necessário a 

apropriação deles para o exercício da docência, especificamente para a educação 

básica. Assim, afirmam Masetto e Gaeta (2013, p. 107), “os professores, tais como 

outros profissionais também precisam atualizar seus conhecimentos de conteúdos 

específicos e suas competências pedagógicas”. 

Temos dois lados da história um lado profissional, seu lado como aluno que 
nesse momento me questiono que vários assuntos que eu tive acesso se 
não for buscar não vou saber. Na Pedagogia nada gira em torno do 
conteúdo (Jade). 

Com a aproximação dos conteúdos, e com a proximidade dos conceitos 

envolvidos, necessários para o exercício da docência na educação básica, pela fala 

dos discentes houve uma urgência em se buscar mais informações a respeito do 

que foi ministrado em sala de aula, pois como já evidenciamos no início desta 

pesquisa, o tempo reduzido na formação para esse aluno deixa a desejar em 

relação à apropriação dos conteúdos, dificultando sua compreensão. Sendo assim, 

foi apontada por eles e pelo autor a necessidade de ir em busca desses novos 

conhecimentos que deem conta de uma atuação profissional condizente a toda essa 

exigência contemporânea nos aspectos educacionais. 

Dentre os aspectos que analisamos a partir das nossas escutas com os 

sujeitos, a questão da não valorização docente emergiu na fala de Safira: 

O professor, está numa posição muito fragilizada pelos discursos sociais 
que expressa na mídia ser bonito, fazer esporte é o que vale, que tem valor 
social e o professor é um pobre coitado inclusive para os alunos de classe 
media baixa, eles veem o professor como pobre coitado e eles escolheram 
ser professores. A figura e as condições de trabalho do professor são 
profundamente desvalorizadas. 

Na sociedade contemporânea, constatamos que a figura do professor tem 

enfrentado posicionamentos que se convertem em opiniões e atitudes contrárias às 
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esperadas por ela. Libâneo (2010) já nos alertava que existem preconceitos, 

problemas e dilemas que envolvem professores e pedagogos. Identificamos na fala 

de Safira que esses problemas envolvem a construção da imagem do professor, 

bem como a desvalorização enquanto profissional, especializado e capacitado para 

o exercício de suas funções nos espaços educativos formais. Mogno, enquanto 

docente nos reporta que a formação na segunda licenciatura traz consigo os 

sentimentos e as esperanças dos professores em formação na busca por novas 

transformações: 

As falas vêm com medos angústias e eles refletem tudo isso, desânimo, 
outros procuram a segunda licenciatura porque consegue ver o fazer 
docente como melhorar para transformar o grupo social ao qual está 
inserido (Mogno). 

Constatamos que a profissionalidade desses sujeitos é algo ainda em 

construção, pois se manifestaram de forma muito tímida em relação a essa nova 

posição diante da sua formação profissional. Entendemos que ainda é um termo em 

construção e a formação desses professores licenciados está também passando por 

um processo de reconstrução e ressignificação de sua imagem como profissional na 

docência para o ensino básico, como também a ressignificação de uma nova 

atuação profissional que exigirá uma especialidade e apropriação de novos 

conhecimentos que os capacite a dialogar e articular na sociedade contemporânea, 

ante as mudanças e dimensões educativas para o século XXI. 

 

3.2.4 Ressignificação do Tempo 

 

Para análise dessa categoria, houve uma aproximação com autores que nos 

elucidaram no entendimento das concepções teóricas, e assim nos possibilitam a 

aproximação dos conceitos em relação ao tempo na formação: 

 

Quadro 12 - Autores e principais conceitos - Tempo 

Autores Principais Conceitos 

Ponce (2016); Carbonell (2016); Dubar 
(2005, 2006) 

Tempo chronus, tempo kairós 

Pineau (2003); Carbonell (2016) Temporalidades na formação 

Arroyo (2002, 2005, 2011) Tempos e trajetórias 
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Nóvoa (1999, 2000, 2017) Tempo da Formação docente  

Marcelo García (1999) Tempo de Formação e mudança educativa 

Imbernón (2009, 2011) Tempo e exercício e docência 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

Na trajetória dessa pesquisa, nos aproximamos com autores e conceitos que 

nos pontuaram na análise das categorias que partiram das falas, dos sujeitos 

discentes e docentes, que orientaram e ampliaram nossa compreensão. 

Inicialmente, trazemos as percepções apontadas por Merleau-Ponty (1999), em sua 

obra: ”Fenomenologia da Percepção”, quando aborda as questões do tempo e sua 

relação com os sujeitos que se explicitam nas seguintes afirmações que entendemos 

serem importantes quando ressaltamos o tempo, os tempos, na formação desses 

sujeitos, que tempo? Surge então essa indagação que o autor aborda em sua obra. 

Sendo assim, sobre o tempo e seus aspectos que influenciam e determinam 

as ações dos sujeitos, afirma Merleau-Ponty (1999, p. 528-529) que: “É pelo tempo 

que pensamos o ser, porque é pelas relações entre o tempo sujeito e o tempo objeto 

que podemos compreender as relações entre o sujeito e o mundo [...] nós só temos 

um poder sobre o tempo e não uma posse do tempo ”. O autor ainda continua: “Diz-

se que o tempo passa ou se escoa. Fala-se do curso do tempo, o presente é a 

consequência do passado, e o futuro a consequência do presente” (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 550). Ainda nos traz ao pensamento quais as intenções e ações 

relativas ao tempo, se é que o temos e o que fazemos com ele.  Em um contexto de 

formação, esses aspectos são relevantes quando existem intencionalidades 

interligadas às outras ações em rede: 

O tempo não é uma linha, mas uma rede de intencionalidades. O que não 
passa no tempo é a própria passagem do tempo. O tempo se recomeça: 
ontem, hoje, amanhã, esse ritmo cíclico, essa forma constante pode-nos dar 
a ilusão de possuí-lo por inteiro de uma só vez, assim como o jato d'água 
nos dá um sentimento de eternidade (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 567-8). 

O tempo possui dimensões que regem e delimitam a vida humana, tempos 

de vida, tempos na vida, tempos com vida, tempos para a vida, tempos... Para o 

“tempo” já se fez músicas, poemas, pinturas, homenagens, citações bíblicas, 

objetos, como salienta Pineau (2003). Portanto, o que constatamos, é que ele não 

passa desapercebido no nosso cotidiano nem nas trajetórias de vida e por isso, o 



110 
 

tempo de formação na vida, é nosso foco nesta pesquisa pois ele surge como um 

fator determinante na formação desses sujeitos em tempo reduzido. 

Diante dessas perspectivas do tempo vivido e do tempo pré-estabelecido, 

por sua constante menção dos sujeitos de pesquisa ao serem entrevistados e por 

sua relevância, se fez necessário tratá-lo como um campo temático para evidenciar 

a percepção desses professores licenciados que estão inseridos nesse processo de 

formação em “tempo reduzido” conforme as determinações e autorizações legais. 

Consta na Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, o seguinte artigo que nos explicita o 

tempo chronos na formação:  

 
Art. 15. Os cursos de segunda licenciatura terão carga horária mínima 
variável de 800 (oitocentas) a 1.200 (mil e duzentas) horas, dependendo da 
equivalência entre a formação original e a nova licenciatura.  
§ 1º A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios:  
I - Quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do 
curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) 
horas;  
II - Quando o curso de segunda licenciatura pertencer a uma área diferente 
da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.200 (mil e 
duzentas) horas (BRASIL, 2015). 
 

Há uma redução de carga horária comparativamente na matriz curricular do 

curso de Pedagogia quando se propõe a ofertá-lo em 800 horas no mínimo para 

segunda licenciatura. Vemos que no próprio dispositivo legal surge esta 

determinação, a redução desse tempo de formação, juntamente com o estágio, mas 

nessa pesquisa não buscamos investigar os estágios exigidos para a segunda 

licenciatura em Pedagogia. Pelo aparato legal, os sujeitos de pesquisa em seu 

processo formativo estão de acordo com a exigência legal e a instituição também, 

pois cabe a ela, conforme consta, que havendo autorização do curso regular está 

apta a dispor da segunda licenciatura sem necessitar autorizações prévias. 

Percebeu-se a importância de investigar esta categoria, pois ela nos amplia 

a investigação das percepções dos sujeitos, fazendo-os a valorizar mais o chronos 

neste processo. Corrobora Carbonell (2016, p. 135), quando afirma que há uma 

constante tensão entre o chronos e o kairós, para ele o chronos se faz presente no 

tempo relógio, e o kairós no tempo dos acontecimentos, em viver o presente, ainda 

afirma que “o tempo livre se tornou tempo escravo: ter tempo passou a ser e não tê-
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lo”. O tempo chronos e kairós também foi mencionado por Ponce (2016, p. 1154): 

“Enquanto o chronos diz mais respeito à lógica do desenvolvimento, o kairós 

responde pela inspiração, pela intuição e pelos saltos qualitativos. Não há 

construção de conhecimento sem a presença das duas dimensões”.  

A percepção que tivemos foi que os discentes tinham uma maior apropriação 

desse tempo chronos na formação quando observamos as falas:  

 
Foi pouco tempo e acho que tínhamos muito mais para aprender. Em 4 
meses é muito pouco para sair um pedagogo (Ametista). 
 
Nosso curso acontece em um tempo recorde, pouco tempo para muitas 
questões que poderiam ser discutidas (Jade). 
 
Porque um semestre de licenciatura é uma pincelada (Safira). 
 

Em contrapartida, na procura dos sujeitos por essa formação, o tempo 

chronos foi determinante, pois havia uma necessidade de se realizar esta formação 

em tempo reduzido. Da mesma forma, buscaram uma formação em tempo menor, o 

que causou uma situação na qual se priorizou o tempo chronos não se dando 

espaço para o kairós como afirmaram: 

 
Curto, pra mim foi até bom pra gente que já está em sala de aula, sentimos 
pressa com tudo, problema do ser contemporâneo querer tudo pra ontem 
(Ágata). 
 
Acho extremamente curto embora pra mim era o que poderia ser viável 
porque eu também trabalho com produção de materiais, o tempo pra mim foi 
ideal no sentido de que era o tempo que eu tinha para cursar (Turquesa). 
 

O que se identifica nessas falas é a clareza da validação de se ter uma 

formação em um chronos mas que para esses discentes era o que seria possível no 

momento, quando menciona a pressa como uma característica da sociedade 

moderna. Assim, o tempo passou a ser fator de ingresso ao curso de formação, mas 

também um fator a ser questionado pelos sujeitos, como afirma Carbonell (2016, p. 

138), “a aquisição do conhecimento, para que se consolide bem de forma duradoura, 

necessita tempo e serenidade”. 

O que se evidencia na fala dos discentes é que salientamos as dificuldades 

em se fazer esses elementos se entrelaçarem dentro da perspectiva dos tempos de 

viver, sobreviver, trabalhar, (ARROYO,2005) e os tempos investidos no âmbito 

escolar, vindo ao encontro da fala de Ágata e Turquesa: 

 
É um tempo muito curto porque a gente faz outras coisas, eu trabalho, faço 
doutorado, agregar este horário ficou apertado e sufocante (Ágata). 
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A demanda eu diria pelo estudo pra mim é muito curta, são 300 hrs de 
estágio pra cumprir no período de 4 meses, muito pouco para uma pessoa 
que está trabalhando (Turquesa). 
 

O tempo se torna escasso neste processo formativo, o que dificulta a 

compreensão da necessidade de se apropriar dos novos conhecimentos, refletir 

mediante o novo que se vislumbra para esse sujeito. Surgem percepções que se 

tornam relevantes nas falas dos sujeitos: “Nosso curso acontece em um tempo 

recorde, pouco tempo para muitas questões que poderiam ter sido discutidas” 

(Jade). 

São carregadas de certa angústia, observou-se que outros questionamentos 

emergiram neste processo, mas que “o tempo” não foi suficiente para uma 

aproximação da realidade vivida por ela, como ressalta: 

 
Então é tudo muito rápido intenso, que a gente se apropria muito rápido 
mas são temas e saberes muito significativos que fazem a diferença 
(Ágata). 
 
Não existe um aparato técnico pra que esse professor entre na sala de aula, 
acho que nenhuma formação tem, mas obviamente em 4 meses não tem, é 
mais restrito (Turquesa) 
 

Arroyo (2005, p. 211) nos traz a reflexão de que: ”Devemos perceber que 

nem todo tempo é adequado para ensinar tudo nos leva à necessidade de escolher 

os tempos mais adequados para o ensino”. As informações foram muitas, mas o 

conhecimento não foi contemplado na sua totalidade, pois o tempo não foi suficiente 

para a apropriação, assim os discentes manifestam em suas falas essas 

observações que vêm permeadas de angústias. Com o desejo de se querer mais, 

relata: “Pensando em um curso que é concentrado e que a gente tem visto de forma, 

não posso dizer que de foram superficial mas como é pouco tempo, não tem como 

você se aprofundar muito” (Ágata). 

Percebemos outros aspectos permeando as questões do tempo, o tempo 

com o outro e isso foi percebido apenas em uma fala, notamos que não foi algo 

significativo ter essa preocupação em relação aos processos de aprendizagem. 

Achamos importante mencionar esta fala tão significativa, carregada de um 

sentimento como de empatia, quando diz: “Respeito pelo outro e pelo aprender do 

outro, pelo tempo do outro” (Jade). 

Nota-se uma certa percepção por parte desse sujeito de pesquisa no 

entendimento de que havia uma necessidade de se respeitar os processos de 
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aprendizagem dos demais colegas de sala no seu aprender e no seu tempo. Ao 

olhar para a importância desse processo acontecer em tempos diversos e de 

diferentes formas, Nóvoa (2017, p. 1121) afirma que: “tornar se professor é 

transforma uma predisposição numa disposição pessoal. Precisamos de espaços e 

de tempos que permitam um trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução”, 

para tanto, a percepção em relação ao outro e seu tempo neste processo foi 

observado por este sujeito.  Para ele, teve um significado que nos trouxe a esta 

reflexão, o tempo do outro, que não é igual ao meu de aprendizagem. Afirma Arroyo 

(2005, p. 213): 

Não apenas nós docentes temos direito a nosso tempo de ensinar, também 
os alunos têm direito a que sejam respeitados seus tempos de 
aprendizagem e de formação. São os tempos de educar muito mais 
complexos e delicados do que os tempos de ensinar. Educar exige fina 
sensibilidade para lidar com o tempo humano. Saber o que ensinar e em 
que tempos. Saber também o que aprender e em que tempos. Se 
reconhecemos que o tempo central nos processos de ensino, seria 
necessário enfrentar coletivamente a seguinte questão: que centralidade 
tem o tempo nos processos de aprendizagem? 

Como pesquisadora, ressalto essa percepção por parte do sujeito discente, 

concordando com o autor que salienta a necessidade de se dar tempo para a 

aprendizagem, respeito ao tempo de aprender do aluno, como ressaltou Jade. Já 

para Rubi, o tempo não foi algo determinante para ela neste processo, o fato dela 

não mencionar os fatores do tempo também nos faz refletir que esse tema não foi 

algo significativo, algo que para ela não teve interferência direta com sua 

aprendizagem, assim nos aproximamos com o silêncio dos sujeitos. 

O que se percebeu ao longo das entrevistas foi que o tempo era relevante. A 

pressa, a necessidade imediata da formação se fazia urgente e imediata naquele 

momento dos sujeitos, para Arroyo (2005, p. 187), “Nessas trajetórias um ponto se 

destaca: a dificuldade de articular os tempos do viver, sobreviver, trabalhar e os 

tempos de escola”. Algo nos chamou a atenção sobre o fato de não mencionarem o 

tempo como kairós, tempo da partilha, tempo de aprender com os demais, tempo 

para refletir sobre sua profissão, entendimento de que naquele espaço era um 

momento de formação, de contribuições, de construir e reconstruir, de pausa para 

articular com seu cotidiano docente, mas nada disso se evidenciou nas falas. A 

citação a seguir nos faz ter uma real percepção quanto ao tempo de formação que 

poderia ter se evidenciado, pois como salienta é um tempo que demanda outras 
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ações pertinentes a esse caminhar formativo, assim nos diz Ponce (2016, p. 1156) 

que: 

Em síntese, o tempo de construção de formação é: provisório (passageiro) 
como duração e permanente na significação; quantitativo (quanto mais 
tempo disponível melhor) e qualitativo (deve ser dimensionado também pela 
qualidade);parte e todo em si mesmo (cada momento pode ser um tempo de 
construção); fragmento que se liga a uma totalidade (da qual resulta o 
processo ensino-aprendizagem); volátil e definitivo (marca a 
vida);democrático (porque nele se resguarda o direito de refletir) e definidor 
(porque nele se fazem opções); irreversível na formação e reversível no 
conteúdo;humilde (simples e acolhedor) e não submisso (porque é espaço 
de liberdade);construído (pelos sujeitos) e construtor (dos saberes de 
referência);chronos e kairos; abriga a circularidade temporal dos rituais 
escolares e a coloca na linearidade do tempo de modo a projetá-la para a 
construção do futuro desejado; abriga clareza a respeito da sua própria 
finalidade e elabora novas finalidades;é próprio dos sujeitos que o compõem 
e não apropriável por outrem; ocorre no presente, recolhendo a sua matéria-
prima da significação do passado e do presente e das utopias 
(futuro);abriga todos os tempos, culturas e experiências sem discriminá-los 
(co-habitação); é sagrado, revitalizador e possibilitador; expressa-se como 
tecelagem (na formação coletiva com experiências individuais); e é 
convivência, reflexão e práticas.  

 Com os docentes, o tempo também foi algo perceptível e passível de 

investigação pois os mesmos o citaram nas entrevistas realizadas como um fator 

determinante de suas práticas diárias com esses alunos em sala de aula. Percebeu-

se em sua maioria a angústia de se trabalhar o conteúdo diante do tempo chronos 

ao qual esse professor deveria dar conta dos conteúdos a serem ensinados. Como 

salientam:  

 
O tempo foi desumano para tanto conteúdo para dar conta. A formação é 
falha. “; A angústia foi grande, ensinar algo que eu sabia que não era 
possível pelo tempo. Minha aflição em sala de aula é o que vou fazer com 
esses professores de segunda licenciatura para alfabetizar uma turma em 
um curso de 6 meses? (Jatobá) 
 
Percebi que foi pouco tempo, um semestre foi pouquíssimo tempo para um 
assunto tão amplo quanto o currículo (Mogno). 
 

As emoções também afloraram nas falas permeadas de certa angústia em 

relação a este espaço curto com a necessidade em se fazer escolhas quanto ao 

currículo que a disciplina propunha frente ao tempo e as necessidades dos alunos: 

 
O curso é muito condensado, a gente tem que fazer escolhas. Fui 
selecionando algumas coisas que eu achei mais pertinente em relação ao 
tempo que a gente tinha para trabalhar. Tempo é curto porque é só um 
período de 4 meses de verdade, de fato, mas ele é curto (Imbuia). 
 
Acharam muito rápido, muita coisa ao mesmo tempo, juntando os conteúdos 
mais o estágio para eles foi muito pesado mas por outro lado falam que 
aprenderam bastante. Se eles pudessem se aprofundar um pouco mais, 
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seria interessante, a experiência seria maior. Expectativas dos alunos, 
percebi pelos trabalhos que haviam muitos questionamentos nas provas 
eles colocaram, na dissertativa” atuação do pedagogo”, eles colocaram, 
muitos não gostaram da segunda licenciatura porque não os conduziu a dar 
aula na educação infantil (Ipê). 
 

Cedro trouxe em sua fala um sentimento que nos transpareceu de certa 

desconfiança e questionamentos do curso. Contestando as determinações legais, 

sua fala nos leva a compreender que, em sua percepção,  essa formação reduzida 

não traz ao aluno a formação necessária, mas que está amparada pela resolução  

como afirma: 

 
Acho que deveria acabar com a segunda licenciatura, como pode formar um 
pedagogo em 6 meses se os cursos são em 4 anos? Impossível de se 
pensar em uma lei com esses aportes que permita formar em 6 meses, 
esses profissionais formados em pedagogia vão ter um diploma e serão 
totalmente incompetentes para atuar (Cedro). 
 
Pelo tempo, qualidade e quantidade, ele não vai conseguir o tempo todo 
refletia na fala dos alunos, angústia de querer saber e minha resposta não 
era: não vai dar tempo, nem cite a eja (Jatobá). 
 

Observou-se que no momento da entrevista esse docente demonstrou certo 

desconforto com a nova formação, trazendo discussões e indagações pertinentes 

manifestadas em sua fala. Se fez necessária a compreensão do contexto que nos 

explicita o que se fez relevante aos entrevistados quanto à indagação sobre a 

temática do tempo de formação. 

O tempo é percebido na contemporaneidade como algo valioso, mas em 

contrapartida algo que as pessoas afirmam que não possuem, isso também 

aconteceu com esses sujeitos de pesquisa. O curso surgiu para esses discentes 

como uma forma de se estreitar o tempo de formação e o tempo na formação em 

uma segunda licenciatura, então o que nos evidencia é o que afirma Dubar (2006, p. 

88). “É o domínio do tempo, o dos relógios, que constitui o desafio principal da 

modernização”. 

Os posicionamentos desses sujeitos de pesquisa nos evidenciaram que 

nesse espaço de tempo enquanto ação foi por vezes conflitante, pois se almejava 

um tempo relógio menor, mas que o tempo vivido no curso teria de ser amplo com 

todos os conceitos e conhecimentos que ali se ancoraram. Como Ipê afirmou, 

enquanto docente do curso: “Se eles pudessem se aprofundar um pouco mais, seria 

interessante, a experiência seria maior” (Ipê). 
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Nessa fala, podemos considerar a observação apontada por ele que se o 

tempo fosse maior, esses alunos conseguiriam se aprofundar e trazer para um outro 

significado esse processo formativo. Embora cada docente tenha se manifestado em 

relação ao tempo de formação, houve, por parte de Mogno, uma outra percepção. 

Ele valoriza o tempo como algo transformador, pois assim nos fala:  

Mesmo com o tempo reduzido eu acho necessário, existe sim uma 
transformação no sentido da docência destes profissionais, de como 
chegaram e como se transformam, o quanto eles saem da zona de conforto. 
Quanto é desafiador e enriquecedor, uma evolução (Mogno). 

Notamos, porém, que o tempo reduzido dessa formação despertou nos 

docentes uma sensação de incompletude em relação ao conteúdo proposto por suas 

disciplinas, nas realizações de suas práticas em sala de aula, gerando um momento 

em que havia a necessidade de se priorizar os conteúdos, as práticas propostas 

diante do tempo do chronos. 

O que observamos nessa análise é que a percepção do tempo, dos tempos 

vividos é diferente para os sujeitos, pois para eles o tempo possui dimensões que 

por vezes não podemos mensurar. Mogno nos evidencia que, com todos esses 

aspectos, o tempo surge como um fator determinante no processo formativo. Ele 

enxerga que houve sim uma transformação neste tempo reduzido, pois a maneira 

como chegaram não foi a mesma de como saíram.  

Assim, sair dessa zona de conforto, ressignificar leva tempo e, por vezes, é 

algo muito enriquecedor para esses sujeitos, pois é a percepção do chronos e do 

kairós dos tempos na formação. Completamos este pensamento com a afirmação de 

Arroyo (2000, p. 27): 

Porque somos professores. Somos professoras. Somos, não apenas 
exercemos a função docente... Não damos conta de separar esses tempos 
porque ser professores e professoras faz parte de nossa vida pessoal. É o 
outro em nós.  

A velocidade do tempo estará continuamente presente na formação de 

professores, dentro e fora da sala de aula, pois é inerente à formação humana, a 

rapidez das informações, rapidez dos acessos ao conhecimento, torna o amanhã 

algo muito mais significativo para o agora, conforme afirma Freire (1999, p.139): “O 

mundo encurta, o tempo se dilui: o ontem vira agora; o amanhã já está feito. Tudo 

muito rápido”. 
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3.2.5 Ressignificação da Teoria e da Prática 

 

Para análise dessa categoria, houve uma aproximação com autores que nos 

elucidaram no entendimento das concepções teóricas, e assim nos possibilitam a 

aproximação dos conceitos em relação à teoria e prática ao (pensamento e a ação). 

 

Quadro 13 - Autores e principais conceitos – Pensamento e ação 

Autores Principais Conceitos 

Gimeno Sacristán (1999) Práticas e investigações docentes 

Marcelo García (1999); Pimenta (1997); 
Masetto, Feldmann e Freitas (2017) 

Formação  

Imbernón (2013) Teorias e práticas da formação 

Larrosa Bondía (2002) Experiências na docência 

Feldmann (2008, 2009, 2017, 2018) Formação de professores na 
contemporaneidade 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

A formação de professores na contemporaneidade se articula com as 

complexidades inerentes à docência, dentre elas a teoria e prática e as relações 

estabelecidas por eles nos espaços educativos. Temos por premissa, na análise 

dessa categoria, refletir com a fala dos sujeitos os entendimentos a respeito dessas 

duas concepções. Para isso, nos aproximamos das posições trazidas por Gimeno 

Sacristán (1999, p. 17) que também atribuiu a esse binômio: pensamento e ação; 

possibilidade e realidade; explicativa e normativa; mundo da teoria e mundo da 

prática; saber e fazer; pensar e trabalhar, para ele “falar da educação representa 

referir se a um mundo de significados variados”. 

Esses significados são corroborados nas análises desta afirmação.  

Buscamos uma compreensão a respeito dessa temática com os sujeitos que se 

apropriaram dos termos: teoria e prática em suas falas, tendo uma consonância com 

Gimeno Sacristán (1999). Priorizamos as interpretações particulares por eles 

manifestadas, conforme seus entendimentos e aproximações com esses campos do 

conhecimento nas vivências do exercício na sua docência. 

Inicialmente, observamos a menção feita pelos sujeitos de modo 

significativo, ao trazerem suas falas para situações com as quais se identificaram de 

modo particular. Com a mesma intenção, foram observadas as experiências 

práticas, (LARROSA BONDÍA, 2002). Assim, seguem os relatos em consonância 

com as vivências por eles relembradas: 
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Quando comecei a fazer o curso eu aprendi muitas coisas novas que estou 
fazendo da minha sala meu laboratório e é maravilhoso porque você vê na 
prática aquilo que o professor esta falando dentro da sala de aula posso ter 
a chance de colocar em prática e ver se funciona ou não (Ametista). 
 
Aprendi no curso de Pedagogia a sondagem e estou colocando em prática. 
Quando comecei atuar em sala de aula eu tinha a parte muito técnica da 
coisa (Jade). 
 
O repertorio, prático, técnico para que as pessoas trabalhem em sala de 
aula isso foi um pouco das exemplificações dos trabalhos que 
apresentamos em sala de aula (Turquesa). 
 

Notamos que essas falas vieram permeadas de ações em que ganharam 

novo sentido para serem realizadas, que partiram de uma aproximação, na 

formação, de novos conhecimentos, que acabaram por facilitar e direcionar essas 

ações. Desse modo, o espaço da sala de aula surge como um ambiente de 

aprendizagem teórica e um ambiente de exercício profissional. Nessas colocações, 

não identificamos a utilização das terminações e conceituações relativas às teorias e 

às práticas executadas. Nos relatos, identificamos somente a descrição de um novo 

comportamento perante uma realidade e necessidade que envolvia os modos 

diferentes de realizar uma ação. Podemos interpretar que novas práticas que foram 

executadas com sucesso a partir de uma dificuldade que antes não havia sido 

identificada. Feldmann (2008), aponta que há necessidade de se estabelecer a 

prática pedagógica como uma forma de conhecer os problemas na educação, e 

assim articular as respostas para sanar todas as dificuldades e as angústias 

vivenciadas pelos professores. 

As articulações  são identificadas pelos sujeitos quando expressam a 

urgente necessidade de coerência e a importância desse aspecto nas relações 

enquanto ações educativas. O diálogo entre esses conceitos é fundamental para 

que os sujeitos deem significado nas intencionalidades da ação educativa, pois não 

podemos desprender essas concepções. A posição de Gimeno Sacristán (1999, p. 

22) nos aponta que “O que chamamos de prática de um professor pode mudar com 

o tempo; e os professores variam, por vezes, bastante entre si. A percepção do 

problema pode mudar, segundo outras práticas diferentes das habituais”. 

Assim evidenciaram os sujeitos, com base em suas experiências, vivências 

e evidências das mudanças de ações e reflexões diante da realidade dos problemas 

que vão surgindo: 
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Na Pedagogia as pessoas precisam fazer uma correlação entre aquilo que é 
a prática de sala de aula e aquilo que a teoria está dizendo. O valor que 
essas pessoas têm, o conhecimento que elas carregam e entender que não 
é você entrar na sala de educação infantil ou fundamental que se você tem 
muito conhecimento, você “se vira” com aqueles alunos (Turquesa). 
 
Ter uma outra visão de como eu posso trabalhar em uma sala de aula, na 
prática e na teoria focamos sempre na teoria e deixamos a prática de lado a 
desejar, na pratica o curso ampliou as possibilidades de se trabalhar com 
atividades práticas em sala de aula. Ampliar (Ametista). 
 
Eu acredito que tenha reverberado mudanças nas práticas deles (Imbuia). 
 

Em um segundo momento, essa aproximação entre os conceitos de teoria e 

prática nortearam as observações realizadas pelos sujeitos discentes, por meio dos 

estágios obrigatórios que para essa formação, na segunda licenciatura, tem uma 

carga horária reduzida. Novamente os conceitos teoria e prática assumem outro 

foco, agora nos espaços de estágios curriculares obrigatórios. Foram mencionados 

nas respostas às indagações relativas à teoria e prática, que assim como na 

graduação de Pedagogia, a segunda licenciatura também exige que sejam 

realizados na educação infantil, no ensino fundamenta 1 e na gestão. Em um 

primeiro instante, observamos nos sujeitos uma estreita relação entre esses 

conceitos nos espaços dos estágios que realizaram, pois voltaram a fazer referência 

com as vivências naquele contexto. As afirmações de Pimenta (1997, p. 10) vêm 

para elucidar esta questão: 

Os profissionais da educação em contato com os saberes sobre a educação 
e sobre a Pedagogia, podem encontrar instrumentos para se interrogarem e 
alimentarem suas práticas confrontando os. É aí que se produzem saberes 
pedagógicos na ação.  

As percepções aparecem ao manifestarem suas reações em relação ao que 

identificaram na articulação dos temas conceituais práticos e teóricos para sua 

atuação, dialogando com o real: 

 
Os alunos fazendo estágio constatam este abismo, entre uma realidade de 
educação (Safira). 
 
Me ajudou a refletir nesse sentido, eu me identifico com os textos, mas a 
discrepância com a realidade nos estágios é tanta que os alunos devem 
sentir esse bla bla na faculdade e a realidade nua e crua e essa teoria não 
me instrumentalizou para lutar nesta realidade (Safira). 
 
Percebi que a intenção de fazer o curso é para eles atuarem na prática, e 
então acho que a prática ajudou muito junto com o curso que direcionou o 
olhar deles nos estágios para questionar. De certa forma os estágios 
trouxeram informações, um despertar, uma direção no olhar com o curso, 
vendo a prática, que é totalmente diferente da deles eles trouxeram vários 
questionamentos (Ipê). 
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Teoria e prática: são discrepantes em alguns pontos por exemplo de gestão. 
O sujeito não tem como dar conta de uma teoria, ele está mais focado no 
aluno do que na formação de professores, ele tem que apagar um incêndio 
todo dia (Ágata). 
 

É notória a reflexão dos sujeitos sobre um distanciamento entre os 

conceitos, o que gerou uma aproximação da realidade dos contextos educativos.  

Gimeno Sacristán (1999, p. 22) afirma que é “um divórcio profissional e seguramente 

um caminho inconveniente para a prática e para a teoria”. Contudo, identificamos 

uma certa angústia pelas considerações apontadas em referência a esses conceitos 

ao final da formação. Ao se aproximarem da complexidade que envolve o 

pensamento e a ação; a teoria e a prática, expuseram tantos discentes quanto os 

docentes: 

 
Me chamou atenção depois do curso, para a distância entre o discurso e a 
prática, entre o que se propõe em termos de teoria, o que é lindo com os 
quais me identifico (Safira). 
 
Eu acho que o curso foi muito mais teórico, fez preposições de reflexões 
mais teóricas, e mais no sentido de quebrar concepções mais arraigadas do 
que é ensino aprendizagem, do que é relação professor aluno, este tipo de 
concepção eu acho que foi bastante trabalhada e discutida até provocou 
bastante as pessoas na sala de aula (Turquesa). 
 
A disciplina teria que ter dois semestres um teórico e outro prático (Mogno). 
 
Os professores estão mergulhados naquelas práticas de uma vida, a 
relação teoria e prática, passa para o aluno (Safira). 
 

Nesse contexto, surgem outras observações que consideramos importante 

mencionar, pois os sujeitos explicitaram nas suas falas as percepções conclusivas 

que tiveram sobre a formação. Novamente trazem à tona a discussão das 

especificidades desse processo formativo, que é realizado em um tempo reduzido. 

Conforme já abordamos, os tempos formativos se veem em posição de reflexão, 

trazendo os conceitos em diálogo com a necessidade dos tempos de teoria e os 

tempos da prática. Identificamos nas expressões dos discentes e docentes, nas falas 

em que são confrontados com esses conceitos relevantes nesse processo formativo: 

 
A disciplina teria que ter dois semestres um teórico e outro prático (Mogno). 
 
Como você amadurece esta relação em 4 meses? E o tempo para você 
assimilar essa teoria, essa prática? (Cedro) 
 
Com relação a isso não sei se os meus colegas conseguem ver essas 
coisas porque alguns estão em sala de aula e outros não, quem não está na 
sala de aula, não tenho certeza que este curto espaço de tempo, ganhe 
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repertório prático, porque existe também um conteúdo aí também técnico da 
sala de aula (Turquesa). 
 
Estamos com falta de professores na rede, pois chegam lá achando que 
darão conta, chega na prática ele vê que não sabe nada (Jatobá). 
 

Com essas falas, podemos assim considerar o que afirma Imbernón (2013) 

que se faz necessário pensar, repensar e articular a formação de professores com 

realidade, necessidades e tempos para um desenvolvimento efetivo de 

aprendizagem. Notamos que esse foi um aspecto que deve ser priorizado neste 

processo. Também, diante desse contexto, diante das necessidades de diálogo e 

articulações, afirmou Gimeno Sacristán (1999, p. 30):  

A educação em seu sentido mais genuíno, é ação de pessoas, entre 
pessoas e sobre pessoas. O que acontece no mundo educativo tem muito a 
ver com os agentes que dão vida, com suas ações, as práticas sociais que 
acontecem nos sistemas educativos e em torno dos mesmos.  

As práticas e as teorias necessitam ser articuladas para que tenham um 

significado para esse aluno em formação, nota-se que ainda predomina entre os 

discentes o entendimento de que a teoria vai ensinar como fazer na prática. 

Entendemos que em um processo de formação de professores, teoria e prática 

devem ser abordadas de forma conjunta e com aspectos relevantes, atuantes que 

venham ao encontro da realidade e das necessidades dos alunos.Corroborando com 

o autor, as teorias se tornam vazias quando não enxergamos nelas uma praticidade 

que venha legitimar os conceitos para que assim, ao serem colocados em ação 

venham, antes de tudo, causar uma transformação nos envolvidos nos contextos 

educativos. 

Compartilhamos a reflexão de Masetto, Feldmann e Freitas (2017, p. 761) 

quando afirmam que “espera-se que a formação de educadores se constitua como 

uma prática dialógica. Efetivamente emancipatória e transformadora do trabalho 

pedagógico”. Enquanto desejo e intencionalidade dessa formação, como 

pesquisadora esperamos que faça com que os agentes envolvidos possam se 

aproximar de seu contexto com intencionalidade e busca por novas transformações. 

 

 

 

 

 



122 
 

 

CAPÍTULO 4: OS OLHARES 

 

Mais do que nunca a educação parece ter, como papel essencial, conferir a 
todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, 

sentimentos e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus 
talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu próprio 

destino. 
Jacques Delors 

 

4.1 Contribuições e Ressignificações na perspectiva do olhar do Discente 

 

Durante o desenvolvimento do processo da formação desses sujeitos de 

pesquisa, envolvendo docentes e discentes, achamos imprescindível dar voz para 

explicitarem os aspectos que para eles foram relevantes nesse espaço de formação, 

na efetiva contribuição para o exercício de sua docência. Primeiramente, trouxemos 

à luz a fala dos discentes e suas percepções para em seguida abordarmos as 

contribuições na ótica dos docentes, ambos sujeitos de pesquisa. Identificamos, 

conforme Tardif (2000), que esse professor possui uma trajetória de vida, tem uma 

participação na sociedade como cidadão permeado por culturas, possui emoções 

que afloram na sua forma de ser, pensar e agir. Nesse sentido, as falas vieram 

imbuídas de emoções e percepções próprias, trazendo, nas concepções desses 

sujeitos, os percursos trilhados para chegarem até aqui, expressaram-se sobre a 

forma como atuam no contexto social, pessoal e profissional.(TARDIF,2014) 

O que pretendemos é trazer as falas dos sujeitos na íntegra, pois 

consideramos que foram os momentos nos quais eles se manifestaram de forma 

contundente no relato das contribuições e percepções do curso. Foram verbalizadas, 

portanto, de forma que não houve interferência de análise direta da pesquisadora, 

deixando assim para as considerações ao final da nossa escrita e a respeito do 

encerramento da pesquisa. Objetivamos, por assim dizer, priorizar o momento de 

escutar os sujeitos, apontando a relevância das respostas quando foram indagados 

a respeito das contribuições da formação desenvolvida para o exercício da sua 

docência, mesmo com todas suas especificidades, dificuldades e aproximações com 

novos conteúdos, suas percepções e reflexões de realizações futuras no seu fazer 

diário na docência. 
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Ao realizarmos nossa pesquisa com os sujeitos, buscamos evidenciar quais 

foram as contribuições e os significados desenvolvidos nesse processo de formação 

e reflexão bem como os impactos no seu exercício na docência. Assim, esse 

processo não pode ser medido, avaliado de forma única, pois entendemos que essa 

construção se dá de maneiras diferenciadas para cada sujeito, que vem permeado 

das características trazidas por Tardif (2000) com uma maior aproximação, ou não, 

conforme a realidade na qual ele está inserido, o que para ele (sujeito) foi 

determinante e significativo. 

Resolvemos assim investigar e provocar os sujeitos a refletirem, buscarem 

no seu interior, sua essência, as contribuições que se fizeram presentes nesse 

espaço de formação, nesse tempo de formação, mesmo sendo realizado de uma 

forma reduzida, contemplando a legislação vigente para a segunda licenciatura. 

Desse modo, esperamos nos aproximar dos motivos que os trouxeram até aqui e 

como conseguiram assimilar os aspectos abordados como algo importante para seu 

exercício como docentes na contemporaneidade. Portanto, para essa aproximação, 

trouxemos falas, olhares e apontamentos desses discentes, para que pudessem 

expressar de forma voluntária como identificaram as contribuições do curso para a 

realização de suas atividades enquanto docentes. Como afirmou Freire (1996), 

somos seres inconclusos, em construção, e essas construções também podem se 

converter em desconstruções ao longo dessa trajetória formativa e profissional. 

Houve, pela fala dos sujeitos, um processo de construção e desconstrução de 

conhecimentos que ao longo dessa formação foi desenvolvido e incorporado no 

cotidiano, como afirma Mizukami (2002, p. 43): 

Acreditamos que o conhecimento se constrói a partir das hipóteses que se 
estruturam e se desestruturam. O conhecimento docente também se 
constrói: com a quebra das certezas presentes na prática pedagógica 
cotidiana de cada um de nós. Portanto, é preciso intervir para desestruturar 
as certezas que suportam as práticas. Deve se abalar as convicções 
arraigadas, colocar dúvidas, desestabilizar. A partir da desestruturação das 
hipóteses, constroem se novas hipóteses, alcançam se novos níveis de 
conhecimento.  

Por vezes, temos que primeiro nos desconstruir para que possamos iniciar 

uma construção nova, diferente, tendo como base sólida novos pilares de 

sustentação. Vislumbramos que esse momento da pesquisa ocorreu quando esses 

sujeitos desconstruíram aquilo que tinham por premissa e, com os novos 

conhecimentos pedagógicos foram reconstruídos com novos movimentos, trazendo 
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mais sentido a essa construção. Desse modo, esses movimentos, que os sujeitos se 

propuseram a realizar, partiram de reflexões que foram expressadas por eles ao 

serem questionados quanto às contribuições da formação, em um semestre letivo. 

Queremos esclarecer que nesse momento da pesquisa, os protagonistas 

são os sujeitos, a palavra dita ou não dita nesse contexto se faz necessária como 

forma de deixar explícitas as reflexões e aproximações que fizeram ao longo do 

desenvolvimento dessa formação. As entrevistas com todos os envolvidos 

aconteceram no momento final do curso, pois entendemos que estariam com novas 

informações e conhecimentos que seriam colaborativos para ressignificação e 

reflexão do cotidiano docente, vislumbrando novos olhares e trajetórias. De certo 

modo, nos aproximamos de autores que vieram corroborar as afirmações dos 

sujeitos, pois essas falas expressam sentimentos e ações que são entendidas como 

um campo de estudo, de aproximação dos teóricos e pesquisadores. 

Temos por premissa, ao final de cada fala evidenciada na íntegra, ressaltar 

as principais contribuições relatadas pelos sujeitos, que por vezes, podem se 

manifestar de forma muito particular, única e, outras vezes, compartilham ideias, 

percepções, intenções, emoções como os demais colegas. Assim, seguiram as falas 

desses protagonistas: 

Safira: 
 
O curso contribuiu para eu entender melhor o meu papel de professora a 
partir do momento que eu volto a ser aluna, não me acrescentou 
teoricamente, nenhuma das disciplinas foi propriamente nova, eu revi 
teorias que eu já estudei. Essa mudança de posição de perceber como 
meus colegas dão aula, eu fiquei mais atenta à relação entre aluno e 
professor, relações dos alunos entre si com o prof. e o conhecimento e 
como ainda no ensino superior permanece ainda uma atitude de educação 
básica, que é estudar para tirar nota, estar presente só quando estou 
ameaçado por reprovação por falta, falar mal de determinado professor, um 
grupo de adolescentes em sala. 
 
Achei interessante contrapor a minha prática com a dos meus colegas, 
aprendei em termos de postura dos professores e não conteúdos, 
metodologias de ensino, níveis de exigências, foi o que mais e acrescentou, 
achei interessante. 
 
O curso o que me acrescentou foi a aproximação com a possibilidade de 
alfabetizar, trabalhei com todas as faixas etárias, menos com alfabetização. 
 
 

Ametista 
 
Mesmo com pouco espaço de tempo, foi bem enriquecedor a ter uma outra 
visão de como eu posso trabalhar em uma sala de aula, na pratica e na 
teoria focamos sempre na teoria e deixamos a pratica de lado a desejar, na 



125 
 

pratica o curso ampliou as possibilidades de se trabalhar com atividades 
práticas em sala de aula. Ampliar. 

Jade 
 
Olhar meu aluno além do conteúdo, olhar primeiro para o aluno, o curso me 
deu um direcionamento do olhar para o aluno, não é conteúdo pelo 
conteúdo mas meu aluno diante desse conteúdo. 
 
A liquidez e rapidez do curso, pensei que íamos ver as disciplinas. 
 
 

Rubi 
 
Busca para aplicar o conhecimento e tecnologia, criatividade, curso como 
troca de experiências, eu na escola particular não enxergava coisas da 
escola publica. 
 
Busca do sucesso para meus alunos, estou investindo na minha formação 
para meus alunos. 
  
O curso me ajudou a ter outra visão de coisas que acontecem na escola 
como coordenadora de serie, desde socorrer uma criança por exemplo. 
 
 

Ágata 
 
A Pedagogia está me fazendo pensar quem é esse meu aluno primeiro para 
depois preparar minha aula, meu planejamento para o próximo ano. 
 
Paro pra pensar no que a Pedagogia me propõe, agora tenho ainda mais 
respeito pelos profissionais da pedagogia. 
 
A Pedagogia tem sido para mim um diferencial eu já vejo que consigo 
trabalhar melhor os projetos em sala de aula, consigo articular melhor o que 
vou fazer com eles, me fez pensar que esses meninos precisam ser mais 
ativos, foi um diferencial. 
 
A pedagogia me fez ter um olhar para dar autonomia para meus alunos na 
Pedagogia isso aguçou muito. 
 
A Pedagogia me ajudou a ser mais lúdica, me ajudou a dar mais autonomia 
na socialização do conhecimento. 
 
A pedagogia me tirou um peso de que eu tinha que toda hora podar e regrar 
o conhecimento, ela me fez ver que devo deixar os alunos mais soltos. 
 
Didática e como trabalhar melhor alguns conteúdos em sala de forma mais 
solta, trabalhar mais a ludicidade com jogos e brincadeiras para o 
conhecimento desse aluno. 
 
 

Turquesa 
 
Muitas das coisas foi um reforço das coisas que eu já pensava,venho me 
formando em outras frentes, nunca larguei a academia,sempre antenada 
nos assuntos de educação, mas eu acho que me trazem outras 
perspectivas de outras disciplinas,sou muito ligada na educação em relação 
a linguagem,pois é minha linha de trabalho então pensar  por exemplo a 
sociologia  da infância, socialização das crianças,alguns reforços na 
questão da prática, pensar a gestão pois é uma coisa que não me deparo, 
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pensar o tipo de gestão que  a escola oferece e pensar nas possibilidades, 
talvez me torne mais critica do que eu já era em relação a essas práticas. 
 
Além da certificação, que essa era pra mim a primeira coisa, acho que pra 
mim é, tem uma visão de tudo, inclusive o que é uma segunda licenciatura 
que é algo que eu nunca tinha pensado que agora me abre possibilidades 
para fazer outras por exemplo, matemática, algumas coisas me abrem essa 
possibilidade. 
 
Foi muito bom estar de volta na faculdade, poder estar na sala de aula como 
aluna, interagir com outras pessoas, conhecer qual é o publico, quem são 
os meus colegas que estão se formando agora, isso foi muito importante 
para mim, então até na formação mesmo, até na formação você não tem a 
noção de quem são as pessoas que você está trabalhando, e fica algo 
muito superficial, então conviver e poder fazer trabalho junto, acho que isso 
foi muito importante para mim. 
 
 

Quando nos propusemos investigar quais seriam as contribuições da 

Pedagogia para ressignificar as ações cotidianas dos professores licenciados em 

exercício, partimos do pressuposto que pudesse haver uma nova forma de se 

pensar e se realizar os processos educativos e pedagógicos na sala de aula. Nos 

deparamos com a possibilidade de que esses discentes saíssem de suas zonas de 

conforto, afinal, a busca e o interesse nessa nova formação veio ao encontro de 

suas expectativas enquanto protagonistas em suas salas de aula, expectativas 

essas, por possíveis mudanças futuras. Esta intenção veio no questionamento feito 

aos sujeitos, para que houvesse nas respostas uma reflexão a respeito de como 

seria essa ação educativa dali por diante, partindo das experiências e vivências nos 

seus contextos, com essa nova e possivelmente significativa formação. Com tudo, 

reinteramos a posição de Matos (1999, p. 12): 

De fato, a experiência vivida, como experiência de formação, não é alguma 
coisa virada para o passado. Ela é valorizada, não para ser repetida, mas 
porque transporta consigo alguma coisa de diferente daquilo que é o 
presente e, portanto, enforma o futuro. É nesse sentido que as experiências 
são sempre idealizadas, porque asseguram, no presente, um desejo de 
identidade não realizado. A centração (centralidade) da formação na 
experiência vivida é então um projeto de formação que consiste em 
recuperar o sentido da falta de sentido do trabalho cotidiano.  

Os sentidos e significações dos sujeitos foram identificados pelo modo como 

se expressaram ao relatarem a forma com que mais se identificaram, como já 

mencionamos, de forma particular, peculiar nas percepções pessoais. Alguns 

aspectos se mostraram importantes e saltaram aos nossos olhos e ouvidos para a 

reflexão dessa análise, fazendo com que essas contribuições e percepções fossem 

agrupadas por ideias e conceitos comuns, trazidos pelos sujeitos, sendo eles: 
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interação, profissionalidade e práticas pedagógicas. Identificamos, ao debruçarmos 

nas análises, essas percepções que mais se destacaram nas interlocuções, sendo 

elas: 

Quanto à interação, notificamos que foi um aspecto significativo para os 

sujeitos quando nos aproximamos com as citações que fizeram a esse respeito: 

• Fiquei mais atenta à relação entre aluno e professor; 

• Olhar meu aluno além do conteúdo, olhar primeiro para o aluno. O 

curso me deu um direcionamento do olhar para o aluno; 

• Curso como troca de experiências, eu na escola particular não 

enxergava coisas da escola pública;  

• Está me fazendo pensar quem é esse meu aluno primeiro para depois 

preparar minha aula, meu planejamento; 

• Mais respeito pelos profissionais; 

• Foi muito bom estar de volta na faculdade, poder estar na sala de aula 

como aluna, interagir com outras pessoas, conhecer qual é o público, quem são os 

meus colegas que estão se formando agora; 

• Então conviver e poder fazer trabalho junto, acho que isso foi muito 

importante para mim. 

 

Em relação à profissão (profissionalidade), conforme já apresentamos 

anteriormente, ao serem indagados e direcionados a refletirem sobre essas 

contribuições, novamente esses aspectos relacionados ao exercício de sua profissão 

(profissionalidade) afloraram, e assim o relataram: 

• Entender melhor o meu papel de professora; 

• Mudança de posição; 

• Busca do sucesso para meus alunos, estou investindo na minha 

formação para meus alunos; 

• Pensar a gestão; 

• Abre possibilidades. 

 
As práticas pedagógicas foram revisitadas e ressignificadas como vimos 

pelos relatos trazidos pelos sujeitos discentes dessa pesquisa:  

• Achei interessante contrapor a minha prática com a dos meus colegas; 
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• Aprendei em termos de postura dos professores; 

• Aproximação com a possibilidade de alfabetizar; 

• O curso ampliou as possibilidades de se trabalhar com atividades 

práticas em sala de aula; 

• O curso me ajudou a ter outra visão de coisas que acontecem na 

escola; 

• Me fez ter um olhar para dar autonomia para meus alunos; 

• A Pedagogia tem sido para mim um diferencial eu já vejo que consigo 

trabalhar melhor os projetos em sala de aula; 

• Ajudou a dar mais autonomia na socialização do conhecimento; 

• Me tirou um peso de que eu tinha que toda hora podar e regrar o 

conhecimento, ela me fez ver que devo deixar os alunos mais soltos; 

• Didática e como trabalhar melhor alguns conteúdos em sala;  

• Trabalhar mais a ludicidade com jogos e brincadeiras para o 

conhecimento desse aluno; 

• Me trazem outras perspectivas de outras disciplinas; 

• Uma visão de tudo, inclusive o que é uma segunda licenciatura. 

Conforme observamos, ficaram evidentes que esses três aspectos foram 

notadamente percebidos pelos sujeitos, fazendo com que novos caminhos e novos 

olhares se tornassem possíveis. Quando nos deparamos com o exercício da 

docência na contemporaneidade, permeada de diferentes e diversos contextos, 

também fazemos a reflexão de que as mudanças são necessárias e por vezes 

temos que pontuá-las para que aconteçam. Observamos que essas contribuições 

são perceptíveis para os sujeitos, pois quando foram indagados a respeito, 

demonstraram, que já tinham em mente, e com clareza, a existência dessas 

contribuições e assim foi mais fácil identificá-las para atribuir-lhes o devido valor e 

importância em direção às ações em sala para a viabilização das possíveis e 

necessárias articulações com o contexto, currículo e sua prática. 

A interação em sala de aula com os demais colegas foi um fator que ao ser 

mencionado vimos a forma como criaram um ambiente acolhedor e solidário entre 

seus pares. Embora cada discente tivesse uma formação e um contexto de atuação 

profissional diferente, aquele espaço formativo teve um novo significado, com trocas 

de fato com as experiências vividas, como citou Matos (1999), que os fizeram 
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incorporar o sentido de pertencimento de grupo, contribuindo para o enriquecimento 

pessoal e profissional desses sujeitos em formação na segunda licenciatura. 

A profissão (profissionalidade em processo de apropriação) se evidenciou na 

perspectiva de novos caminhos de atuação e novas aproximações com diferentes 

contextos da Pedagogia. Horizontes foram ampliados nas possibilidades que essa 

formação ofereceu aos discentes, podendo ser nos cargos administrativos como 

também na sala de aula, com alfabetização conforme relataram. O sucesso na 

profissão como uma forma de reverberar no aluno, nas ações e intenções para com 

eles no entendimento do cumprimento de seu papel como professora e na mudança 

de papéis que agora se tornariam possíveis. 

A prática pedagógica foi notadamente mencionada pelos sujeitos nas 

ressignificações que ocorreram e os fatores que contribuíram para isso. Essas 

inferências, portanto, vêm ao encontro desta pesquisa, na intenção de investigarmos 

quais seriam as contribuições para que essas práticas fossem, de certa maneira, 

repensadas a partir das próprias percepções da atuação desses sujeitos como 

docentes. Com isso, observamos pelas afirmações, que essas práticas foram 

ressignificadas com a contribuição das concepções da Pedagogia, e assim fizeram 

com que esses discentes ao se aproximarem desses novos contextos pedagógicos 

trouxessem para sua ação, a necessidade e o desejo de se reinventarem. Em 

relação à prática, nos aproximamos da afirmação de Pimenta e Almeida (2011, p. 

164): 

Para tanto, é preciso considerar que a ação de ensinar é uma prática social 
permeada por múltiplas articulações entre professores, alunos, instituição e 
comunidade, impregnadas pelos contextos socioculturais a que pertencem, 
formando um jogo de múltiplas confluências que se multideterminam num 
determinado tempo e espaço social, impregnando e configurando a 
realidade existencial do docente. Assim o fazer docente estará sempre 
impregnado com as concepções de mundo, de vida e de existência, dos 
sujeitos da prática.  

O que pudemos identificar é que essas contribuições afloraram, nesse espaço 

formativo de formas variadas, pois quando nos aproximamos das pessoas 

percebemos que elas nos têm muito a dizer.  Para nós, foi enriquecedora essa 

aproximação, sobretudo ao percebermos que as ressignificações aconteceram a 

partir das contribuições apropriadas nesse tempo de formação. Foram aproximações 

que nos fizeram refletir sobre a complexidade da formação de professores, pois 

lidamos com mundos, vidas, e singularidades das  do ser humano. 
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4.2 Contribuições e Ressignificações na perspectiva do olhar do Docente 

 

Da mesma forma que os discentes foram questionados quanto às 

contribuições dessa formação desenvolvida, fez parte da pesquisa também a 

aproximação com os docentes desse curso de formação para trazer suas falas e 

percepções a respeito desse processo de formação, que foi composto pela 

instituição e ministrado por eles. Queremos salientar que consideramos os discentes 

como sujeitos da pesquisa, os protagonistas dessa trajetória de pesquisa para 

obtenção de resultados na nossa investigação, mas não podemos passar ao largo 

da figura e importância dos docentes desse curso de formação, como atores 

coadjuvantes nesse caminho, nem por isso menos importantes. 

É notório que vimos com muita importância a necessidade de se articular um 

trabalho pedagógico de qualidade, em meio a tantas especificidades que demandam 

essa nova formação continuada proposta pelo MEC. O docente que atua na 

segunda licenciatura deve estar ciente que estará lidando com cenários complexos 

de seus alunos e que estão envolvidos em experiências e vivências significativas e 

de grandes aprendizados, conforme já evidenciou  Larrosa Bondía (2002, p. 21) que 

“a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” e assim são 

compartilhadas em sala de aula com os colegas e com os professores com os quais 

se aproximam e os veem como conselheiros e orientadores para suas dúvidas e 

dilemas reais e bem próximos. 

As contribuições que surgem nesses espaços formativos podem ser agentes 

que impulsionam as ressignificações dos discentes. Cabe ao professor, mediador 

em sala de aula, se aproximar desse aluno na intenção de dar subsídios que façam 

sentido às ações pedagógicas nos contextos aos quais estão inseridos. Não 

podemos pensar em um diálogo entre os envolvidos que não leve em consideração 

o que é significativo e real para o aluno, o discente no exercício da docência, se 

fazendo imprescindível essa comunicação. Assim, como forma de identificarmos os 

elementos principais e direcionadores para que isso aconteça, nos aproximamos de 

Gatti et al. (2019, p. 318): 

Enfim, advoga-se por uma concepção de formação docente que se mostre 
com uma perspectiva integradora que propicie condições para que os 
licenciandos, futuros professores, se apropriem de conteúdos e experiências 
relativas aos conhecimentos acadêmicos, didático pedagógicos, de 
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formação geral e de caráter ético moral, além daqueles concernentes á 
prática profissional.Que sua formação amplie seus horizontes culturais e os 
estimulem a estar atentos ás questões dos direitos humanos na visão de 
uma educação mais equitativa no que se refere às diversidades.  

Os professores, sujeitos desta pesquisa, estavam atuando, em sua maioria, 

na segunda licenciatura desde o início da oferta na instituição. Sendo assim, 

ministraram aulas para diferentes turmas, nos anos de 2017 a 2019, tendo como 

foco e objeto de pesquisa os anos de 2018 e 2019. Esses docentes também 

ministravam no curso de Pedagogia com o formato regular, feito em quatro anos, 

portanto tinham uma reflexão e comparação dos dois cursos em andamento, por 

vezes até ministrando a mesma disciplina para dois contextos diferentes. Nesse 

modo, buscamos também escutar aos professores, sendo eles os  condutores desse 

percurso formativo com alunos licenciados. 

A interação compartilhada entre ambos suscitou aspectos relevantes a 

serem apontados partindo da percepção que obtiveram nas aulas, nos encontros, 

nas discussões e até nos silêncios por parte dos alunos. Deixamos, portanto, as 

falas dos professores da forma como nos relataram ao serem questionados a 

respeito das contribuições que o curso havia tido, partindo de sua percepção e do 

seu olhar mais particular, conforme vivenciado e experienciado em sala de aula. As 

interações nesse espaço formativo foram estabelecidas por meio de trocas entre 

alunos e professores, as vivências na docência eram importantes   para o diálogo 

entre ambos. 

Assim, esta construção que foi sendo consolidada ao longo dessa formação, 

fez com que os professores pudessem refletir sobre sua importância durante esse 

processo, ao serem também questionados a respeito da percepção de seus alunos, 

das contribuições para as ressignificações de suas ações enquanto docentes. Foram 

importantes para olharem para seus alunos nesse espaço formativo, na realidade. 

Para que essa formação seja desenvolvida com qualidade, os docentes que 

ministram nessa nova formatação proposta pelos dispositivos legais, pelo MEC, 

devem ter o compromisso de levar adiante os ensinamentos, priorizando os 

contextos aproximados para o exercício de sua profissionalidade, com seriedade e 

significados pedagógicos para a docência na contemporaneidade, que é tão diversa. 

Desse modo, trouxemos as falas na íntegra, sem nenhum juízo de valor, 

apenas como um espaço na pesquisa na qual não temos por prioridade no momento 

realizar nenhuma análise mais direta, apenas dar voz e espaço para o que 
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coletamos na íntegra na pesquisa. Entendemos a necessidade, ao final, de fazermos 

uma aproximação dos principais apontamentos trazidos pelos docentes que muito 

nos enriqueceu na compilação dos dados dessa análise. Assim, nos aproximamos 

dos olhares e das seguintes falas: 

Jatobá 

 
Que é ser professor na base da alfabetização deram um valor que não 
davam em relação a alfabetização como base para entendimento. 
Consciência da importância na base da capacidade leitora e escritora que 
permeia todas a disciplinas foi um ganho significativo para eles. De como a 
alfabetização é importante, visualizaram nos estágios.  
 
Ganho para eles no sentido de uma nova concepção de ensino, o que é ser 
prof. e a importância do prof. alfabetizador nas series iniciais. 
 
Outro olhar a educação básica não é fundamental 2 e médio. O que eles 
conseguiram resgatar quando apresentei os métodos de alfabetização, 
entenderam o porque usaram a cartilha. 
 
Refletir o uso da língua. Não é de todo negativo, estamos falando de tempo, 
quantidade de aulas diferença da regular. 
 
A pedagogia não é o que se pensa dela para quem está de fora, ah vou 
fazer Pedagogia porque é um curso fácil, essa percepção eles tiveram, se 
ele foi envolvido ele vai ter que continuar os estudos, 6 meses não darão 
conta. 
 
 

Cedro 
 
Nenhuma. Não vejo, por ser um curso muito rápido. 
 
 

Ipê 
 
Para atuar como pedagogo mesmo, continuar na docência e ser 
coordenador, gestor, alunas que trabalham nas escolas particulares querem 
seguir como orientadoras educacional. 
 
O ambiente do trabalho cobrou o curso para continuarem sendo 
coordenadoras, já atuavam e não podiam ter o título por não ter o curso de 
Pedagogia. 
 
 

Mogno 
 
Questão do pensar fora da casinha, enxergar a educação com outros olhos, 
enxergar que o professor sim é parte integrante da construção do currículo, 
não simplesmente chegar na escola e pegar aquele currículo pronto e aplica 
e acabou, ele tem sim que se envolver, ver aonde o currículo ira leva ló, que 
a escola esta querendo do seu aluno e quem formar. Eu enquanto 
professora daquela instituição sou a favor ou contra? 
 
Atualização antes de tudo, atualização docente, estar sempre estudando, 
sempre evoluindo, não adianta que entrou na área da educação vai ter que 
estudar o resto da sua vida. 
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Eles tiveram a noção de que fazem parte deste processo e que eles 
precisam se atualizar, passam a ter mais consciência da sua prática, passa 
a enxergar que no processo do ensinar e do aprender ele tem 50% da 
responsabilidade, estes professores de outras áreas (letras, Ed. Física...). 
 
Muitos passaram a ver o quanto eles são importantes e significativos neste 
processo. 
 
O professor que não estiver disposto a isso não serve mais para trabalhar 
com educação, a educação do futuro hoje é isso dar significados e 
(re)significar sua prática. 
 
 

Imbuia 

 
Eu acredito que tenha reverberado mudanças nas práticas deles. 
 
 

Contudo, não foram evidenciados tão claramente os aspectos e 

características comuns entre esses docentes quando questionados a respeito de 

suas percepções de quais seriam as contribuições que seus alunos tiveram com o 

curso mas,a maioria  relatou os ganhos com a  sua disciplina especificamente. Essa 

forma de enxergar a formação proposta na resolução para essa segunda 

licenciatura, por esse posicionamento dos docentes, demonstra a falta de articulação 

entre os conteúdos das disciplinas e a forma como são trabalhados e 

compartimentados os conteúdos aos alunos, conforme as determinações contidas 

na resolução: 

Queremos ressaltar algumas observações que explicitaram os docentes: 

• Deram um valor que não davam em relação à alfabetização; 

• Consciência da importância na base da capacidade leitora e escritora 

que permeiam todas a disciplinas; 

• Uma nova concepção de ensino; 

• Nenhuma; 

• Para atuar como pedagogo mesmo; 

• Enxergar a educação com outros olhos, enxergar que o professor sim 

parte integrante da construção do currículo; 

• Passam a ter mais consciência da sua prática; 

• Tenha reverberado mudanças nas práticas. 

Notamos, como um dado de pesquisa, que um docente ao ser questionado 

conforme os demais, quais foram as contribuições da formação, ele se manifestou 
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afirmando categoricamente que, no seu entender, não via nenhum ganho para o 

aluno a realização desse curso, afirmou também que não estava de pleno acordo 

com essa medida, enquanto política pública eficiente e de qualidade para a 

educação brasileira. 

Como pesquisadora, compreendo que em momentos como este, temos que 

também dar voz para que se manifestem e deem sua opinião, mesmo que de forma 

antagônica, mas entendendo ser um dado a ser pontuado nessa pesquisa. O 

docente declarou que não conseguia enxergar contribuição, mas afirmou 

posteriormente que, com a aproximação dessas novas concepções da Pedagogia, a 

mudança das ações e percepções desses discentes em exercício, teriam 

consequências positivas. 

Portanto, o que notamos nas manifestações, nas falas dos docentes, é que 

evidenciaram e relacionaram as contribuições da realização do curso sob o olhar da 

sua disciplina, de como a área do conhecimento que ministraram contribuiu no 

processo  para formação desses professores licenciados.  
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CONSIDERAÇÕES: PONTO DE CHEGADA 

 

È preciso aceitar a pretensão de que o século XXI deve ser o século da 
justiça social, da paz,da compreensão e da solidariedade global e trabalhar 

com isso.Nosso século deve se caracterizar pela empatia e compaixão, mas 
no sentido etimológico da palavra: sofrer juntos,compreender o estado 

afetivo emocional do outro; seguir uma via que facilite aprender a 
valorização dos demais como iguais e o respeito a eles.Portanto,é preciso 

dar maior ênfase à educação das emoções, à compaixão como meio de 
fomentar a ajuda e à compreensão do outro. 

Jurjo Torres Santomé 

 

Enfim, nos aproximamos ao ponto de chegada, e não ao ponto final, pois a 

pesquisa não se finda, ela nos direciona e nos impulsiona a caminhar por outras 

trajetórias investigativas. Assim, nessa chegada nos aproximamos de alguns 

aspectos que foram determinantes para que alcançássemos nosso objetivo inicial. 

Nosso foco de pesquisa foi: Investigar as contribuições durante o curso desenvolvido 

na segunda licenciatura em Pedagogia, para as ressignificações no exercício da 

docência de professores licenciados.  

Para tanto,  nos mobilizamos e traçamos os objetivos específicos para nos 

aproximarmos desse contexto de pesquisa: Investigar a formação desenvolvida no 

curso de segunda licenciatura em Pedagogia,de professores licenciados em 

exercício, tendo como referência legal a Resolução de nº 2, de julho de 2015; 

Analisar as falas dos discentes e docentes a respeito das contribuições trazidas a 

partir das concepções da Pedagogia, durante o curso, possibilitando ressignificações 

no exercício atual da sua docência na contemporaneidade. 

Estando diante de um problema que identificamos ao longo de nossa 

atuação em sala de aula, como docente, em um curso de segunda licenciatura, 

emergiram inquietações que nos nortearam durante toda nossa   pesquisa. Nos 

envolvemos nas seguintes indagações a respeito desse curso de formação em 

Pedagogia, desenvolvido em um tempo reduzido: No que a formação pode 

contribuir, durante esse processo, para que esse professor licenciado ressignifique 

suas ações pedagógicas, fazendo-o refletir a respeito de suas ações e concepções 

na sua sala de aula durante o curso? Quais as ressignificações necessárias da 

docência na contemporaneidade que dialoguem com a sua realidade? Com isso, 

identificamos as especificidades dessa formação com os sujeitos e os 

estabelecemos como pontos de chegada e nunca como ponto final, pois a formação 
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humana não se finda, como afirma Freire (1996), para ele “somos seres 

inconclusos”. 

Nos propusemos a refletir e a considerar os pontos de chegada nessa 

caminhada, como construímos e ressignificamos as escutas entre os sujeitos que 

trilharam conosco por caminhos desconhecidos, tortuosos e desafiadores, 

permeados de muitas reflexões que foram emergindo. Por vezes, nos deparamos 

com elementos que surgem ao longo de toda a pesquisa que acabam por nos trazer 

à reflexão de que a formação humana se dá como um processo e devemos olhar 

para essas etapas, atentando para significados ainda que nas entrelinhas, pela 

vivência e aproximações que foram estabelecidas entre pesquisadora e 

sujeitos.(GATTI,2019). Assim, optamos por identificar quais foram seus pontos de 

chegada com a finalização do curso na segunda licenciatura em Pedagogia, sendo 

eles: 

Ponto de chegada da análise da Resolução nº 2 de 2015: Enquanto uma 

política pública de formação de professores licenciados, esse dispositivo legal 

autoriza que as instituições que já oferecem o curso regular de Pedagogia, possam 

também oferecer aos professores licenciados, a segunda licenciatura em Pedagogia 

em 6 meses ou em um mínimo de 800 horas, para atuação na educação básica.  

Formar professores na contemporaneidade requer uma aproximação com 

diferentes contextos e  realidades educativas diversas, portanto demandam olhares 

atentos para essas especificidades e para esses sujeitos em formação. A urgência 

apontada pelo poder público, de uma política educacional, em habilitar esses 

professores se deu pela necessidade de se ter um contingente maior de docentes 

para a educação básica. Consideramos que não se faz professores da noite para o 

dia, de forma displicente. A rapidez, a urgência e interesses nessa habilitação 

instantânea colocam em cheque novamente um discurso que se perpetua na 

educação: a qualidade. Nos aproximamos dessa realidade, disposta em lei, para 

uma investigação a partir de uma ação lícita por parte das instituições que oferecem 

essa formação. Nossa intenção foi nos aproximarmos desse contexto e investigar 

como se articula essa formação diretamente com os envolvidos, discentes e 

docentes. 

Consideramos também que, enquanto política pública educacional de 

formação, nos coloca diante de uma realidade que os professores entram em sala 

defasados de conhecimentos, de vivências e de habilidades para atuação na 
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educação básica. Como já abordamos em nossa pesquisa, a formação de 

professores é complexa em sua multirreferencialidade, os contextos são diversos e 

as culturas que permeiam os espaços escolares são imbuídas de significados 

próprios, necessitando uma aproximação que faça sentido para os envolvidos nos 

processos educativos.(FELDMANN,2018) 

Consideramos que o tempo estabelecido na resolução, um tempo de 

formação reduzido, não contempla a proposta, que foi a inserção desses licenciados 

na educação básica, pois constatamos que o objetivo dos discentes com essa 

habilitação legal, são  outros caminhos de atuação em outros espaços ,como gestão 

e coordenação. 

Que formação humana se está priorizando? Contudo, mesmo diante dessas 

perspectivas, por estarmos diretamente envolvidos nesse curso como docente, 

procuramos acompanhar os aspectos que podem ser positivos e os ganhos no 

percurso formativo, sem sabermos ao certo como será ancorada no contexto 

profissional futuro a atuação desse discente. Buscamos investigar as reflexões que 

emergiram durante o curso desenvolvido e que foram pertinentes para o exercício 

atual na docência desses alunos.  Verificamos que estão aproximando as 

concepções apresentadas da Pedagogia às demandas da realidade, no exercício da 

sua docência na contemporaneidade. Portanto, identificamos que a formação de 

professores se faz no caminhar, houve uma ressignificação durante esse trajeto 

formativo e assim nos apoiamos em escutar esses sujeitos e dar a eles voz para que 

expusessem suas reflexões e ações a respeito. 

Não houve um ponto único de chegada, não pode ser um caminho 

percorrido de forma displicente, linear, não pode haver políticas educacionais de 

formação que não priorizem o aluno, seu contexto, sua cultura e suas necessidades 

como formação. Consideramos que, mesmo com essa determinação legal, devemos 

enfatizar que o caminhar formativo para esses sujeitos foi mais significativo no olhar 

para as relações estabelecidas com seu contexto como docente em exercício e 

assim valorizar essa ressignificação atual, refletindo e se apropriando do 

conhecimento, para uma futura prática com mais responsabilidade e qualidade nas 

intencionalidades de suas propostas educativas.  

Identificamos que o ambiente educativo que se estabeleceu com a oferta de 

um curso presencial trouxe aspectos positivos e significativos aos sujeitos pelas 

interações que foram estabelecidas entre professores e os colegas de sala, como 
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um espaço de trocas de experiências, vivências e que juntos, de forma coletiva, 

puderam discutir temas e dificuldades que estariam enfrentando em seu contexto de 

exercício da docência. Continuamos a investigar, questionar aquilo que nos impõe 

como algo que precisamos sempre aprimorar como compromisso de formar pessoas 

que possam intervir e atuar na contemporaneidade, em uma sociedade cada vez 

mais exigente. (CARBONELL,2016). 

Refletimos também que em uma formação pedagógica que contemple as 

especificidades e concepções amplas da Pedagogia em um curto espaço de tempo 

formativo, acabam por surgir lacunas que precisam ser repensadas na formação de 

professores no âmbito da legislação das políticas educacionais. Ressaltamos que 

enquanto política educacional de formação de professores, ela necessita ser 

reformulada, repensada para que possa dialogar com as realidades, necessidades e 

contextos condizentes ao cenário da educação brasileira e suas especificidades da 

riqueza cultural e social no nosso país que se faz presente nos espaços escolares, 

como uma forma de participação e intervenção na qualidade do ensino nessa 

sociedade contemporânea. 

A trama conceitual,conforme Saul(2018), que estabelecemos a priori nas 

análises, nos permitiu a chegada em pontos determinantes para o entendimento 

referente às contribuições, para as ressignificações de professores já em exercício 

na contemporaneidade. Objetivamos investigar quais seriam os aspectos que os 

permitiriam rever suas ações e percepções diárias durante essa formação 

pedagógica. 

 

Ponto de chegada da contribuição e a ressignificação do ser professor, 

ser pedagogo na contemporaneidade: O curso proporcionou aos sujeitos 

discentes um olhar diferenciado da sua identidade como professor e, ao se 

colocarem nesta posição, pois na percepção deles, agora com a titulação em 

Pedagogia, tornam-se realmente professores. As concepções trazidas pela 

Pedagogia os fizeram compreender e refletir em suas ações diárias como docentes 

em exercício, no ensino fundamental 2 e ensino médio, principalmente os 

significados e atribuições importantes que já realizavam, sem ao menos se 

aproximarem das intencionalidades dessas ações.  

A construção e a nova percepção do ser professor os fizeram refletir sobre a 

importância participativa e ativa no processo educativo e pedagógico de seu aluno, 
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pois antes agiam de forma mecanizada, sem questionamentos nem reflexões. Diante 

do ser professor sendo incorporado aos poucos, construindo, renascendo durante a 

formação, ressignificaram suas concepções em relação aos seus alunos, ao ensino 

e à aprendizagem, estabelecendo novos olhares afim de dialogarem e refletirem 

acerca da importância que ambos possuem no ensinar e aprender. Ser professor 

ressignificou o exercício de sua docência, ressignificou que sua atuação como 

professor na contemporaneidade requer uma interação e aproximação de maneira 

que possa contribuir na formação de sujeitos, intervir e cooperar em uma sociedade 

de constantes mudanças e para as mudanças futuras. Ser professor, para esses 

sujeitos, os aproximaram na direção de uma nova percepção identitária, contribuindo 

em uma perspectiva positiva e encorajadora de continuar sempre em busca de 

novos horizontes e novos conhecimentos e aprendizagens, como identificamos nas 

falas. 

 

Ponto de chegada da contribuição e do ressignificar o tempo na 

contemporaneidade: Foi um aspecto que nos chamou a atenção, pois o tempo 

reduzido do curso foi um atrativo para sua realização, mas durante o processo 

formativo, o tempo acabou sendo um entrave, por ser escasso, curto e restrito. 

Observamos que o tempo relógio (Chronos), em um primeiro momento, prevaleceu 

como aspecto importante entre os sujeitos discentes, pois viam esse tempo reduzido 

como um ganho, a formação se realizaria em consonância com suas atividades 

profissionais como docentes durante o dia. Observamos também que o espaço de 

interação coletivo, de troca entre os colegas de sala, foi estabelecido de maneira 

muito valiosa nas colocações e participações com os demais. Portanto, o tempo 

vivido (Kairós), foi permeado de vivências, experiências únicas compartilhadas, pois 

se configuravam como espaços de reflexões com as dificuldades e desafios diários 

enfrentados por esses professores, suas angústias ao realizarem seu exercício 

como docentes na contemporaneidade.  

O tempo cronológico foi muito restrito para se apropriarem de todos as 

concepções pedagógicas, pois não houve tempo para uma aproximação de forma a 

abranger todos os conhecimentos trazidos durante a formação, dando a eles uma 

sensação de incompletude. A percepção dos alunos foi a de que necessitariam de 

mais tempo para essa formação, onde muitos deles afirmaram a necessidade 

pessoal de que o curso, para eles, deveria mesmo ser realizado em 3 anos. 
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Percebemos um certo desolamento permeando as falas, quando afirmaram que 

seria necessário ir em busca de novos aperfeiçoamentos formativos, novos tempos 

para novas formações. Os docentes, quando indagados a respeito, também se 

manifestaram um tanto quanto preocupados em relação ao tempo cronológico da 

formação. Expressaram o quanto se viam limitados em suas disciplinas em relação 

ao conteúdo e ao currículo proposto e que deveriam ministrar. Demonstraram certa 

inconformidade com os conceitos que teriam que priorizar em virtude da nova 

articulação curricular na segunda licenciatura. Sinalizamos que o tempo vivido, 

experimentado, foi significativo para os sujeitos discentes na valorização das 

relações estabelecidas entre alunos e colegas, nas trocas e experiências reais do 

cotidiano que por eles foram trazidas no decorrer do curso, as quais serviram de 

reflexões, discussões e ações pensadas no coletivo, valorizando assim os tempos 

do kairós. 

 

Ponto de chegada da contribuição e a ressignificação dos saberes na 

contemporaneidade: Nos aproximaram com o estudo de Delors (1996), pois a 

ressignificação para os sujeitos estaria relacionada ao saber conhecer e ao saber 

fazer como forma de se capacitar para uma atuação como docentes na 

contemporaneidade. Embora sejam docentes já em exercício, não mencionaram os 

saberes que envolviam os conceitos pedagógicos, por vezes, mencionaram as 

experiências, as vivências que tiveram, mas não evidenciamos esse entendimento e 

apropriação específica claramente.  

A ressignificação dos saberes para os sujeitos perpassa a ação de fazer, ser 

capaz de realizar, como uma ação de execução, nos evidenciando que não houve 

um diálogo entre os aspectos que envolviam esses saberes, foi um dado relevante e 

significativo para nossa análise. Notamos, com a escuta dos sujeitos, que os 

saberes se articulavam com os conhecimentos curriculares, nas disciplinas que os 

capacitariam aos “fazeres” da educação infantil e ensino fundamental 1. 

Consideramos que esses saberes, relatados pelos sujeitos, demonstraram que se 

limitavam aos saberes que os aproximariam das necessidades e realidades dos 

contextos da educação infantil, prioritariamente, pois as falas estavam permeadas 

por dúvidas geradas por uma ansiedade quanto aos saberes na educação infantil. 
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Ponto de chegada da contribuição e ressignificação da teoria e da 

prática na contemporaneidade: Em nossas análises a respeito dessas 

ressignificações, se faz necessário apresentarmos em dois momentos distintos 

quanto aos termos usados pelos sujeitos, bem como nossa intenção ao fazermos 

essa indagação a eles nos aspectos teóricos e práticos. Em um primeiro momento, a 

teoria e prática sobrevieram aos sujeitos na aproximação entre os conceitos que 

foram, ao longo do caminho formativo, sendo revisitados por eles. Contudo, 

queremos evidenciar que a ressignificação da prática diária desse professor já em 

exercício, foi emergindo com novas ações, novas posturas, novas maneiras de se 

aproximarem dos seus alunos.  

Para tal afirmação, identificamos no cotidiano das aulas quando 

compartilhavam conosco suas dúvidas e anseios das dificuldades em encontrarem 

uma solução, uma outra prática para suas dificuldades naquele momento. Como 

nosso objetivo nesta pesquisa foi trazer as falas dos sujeitos e suas ressignificações 

ao longo da trajetória do curso, houve uma apropriação dos sujeitos, dialogando e 

dando sentido para seu fazer docente. Consideramos então que, com a 

aproximação de novos conceitos teóricos, essas práticas foram ressignificadas ao 

longo do curso em sua sala de aula cotidianamente conforme iam se deparando com 

diferentes impasses em sua sala de aula.  

No segundo momento, identificamos as relações que estabeleceram entre a 

teoria e a prática nas observações feitas nos estágios obrigatórios. Essa formação, 

desenvolvida em um tempo reduzido, traz luz a essas inconsistências entre o 

estudado e o vivenciado, dificultando o entendimento dos sujeitos quanto aos 

significados e sentidos pertencentes a eles. Evidenciamos uma realidade na qual 

nos deparamos nos espaços acadêmicos, a falta dos diálogos entre as teorias, os 

pensamentos e as ações práticas. Os estágios contribuíram para uma aproximação 

real quanto ao contexto, aos desafios e às especificidades da educação infantil e da 

educação básica do fundamental 1, evidenciaram também que os conceitos trazidos 

não foram amplamente discutidos, analisados e incorporados nessa formação 

quando confrontada com a realidade, o “chão da escola”. Portanto, consideramos 

que as teorias são amplas e complexas para serem incorporadas aos alunos em um 

tempo tão reduzido, mas também consideramos que as práticas desses professores 

em exercício foram ressignificadas partindo dos novos conhecimentos teóricos que 

adquiriram nessa formação,com a aproximação de diversos autores.  
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Na voz dos docentes, identificamos as inquietações de articularem em suas 

disciplinas as teorias e as adaptarem para uma prática que fosse consistente e real 

para seu aluno em um espaço curto de tempo. Houve a necessidade, por parte dos 

docentes, de uma adaptação em relação ao conteúdo teórico de suas disciplinas, 

pois manifestaram certos desconfortos em priorizar os conteúdos a serem 

ministrados em um curto espaço de tempo para uma abordagem mais profunda em 

certos conceitos mais complexos. Consideramos que as teorias e as práticas 

propostas para o curso da segunda licenciatura devem ser revistas, pois abordam 

essas duas dimensões, para que possam apresentar um viés mais próximo da 

realidade educacional contemporânea, enquanto docentes em exercício para que 

ressignifiquem suas ações, em seus espaços educativos. 

 

Ponto de chegada da contribuição e a ressignificação da 

profissionalidade na contemporaneidade: O uso do termo profissionalidade foi 

uma opção, mas identificamos que ainda não foi incorporado, manifestado pelos 

sujeitos, usando a terminação de profissão docente. Consideramos que foi algo que 

está sendo aos poucos construído, pois o que prevaleceu nas falas foram as 

atuações como profissionais da educação. Essa formação, na segunda licenciatura, 

exigirá uma especialidade e apropriação de novos conhecimentos que os capacite a 

dialogar e articular na educação infantil e na educação básica, fundamental 1, na 

sociedade contemporânea, diante das mudanças e dimensões educativas para o 

século XXI.  

Identificamos também que a procura pela segunda licenciatura para os 

sujeitos foi uma maneira de manutenção de emprego como também a busca por 

novas oportunidades na docência ou na gestão. O mercado de trabalho foi o grande 

articulador para a realização dessa formação. Entendemos que esse aspecto é 

importante e relevante, mas demanda discussões que não tínhamos por objetivo 

principal e específicos neste trabalho. Consideramos, em nossa pesquisa que, com 

essa formação, novos horizontes profissionais estariam surgindo, mas também 

consideramos que um estudo posterior demandará uma aproximação da realidade 

que esses novos pedagogos enfrentarão para as novas oportunidades, ou não, e 

inserção no mercado de trabalho.  

Nos aproximamos ao ponto de chegada, considerando que a pesquisa não 

se finda aqui, somente com esse compartilhar com os sujeitos, afirmamos que ela 
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tem, a partir de agora, novas possibilidades e novos horizontes investigativos futuros 

se ampliam. Propusemos algumas hipóteses para possíveis estudos que 

consideramos importantes, que durante nossa pesquisa foram sendo observados e 

identificados como ações e reflexões necessárias. 

Identificamos assim, nesse contexto, em se oferecer um curso de segunda 

licenciatura em Pedagogia para professores licenciados, e que essas hipóteses 

investigativas possam gerar novos conhecimentos, sendo eles:  

- Quais serão as oportunidades profissionais nos espaços educativos desses 

sujeitos que realizaram essa formação pedagógica específica?  

- Como será a atuação como docentes em sala de aula na educação básica 

desses alunos da segunda licenciatura?  

- Quais foram as lacunas na formação desenvolvida na segunda licenciatura 

em Pedagogia? 

- Como o mercado de trabalho receberá esses professores advindos da 

segunda licenciatura conforme a Resolução nº 2 de 2015? 

- Quais as exigências para os percursos formativos de professores conforme 

a proposta explicitada na BNCC de formação? 

- A formação proposta pela Resolução nº2 será condizente frente aos 

problemas educativos brasileiros na contemporaneidade?  

Eis, portanto, alguns pontos que evidenciamos nesses questionamentos que 

emergiram da nossa percepção, nos tornando claro que este trabalho não se 

encerra aqui, pois novos cenários se vislumbram quanto à formação de professores 

na contemporaneidade.  

Enfim, entre chegadas e novas partidas, esta tese de doutoramento  

intitulada: “Segunda Licenciatura Em Pedagogia: Contribuições e 

Ressignificações no Exercício da Docência nas Vozes de Professores 

Licenciados”, em seu processo de construção, de escutas, de aproximações, de 

alegrias, de tristezas, de angústias, de esperanças, de incertezas, de conflitos, de 

incompletude, de acolhimento, de buscas, consideramos que a formação de 

professores é complexa e permeada de intenções que nos impulsionam por 

diferentes caminhos. Assim, não podemos mensurar se houve uma efetiva formação 

pedagógica embasada na proposta da Resolução nº 2, que tenha suprido às 

necessidades, multiplicidades e complexidades da educação na 

contemporaneidade. Contudo, consideramos que o processo formativo que se 
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estabeleceu no coletivo, nas experiências e vivências por eles relatados de seu 

cotidiano, para esses professores, essas interações na sala de aula foram 

significativas e ressignificadas. O ambiente na sala de aula foi construído entre os 

alunos como espaço para compartilhar dúvidas, anseios, frustrações e angústias, 

pois ali a formação era conjunta, a interação, o olhar para e pelo outro se tornou 

relevante para esses professores, mesmo em um semestre de curso.  

Voltar à sala de aula remeteu a um lugar de acolhimento para suas dúvidas, 

seus desafios, suas expectativas para com seu aluno no presente, sendo muito mais 

necessária a formação e a ressignificação das dificuldades enfrentadas na 

contemporaneidade com seu contexto de atuação docente diária. O curso de um 

semestre letivo se deu no presente, mobilizando esse professor, que agora também 

se tornou aluno, a ressignificar suas ações partindo das concepções pedagógicas. A 

interação entre os pares foi importante aspecto a ser mensurado nesta pesquisa, se 

faz urgente pensar e priorizar a oferta dessa formação em ambientes presenciais, 

conforme consta na Resolução nº 2 como já mencionamos, pois, a aproximação com 

os professores e colegas são determinantes para sua atuação na docência. 

Consideramos que esse caminhar nos oportunizou experiências e que assim fomos 

nos construindo e nos ressignificando como pesquisadora, acolhendo as 

contribuições deixadas pelos sujeitos dessa pesquisa, colegas de caminhada, 

comprometidos diariamente com as conquistas e os desafios impostos pela docência 

na contemporaneidade.  

Como pesquisadora e docente desse curso, as reflexões que ficaram 

impregnadas são as de que os sujeitos dessa pesquisa são professores em 

exercício e o que se evidenciaram foram suas expectativas e angústias diante das 

realidades enfrentadas em seu contexto de atuação docente, explicitadas durante o 

curso. Lacunas na legislação, déficit de uma política educacional eficaz foram 

percebidas e discutidas com esses sujeitos que se viram inseridos nesses novos 

caminhos legais de formação. Cabe uma ressalva, enquanto pesquisadora, para que 

essa Resolução nº2, que autoriza a formação em Pedagogia em um tempo reduzido 

seja revista e amplamente analisada por entender que as concepções pedagógicas 

não podem ser contempladas em pouco tempo de forma superficial. Como 

pesquisadora, saliento que o intuito desta pesquisa foi dar voz para esses alunos, 

que buscaram a segunda licenciatura por motivos diversos e assim estabelecer 

informações e dados relevantes para o entendimento dos caminhos que foram 
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trilhados pelos alunos durante o curso. A reflexão que nos apresentou no percurso 

da pesquisa era a de que essas discussões foram importantes ao longo do curso 

para esses professores que lidam com as adversidades em sala de aula, que lidam 

com o inesperado, que é o ser humano, em especial crianças e adolescentes em 

seus processos de aprendizagens. 

Enfim, consideramos que: “A história ainda não acabou e o futuro não está 

escrito, mas ele será o resultado do que as gerações atuais desejam e fazem do 

presente” (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 143). Faço minha as palavras do autor, de 

quem nos aproximamos de forma muito particular e significativa no decorrer desta 

pesquisa. Estamos construindo no presente nossa história enquanto professores, 

deixando nosso legado para as gerações futuras. As palavras do autor, nos 

impactaram, nos mobilizaram e nos fizeram refletir a cada dia como pesquisadora, 

como docente, como formadora de professores que o mais nobre compromisso, 

enquanto árvore, é a formação humana, que, como pedras, os alunos, serão sempre 

lapidados, assim transformando e deixando legados às gerações futuras. Aqui no 

presente, como pesquisadora, não chegamos no final da pesquisa, mas sim no 

ponto de chegada que nos levará a um futuro de novos caminhos investigativos, 

novos conhecimentos que ainda não foram escritos.  
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APÊNDICE A - Ressignificação do ser Professor, ser Pedagogo 
 

Discentes Ressignificação do ser Professor,ser Pedagogo  

SAFIRA 
 

- Ressignificou a minha identidade de professora ao 
me colocar diante dos meus colegas como aluna e ao 
me colocar ao lado dos meus ex alunos como colega. 
 
-Foi interessante essa mudança de papel, os alunos 
na sua maioria foram meus ex alunos. O mais 
interessante foi participar do grupo de whatts dos 
alunos e entender melhor como eles percebem o 
mundo acadêmico e isso me acrescentou como 
professora. 
 
- Confesso que não tenho paciência de ficar 
assistindo aula 
 
- Com os profs que são caxias, dedicados com o 
planejamento, eu me incluo nesta categoria, outros 
levam mais na flauta. 
 
-Sou fiel às minhas escolhas mantenho minha 
escolha e meu idealismo. 
 
-Minha experiência na escola da periferia foi violenta 
com alunos violentos tive medo abandonei e na 
mesma época passei em uma seleção para uma 
escola de elite e tive a clara certeza e que tenho até 
hoje de que nosso país tem a concepção da casa 
grande e da senzala e que a transformação da 
educação. 
 
-Ser professora me comove na formação de pessoas 
mais consistentes com uma maior participação social, 
amar o conhecimento, ver beleza na cultura. 
 
-Sou muito feliz como docente do ponto de vista 
material, mas infeliz com a baixa remuneração. 
 
-Do ponto de vista da atividade eu não perdi nada 
desse idealismo, que conservo e esta visão ainda me 
norteia ainda mais com essa população mais 
humilde, origem social mais humilde eu percebo mais 
fortemente nossa importância na formação cultural, 
porque o conhecimento é a minha riqueza. 
 
- A situação piorou em violência, desacato a 
autoridade, apatia, desinteresse, falta de perspectiva 
de vida dos alunos, não ver sentido na escola e no 
conhecimento, acho que o conhecimento e a cultura, 
estudo, perderam o valor, na sociedade dinheiro é 
hegemônico, sucesso na carreira é ganhar bem, é um 
momento da humanidade, que valoriza a técnica e o 
dinheiro, consumo e os conhecimentos de ler e 
escrever totalmente fora de moda. 
-A escola tem que ser reformulada é uma instituição 
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bastante conservadora que ensina ciências do século 
17, no momento em que tradição também está fora 
de moda, as condições culturais globalizadas 
tornaram o papel do professor mais difícil, mas não 
por isso menos necessário. 
-O professor está neste ponto de tensão entre o 
passado e futuro, estar lidando com os novos 
educandos, tendo que mostrar o mundo antigo para 
os novos educandos que não estão olhando para 
passado eles estão olhando para o presente e para o 
futuro   baseados nos valores que não são culturais. 
-O professor, está numa posição muito fragilizada 
pelos discursos social que expressa na mídia ser 
bonito, fazer esporte é o que vale, que tem valor 
social e o professor é um pobre coitado inclusive para 
os alunos de classe media baixa, eles veem o 
professor como pobre coitado e eles escolheram ser 
professores.  
 
- A figura e as condições de trabalho do prof. são 
profundamente desvalorizadas, é difícil para um 
adolescente ver esse professor como um pobre 
coitado ou digno de respeito. 
 
-As relações entre adultos e crianças também estão 
bastante difíceis de autoridade, nosso movimento vai 
contra a corrente, mas é profundamente humanizador 
nosso papel é esse. 

AMETISTA: 
 

- O que estou aprendendo agora é totalmente 
diferente do que aprendi na graduação, era conteúdo 
tradicional, confesso que vim por uma oportunidade 
dou aula aqui na escola, é uma facilidade. 
 
 -Quando me deparei com esse novo mundo eu vi 
que eu precisava fazer alguma coisa para dar uma 
mexida no meu caldeirão. 
 
- Antes eu só dava prova, agora tenho outro olhar, 
não dá mais para os alunos ficarem sentados na 
cadeira, eu sempre pergunto se eles gostaram da 
atividade diferenciada. 
 
- Professor, tem que buscar o conhecimento, não se 
acomodar. 
 
-Em 4 meses é muito pouco para sair um pedagogo. 
 
- Aquele que tem consciência que o professor é um 
pesquisador ele tem que ir atrás do conhecimento e 
aquele que só quer o diploma? 

JADE: 
 

- Tive muita dificuldade quando comecei atuar em 
sala de aula eu tinha a parte muito técnica da coisa, 
entrava e os alunos me perguntavam o que eu estava 
falando. 
 
- Senti a necessidade de voltar a fazer Pedagogia 
para tentar conseguir um suporte que me desse 
condições de alcançar meu aluno. 
 
-Hoje eu penso em como meu trabalho poderia ter 
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sido diferente ou mais aproveitável, claro que a gente 
dá o melhor mas é importante ter consciência que 
existem ferramentas que temos que sempre estar 
estudando e buscando para que traga para sala de 
aula conteúdos próximos dos alunos, não adiante 
você trazer e ele não entender. 
 
- Estou no estado e não tenho oportunidade de fazer 
cursos, tudo que vou fazer tenho que buscar. Tudo a 
parte, este curso também à parte. 
 
- Para escola não tem importância se o professor 
continua estudando ou não, você vai dar sua aula e 
está tudo bem. 
 
-O fato de continuar buscando é algo do professor 
mesmo. 
 
-Na escola dizem: você vai sair para fazer um curso 
você vai atrapalhar o planejamento, você tem certeza 
de que você quer fazer o curso? 
 
-Temos dois lados da história um lado profissional, 
seu lado como aluno que nesse momento me 
questiono que vários assuntos que eu tive acesso se 
não for buscar não vou saber. 

RUBI 
 

- Voltar para licenciatura porque recebi um convite, 
tinha uma visão totalmente diferente, até me assustei, 
pensei que a Pedagogia era um curso para formar 
professores só aí vem um leque de outras 
oportunidades eu nunca parei para pensar nisso. 
 
-Muitas pessoas procuram a Pedagogia pensando 
em ser professor num primeiro momento para mim foi 
tudo novidade sou formada em letras e dou aula em 
uma escola tradicional, é muito diferente de tudo que 
eu ouço quando se fala em escola da prefeitura se 
hoje eu fosse recomeçar eu iria para prefeitura tenho 
53 anos. 
 
- Nossa vida é uma constante aprender aprendendo, 
estando com aluno estamos aprendendo, uma troca. 
- Professores hoje necessidade da formação 
continuada, precisamos estar atualizados. 
 
- Hoje o professor na sala de aula tem que ser 
criativo (tecnologias) se não for o aluno dorme em 
sala de aula, professor ser humilde frente à 
tecnologia, o aluno sabe mais. 
 
- Busca do sucesso para meus alunos, estou 
investindo na minha formação para meus alunos. 

ÁGATA 
 

- Uma realidade social muito diferente da minha, 
baixa renda dos alunos, muitas defasagens na 
medida que somos professores o negócio vira ao 
contrário, eu tenho que preparar tudo e como isso vai 
ser? 
 
- A Pedagogia está me fazendo pensar quem é esse 
meu aluno primeiro para depois preparar minha aula, 
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meu planejamento para o próximo ano. 
 
- Sempre achei que tivesse uma lacuna na minha 
formação, nunca me vi como uma professora cheia 
de “frufru” que sabe preparar um cartaz, que sabe ter 
uma boa didática, apesar dos meninos dizerem que 
professora você ensina bem literatura, a gente gosta 
é divertido, a aula parece que voa. 
 
-Eu não sou muito criativa para pensar em coisas 
mais lúdicas não que a Pedagogia seja só isso, mas 
essa era minha concepção, que iria trabalhar mais 
com o lúdico essas coisas assim, daí eu entrei no 
curso e vi que era uma área muito ampla, me dá uma 
porta de entrada muito mais ampla que a própria 
letras. 
 
- Paro pra pensar no que a Pedagogia me propõe, 
agora tenho ainda mais respeito pelos profissionais 
da Pedagogia. 
 
- São as pessoas que alfabetizam que dão o ponta pé 
inicial com a criança tenha acesso a linguagem 
quando essa criança chega pra mim com a 
defasagem na alfabetização é muito preocupante 
então a base tem que ser muito sólida e se esses 
pedagogos conseguem fazer uma base com um 
trabalho bem articulado bem acabado, esses alunos 
chegam pra gente lá em cima bem mais estruturados 
bem mais preparados para poder trabalhar de forma 
mais profunda o conhecimento, eu vejo como uma 
base muito importante. 
 
-A Pedagogia tem sido para mim um diferencial eu já 
vejo que consigo trabalhar melhor os projetos em 
sala de aula, consigo articular melhor o que vou fazer 
com eles, me fez pensar que esses meninos 
precisam ser mais ativos, foi um diferencial. 
 
- A pedagogia me fez ter um olhar para dar 
autonomia para meus alunos. 
 
- Existe a Ágata antes da Pedagogia e depois da 
Pedagogia. Antes era a Ágata bem pesquisa, bem 
pesquisadora, eu sempre vivi no campo da pesquisa 
mesmo em sala de aula, mas o fato de vc trabalhar 
com pesquisa te torna um sujeito meio mecanizado 
sem aquela preocupação no sujeito e eu sempre fui 
uma professora muito que visava muito a pesquisa e 
esse perfil embuti na gente. 
 
- Eu chamei muito mais pra mim essa 
responsabilidade como professora, “opa isso é meu”, 
propor, delegar... planejar com eles, estar junto com 
eles. 
 
- Fui impulsionada pois já sentia essa lacuna na 
minha formação. 
 
-Como doutoranda e pedagoga tenho muito a 
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contribuir. 

TURQUESA 
 

- Quando eu entrei aqui procurando um ensino 
presencial, eu começo a me empenhar nas leituras e 
discussões com os colegas e professores então a 
vantagem não vem só da certificação, mas também 
no tipo de formação que é oferecida nas diferentes 
disciplinas. 
 
- Venho me formando em outras frentes, nunca 
larguei a academia, sempre antenada nos assuntos 
de educação, mas eu acho que me trazem outras 
perspectivas de outras disciplinas, sou muito ligada 
na educação em relação a linguagem, pois é minha 
linha de trabalho. 
 
- Relação professor aluno, este tipo de concepção eu 
acho que foi bastante trabalhada e discutida até 
provocou bastante as pessoas na sala de aula. 
 
-Foi muito bom estar de volta na faculdade, poder 
estar na sala de aula como aluna, interagir com 
outras pessoas, conhecer qual é o público, quem são 
os meus colegas que estão se formando agora, isso 
foi muito importante para mim. 
 
- Até na formação você não tem a noção de quem 
são as pessoas que você está trabalhando, e fica 
algo muito superficial, então conviver e poder fazer 
trabalho junto, acho que isso foi muito importante 
para mim. 
 
- Ser pedagogo: isso foi uma coisa que eu fui 
construindo com o tempo,eu venho de uma formação 
em letras  e a escola é uma cascata de 
hierarquias,então quando eu comecei, que já faz 
bastante tempo a gente tinha aquela coisa que 
professor de ensino médio era o professor real, 
aquele que conhecia mesmo a matéria ,e a 
professora de educação infantil nem tinha faculdade 
na minha época, ela era , tinha feito o normal, então 
tinha assim , um desprezo mesmo pelas pessoas que  
trabalhavam com a educação infantil e com o ensino 
fundamental ,eu tive que ir descobrindo  aos poucos , 
o valor que essas pessoas tem , o conhecimento  que 
elas carregam  e entender que não é você  entrar na 
sala de educação infantil ou fundamental que se você 
tem muito conhecimento você se vira com aqueles 
alunos  e você sabe o que fazer com eles, então 
demorou para eu entender ,isso foi uma construção 
pra mim. 
 
- O pedagogo ele é um profissional quem tem muitas 
qualidades muitas competências e que precisa muito 
e precisa ser respeitado tanto quanto qualquer outro 
profissional. 
 
- Acho inclusive que eles têm mais técnicas de 
trabalho, tem mais possibilidades de endereçar o 
conhecimento do que o professor de ensino médio 
que muitas vezes repete aquele conhecimento da 
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maneira que ele aprendeu sem considerar o processo 
dos alunos. 
 
-Então eu acho que o pedagogo é aquele que 
considera o outro, o aluno, tem esse olhar para o 
aluno e aquilo que está acontecendo com o aluno, se 
interessa pelo processo que é do outro e não só do 
ensino e essa relação  de ensino aprendizagem , 
aprendi a respeitar muito e hoje me dá orgulho de ser 
pedagoga, acho que é um motivo de orgulho pra 
mim. 

 

Docentes Ressignificação do Ser Professor, ser Pedagogo 
 

JATOBÀ 
 

-Vivo em um laboratório vivo na formação dos 
professores e ajuda a formar os professores na 
Pedagogia, uma formação do que precisa, do que 
tem que ser e do que é. 
 
-Uma coisa é o aluno falar para o professor 
universitário dentro da sala de aula, “eu só quero o 
diploma”, mas esta fala de que nunca vou entrar 
numa sala de aula não existe. 
Uma coisa é o aluno falar para o prof, universitário 
dentro da sala de aula, “eu só quero o diploma”, mas 
este “nunca vou entrar numa sala de aula” não 
existe, enquanto cidadão. 
- Você vai buscar um espaço profissional quando 
você não consegue naquilo que você quer você vai 
em busca daquilo que você tem na mão, o que você 
tem na mão é o diploma de pedagogo, ele fez 
Pedagogia subentende se que ele está habilitado. 
 
-Tenho esta responsabilidade na faculdade de 
formar profissionais que atendam nossa necessidade 
de que eu sei quais são porque eu estou lá. 
 
-Os alunos estavam aflitos mesmo sendo 
professores licenciados, era tudo muito novo, o 
olhar da alfabetização difere das especializações, 
tudo que disse a eles era novo. 

 
-A principal função do pedagogo é ensinar a ler e 
escrever desenvolver as habilidades leitoras 
escritoras, se esse professor não tiver uma iniciativa 
para buscar uma formação, continuar estudando, 
pesquisando, a segunda licenciatura não assegura a 
validade. 

 
- Minha angústia de estar fazendo parte de um 
processo que está sendo falho, lei que não 
assegura qualidade. 
 

-A Pedagogia não é o que se pensa dela para quem 
está de fora “ah, vou fazer Pedagogia porque é um 
curso fácil”, essa percepção eles tiveram, se ele foi 
envolvido ele vai ter que continuar os estudos, 6 
meses não dará conta. 

CEDRO 
 

- Na verdade, não sei para que eles querem essa 
segunda licenciatura em Pedagogia, não sei para 
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que se é para somar ponto, para quem já atua dentro 
do estado, para evolução funcional. 
 
- Vejo nesses alunos uma necessidade de 
complementar o curso anterior do que entrar em sala 
de aula. 
 
- Participar desse mecanismo dentro da escola. 
Tinham alunos que não estavam dentro da escola. 
Aqueles que estavam dentro da escola ficavam mais 
atentos aos conceitos do que aqueles que não 
atuavam. 
 
- Impossível se pensar em uma lei com esses 
aportes que permita formar em 6 meses, esses 
profissionais formados em Pedagogia vão ter um 
diploma e serão totalmente incompetentes para 
atuar. 

IPÊ 
 

- Introdução a Pedagogia, porque os alunos não 
sabiam quem era o pedagogo e se formavam em 
pedagogos., em que o pedagogo trabalha, como, na 
educação formal e não formal. o pedagogo 
professor, coordenador, gestor do ensino. 
 
- A Pedagogia é muito ampla , tem a parte de 
licenciatura , a parte de organização do ensino, 
então eles saíram com esta ideia da atuação do 
pedagogo na educação formal e não formal, tanto 
que os trabalhos foi de pesquisa a respeito da 
atuação do pedagogo formal e não formal, trabalhos 
feitos em grupos,assim ampliaram a visão do que 
seja um pedagogo, que não é só a pessoa que dá 
aula,veem o pedagogo com uma atuação maior , 
uma perspectiva  maior e também de organização do 
ensino, de preocupação com a prática educativa. 
 
- Elas conheceram o outro lado da Pedagogia, que 
não é só a sala de aula, eles tiveram uma visão do 
que é a Pedagogia e até por terem outra formação 
na licenciatura eles pretendem ficar na educação 
formal, mas tiveram a noção de que o campo de 
atuação fosse tão grande. 
 
- O que é ser professor, pedagogo, apesar das 
críticas eles gostaram do curso e aprenderam muitas 
coisas, começaram a ter uma visão pedagógica de 
como dar aula. 
 
-  O professor não é só dar sermão no aluno, tem 
que saber o porquê ele está assim, o que está 
faltando para ele aprender. 
 
-Reconheceram a importância do curso para a sala 
de aula. 

MOGNO 
 

-Questão do pensar fora da casinha, enxergar a 
educação com outros olhos, enxergar que o 
professor sim é parte integrante da construção do 
currículo. 
 
-Não simplesmente chegar na escola e pegar aquele 
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currículo pronto e aplicar e acabou, ele tem sim que 
se envolver, ver aonde o currículo irá levar ló, que a 
escola esta querendo do seu aluno e quem formar, 
eu enquanto professora daquela instituição sou a 
favor ou contra? 
 
- O público é diferente, até o linguajar na segunda 
licenciatura é diferente tanto do aluno quanto do 
professor, tem outra postura e outro 
comprometimento. 
 
- Atualização antes de tudo, atualização docente, 

estar sempre estudando, sempre evoluindo, não 
adianta que entrou na área da educação vai ter que 
estudar o resto da sua vida. 

 
-Eles tiveram a noção de que fazem parte deste 

processo e que eles precisam se atualizar, passam 
a ter mais consciência da sua pratica, passa a 
enxergar que no processo do ensinar e do 
aprender ele tem 50% da responsabilidade, estes 
professores de outras áreas (Letras, Ed, Física...). 

 
- Todos os profissionais têm que fazer a Pedagogia 
se quiser dar aula para lidar com esse aluno que 
deverá ser protagonista. Essa formação pedagógica 
é essencial para que a gente pense na educação 
hoje, o protagonismo do aluno, a educação que 
transforma, não que reproduz. 
. 
- Hoje o profissional da educação ele é um 
profissional que obrigatoriamente aprende, 
desaprende e reaprende. O professor que não 
estiver disposto a isso não serve mais para trabalhar 
com educação. 
 
- As falas vêm com medos angústias e eles refletem 
tudo isso, desânimo, outros procuram a segunda 
licenciatura porque consegue ver o fazer docente 
como melhorar para transformar o grupo social ao 
qual está inserido. 

IMBÙIA 
 

-Eu senti falta na segunda licenciatura é em relação 
a Pedagogia que algumas disciplinas foram 
elencadas como fundamentais para formar este 
pedagogo e muitas dessas disciplinas da Pedagogia 
não estão na segunda licenciatura. 
 
-Acho que há uma perda muito grande para esses 
alunos saírem com uma certificação de pedagogos 
em relação a um pedagogo formado como primeira 
licenciatura com certeza ele sai perdendo e muito 
porque na hora que foram feitas as escolhas das 
disciplinas se privilegiou algumas em detrimento 
lógico, de outras tantas. 
 - Mas o que eu tendo é assim que o próprio 
pedagogo se formando em primeira licenciatura ele 
já sai muito defasado a formação está abreviada e 
não é esta faculdade, são as faculdades em geral 
porque quando mudou a legislação e o pedagogo 
deixa de ser o especialista e vai  para ser o 
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generalista eu acho que o curso de Pedagogia 
perdeu muito, porque antes era de 4 anos, e nos 
últimos 2 anos o aluno escolhia  a habilitação 
específica. 

APÊNDICE B - Ressignificação dos Saberes 
 

Discentes Ressignificação dos Saberes   

SAFIRA 
 

-Comprovação de que a empatia com o docente é o 
ponto fundamental na relação de ensino e 
aprendizagem, e é curioso como essa empatia ela 
vem da habilidade e comprometimento do prof. em 
transmitir conteúdo, nesses aspectos mais 
metodológico mas acho que o que é mais decisivo é 
a relação pessoal e é impressionante como a adesão 
à disciplina passa pela relação com o professor. 

AMETISTA 
 

-O prof tem que conhecer os seus alunos. 
 
-Eu observo de cada professor colocar em prática 
mesmo. 

JADE 
 

- Montar plano de ensino; saber conhecer cada aluno 
cada um tem uma necessidade diferente; 
conhecendo seu aluno você saberá seu papel. 
 
- A gente nunca ensina igual; respeito pelo outro e 
pelo aprender do outro, pelo tempo do outro. 

RUBI 
 

-Saber o que vai fazer, ter certeza, vão surgir 
momentos de desafios, a sala de aula é sempre um 
desafio. 
 
- Cada classe é uma classe temos que ver o aluno 
individualizado 
 
- Nossa vida é uma constante aprender aprendendo, 
estando com aluno estamos aprendendo. 

ÁGATA 
 

- Achei o grupo de disciplinas que foi trabalhado 
neste semestre maravilhoso, foi bem no cerne. 
  
-Eu considero 3 pontos importantes: didática, 
ludicidade e as questões da gestão que é saber 
compreender como funciona e como eu posso 
contribuir para que essa gestão seja algo importante, 
propondo novos projetos, novas formas de lidar com 
os professores. 
 

TURQUESA 
 

- Na Pedagogia as pessoas precisam fazer uma 
correlação entre aquilo que é a prática de sala de 
aula e aquilo que a teoria está dizendo. 
 
- O valor que essas pessoas têm, o conhecimento 
que elas carregam e entender que não é você entra 
na sala de educação infantil ou fundamental que se 
vc tem muito conhecimento você se vira com 
aqueles alunos. 
   
- Aquele que considera o outro, o aluno, tem esse 
olhar para o aluno e aquilo que está acontecendo 
com o aluno, se interessa pelo processo que é do 
outro e não só do ensino as essas relações e de 
ensino aprendizagem. 
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Docentes Ressignificação dos Saberes  
 

JATOBÀ 
 

A principal função do pedagogo é ensinar a ler e 
escrever desenvolver as habilidades leitoras 
escritoras. 

CEDRO 
 

Saberes para este aluno, ser fundamental é se 
eles conseguissem fazer uma relação mais 
objetiva da realidade assistida. 

IPÊ 
 

- Uma perspectiva profissional, ser professor de 
Ed infantil e fundamental 1, ser diretor depois. 

MOGNO 
 

- Construir o currículo para transformar. 
 
- Atualização antes de tudo, atualização docente, 
estar sempre estudando, sempre evoluindo. 
 
- Todos os profissionais têm que fazer a 
Pedagogia se quiser dar aula para lidar com esse 
aluno que deverá ser protagonista. 

IMBÙIA 
 

Eu penso que essas questões ideológicas, 
questões que estão por trás e dão sustentação ao 
currículo, e que se a pessoa não tem consciência 
delas ela vai ser só uma reprodutora e entender 
que currículo não é só o que a gente vê, que é 
muito mais que isso. 
 
-Tem os aspectos do currículo oculto que  eles 
precisam enxergar,e entender de verdade para 
além do que é , entender o que está na escola e 
fora da escola é currículo, e que interfere,essa 
ligação a respeito de avaliação é muito difícil eles 
fazerem esta ligação entre o currículo e a 
avaliação. 
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APÊNDICE C - Ressignificação da Profissionalidade 
 

Discentes Ressignificação da  Profissionalidade  

SAFIRA 
 

- Eu e meus colegas estamos na segunda 
licenciatura pelo mercado de trabalho, todos na 
sala são formados, ex alunos da Sumaré, 
engrenaram na segunda licenciatura pois a 
maioria são formados em história na Sumaré, e 
estão sem trabalho. 
 
- Tem uma questão pragmática de abrir as 
oportunidades de trabalho. 
A figura e as condições de trabalho do prof. são 
profundamente desvalorizadas, é difícil para um 
adolescente ver esse professor como um pobre 
coitado ou digno de respeito. 
 
- È um momento da humanidade, que valoriza a 
técnica e o dinheiro, consumo e os 
conhecimentos de ler e escrever totalmente fora 
de moda. 
- O professor, está numa posição muito 
fragilizada pelos discursos sociais que expressa 
na mídia ser bonito, fazer esporte é o que vale, 
que tem valor social e o prof é um pobre coitado  
inclusive para os alunos de classe media baixa, 
eles veem o prof, como pobre coitado e eles 
escolheram ser profs,.a figura e as condições de 
trabalho do prof. são profundamente 
desvalorizadas 

AMETISTA 
 

Decidi fazer o curso como uma oportunidade, vim 
por causa da lei para dar aula no 5 ano tem que 
ter pedagogia foi me dada uma exceção de dar 
aula no 5 ano e uma hora será cobrada, é uma 
oportunidade. 

JADE 
 

- Concurso público acaba trazendo estabilidade 
profissional 
 

-Ampliar o mercado de trabalho possibilidades, 
vários outros caminhos a licenciatura impossibilita 
atuar em outras áreas, atuar além da escola, 
fazer letras tudo girava em torno dela, na 
Pedagogia nada gira em torno do conteúdo mas 
nas pessoas, do aluno,entender essa pessoa foi 
um ponto que mudou pra mim minha percepção. 
 
-Você vai sair para fazer um curso vc vai 
atrapalhar o planejamento, vc tem certeza de que 
vc quer fazer o curso? 
 

- -Temos dois lados da história um lado 
profissional, seu lado como aluno que nesse 
momento me questiono que vários assuntos que 
eu tive acesso se não for buscar não vou saber. 

RUBI 
 

-Voltar para licenciatura porque recebi um convite 
para coordenadora educacional me veio este 



164 
 

convite para fazer a pedagogia fiquei surpresa 
estou 30 anos no colégio devo estar caminhando 
bem por creditarem no meu trabalho. 

ÁGATA 
 

- Fui impulsionada pois já sentia essa lacuna na 
minha formação do mestrado que dialogou com 
ensino, quando fiz a licenciatura não tinha cara 
de licenciatura, tinha cara de bacharel e meu 
mestrado foi pensado em metodologia de ensino, 
só em literatura. 
- Quando procurei a Pedagogia foi pensando em 
sanar esta lacuna que sentia e preencheu e 
também pensando no campo de trabalho que 
abre mais portas pensando em concurso público, 
outras oportunidades dentro da própria escola 
como cargo de gestão. 
 

-   -Vai ter concurso e eu pensei em fazer. 

TURQUESA 
 

- - A princípio ela foi muito voltada na certificação 
porque existe uma grande expansão das escolas 
bilíngues e isso gera uma necessidade de 
legalização deste tipo de instituição. 

 
entã –A gente já percebe que há uma movimentação no 

sentido de buscar que os professores nas 
instituições estejam qualificados para a 
função,então primeiro só falar inglês era o 
suficiente, em seguida uma necessidade que 
você tivesse , algum tipo de diploma e 
licenciatura, agora não mais pois atuo no ensino 
fundamental1  e preciso da licenciatura em 
Pedagogia. 

 

Docentes Ressignificação da  Profissionalidade   

JATOBÀ 
 

- Eles tem consciência pra que eles querem este 
diploma de pedagogia, quando vc não consegue 
naquilo que vc quer vc vai em busca daquilo que 
vc tem na mão, o que vc tem na mão é o diploma 
de pedagogo, ele fez pedagogia subentende se 
que ele está habilitado. 
-Não se sentem seguros para atuar 
principalmente depois dos estágios, acompanhar 
uma sala de aula 
 
Você vai buscar um espaço profissional quando 
você não consegue naquilo que você quer você 
vai em busca daquilo que você tem na mão, o 
que você tem na mão é o diploma de pedagogo, 
ele fez Pedagogia subentende se que ele está 
habilitado. 

 
-Tenho esta responsabilidade na faculdade de 
formar profissionais que atendam nossa 
necessidade de que eu sei quais são porque eu 
estou lá. 

CEDRO 
 

- A procura para a segunda licenciatura como 
garantia de emprego, alunas que estão cursando 
para garantir espaço na sala de aula. 

IPÊ 
 

- Eles tiveram uma visão do que é a Pedagogia e 
até por terem outra formação na licenciatura eles 
pretendem ficar na educação formal, mas tiveram 
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a noção de que o campo de atuação fosse tão 
grande, achei super positivo. 

-  Teve o caso de uma menina que trabalha em 
uma creche, e questionou a postura da prof, que 
gritava com alunos e até então ela achava que 
era uma atitude normal dessa prof em gritar com 
os alunos para se impor e te autoridade, 

 
- O que achei que motivou os alunos a fazerem o 
curso, foi ampliar o horizonte profissional muitos 
deles não conseguem carga horária ou tem 
poucas aulas ampliar a jornada, com um curso a 
mais. Fazer para ser diretor de escola foi de 
primeiro motivo e não para ser prof. 
 
-Uma perspectiva profissional ser professor de Ed 
infantil e fundamental 1, ser diretor depois, no 
final do curso mudaram fala, olha nunca pensei 
que fosse assim, nunca pensei que tinha que ter 
esses olhar, foi mudando mas no inicio foi o 
aspecto profissional, depois reconheceram a 
importância do curso para a sala de aula. 

MOGNO 
 

-Senti dois públicos na sala de aula, divergentes; 
alunos extremamente comprometidos buscando 
questionando perguntando que já são 
professores, já atuam na área e contrapartida eu 
vi profissionais que estão ali simplesmente fazer 
por uma questão de manter se no emprego. 
 

-. -Nós professores da segunda licenciatura nos 
preparamos de outra forma porque somos 
cobrados também por profissionais. 

 
-  - As aulas eram rodas de conversa trazendo as 

experiências deles em sala, o lado profissional. 

IMBÙIA 
 

 -A prática e a possibilidade de ascensão na 
carreira, porque a carreira docente e da educação 
ela, na minha opinião, elas deveriam correr 
paralelas e elas correm juntas, você é professor 
mas para vc ter ascensão na carreira, pra vc ter 
uma remuneração melhor vc tem que sair de sala 
de aula, porque se vc ficar na sala de aula vc não 
vai ter ascensão profissionais nem financeira  
- Então vc tem que sair, então vc larga a docência 
e aí vc vai para uma outra carreira que seria dos 
técnicos da educação, vai ser coord, diretor, 
supervisor, vc tem que mudar de carreira, para 
isto eles tem esta utilidade muitos chegaram a 
verbalizar: eu posso com este diploma prestar 
concurso para diretor? Essa era a grande dúvida 
deles. Vc vai ter o diploma de pedagogo então 
pode. 
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APÊNDICE D - Ressignificação do Tempo 
 

Discentes Ressignificação do tempo  

SAFIRA 
 

- Porque um semestre de licenciatura é uma 
pincelada 

AMETISTA 
 

- Foi pouco tempo e acho que tínhamos muito 
mais para aprender 
 
- Em 4 meses é muito pouco para sair um 
pedagogo. 

JADE 
 

-Nosso curso acontece em um tempo recorde, 
pouco tempo para muitas questões que poderiam 
ter sido discutidas, 
 
- A liquidez e rapidez do curso 
 
-Respeito pelo outro e pelo aprender do outro, 
pelo tempo do outro. 

RUBI 
 

-Não mencionou 

ÁGATA 
 

- Curto, pra mim foi até bom pra gente que já está 
em sala de aula, sentimos pressa com tudo, 
problema do ser contemporâneo querer tudo pra 
ontem. 
 
-Uma licenciatura em 6 meses eu achei curta 
porque ela teve muitas disciplinas boas muito 
material rico, as referências boas, mas não senti 
tempo para me aprofundar nisso e esse 
aprofundamento fica um pouco a desejar. 
- Mesmo para vivenciar a experiência de estágio 
que também são 320 horas e é um tempo muito 
curto porque a gente faz outras coisas, eu 
trabalho, faço doutorado, agregar este horário 
ficou apertado e sufocante. 
 
- Pensando em um curso que é concentrado e 
que a gente tem visto de forma, não posso dizer 
que de foram superficiais, mas como é pouco 
tempo, não tem como vc se aprofundar muito. 
 
-Então é tudo muito rápido intenso, que a gente 
se apropria muito rápido, mas são temas e 
saberes muito significativos que fazem a 
diferença. 

TURQUESA 
 

- Acho extremamente curto embora pra mim era o 
que poderia ser viável porque eu também 
trabalho com produção de materiais, o tempo pra 
mim foi ideal no sentido de que era o tempo que 
eu tinha para cursar. 
 
- A demanda eu diria pelo estudo pra mim é muito 
curta, são 300 hrs de estágio pra vc cumprir no 
período de 4 meses, muito pouco para uma 
pessoa que está trabalhando. 
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- Não existe um aparato técnico pra que esse 
professor entre na sala de aula, acho que 
nenhuma formação tem mas obviamente em 4 
meses não tem, é mais restrito. 

 

Docentes Ressignificação do tempo 

JATOBÁ -O tempo foi desumano para tanto conteúdo para 
dar conta. A formação é falha.  
 
-Tempo insuficiente porque as metodologias são 
continuidade, o professor de uma forma ou de 
outra terá que buscar outras formas de formação. 
 
- Pelo tempo qualidade e quantidade ele não vai 
conseguir. o tempo todo refletia na fala dos 
alunos, angústia de querer saber e minha 
resposta era não vai dar tempo, nem citei a eja. 
 
-  A angústia foi grande, ensinar algo que eu 
sabia que não era possível pelo tempo. 
 
- Minha aflição em sala de aula é o que vou fazer 
com esses profs de segunda licenciatura para 
alfabetizar uma turma em um curso de 6 meses? 
 
-Habilitado no papel, documento 
 
- A Pedagogia não é o que se pensa dela para 
quem está de fora,ah vou fazer Pedagogia 
porque é um curso fácil, essa percepção eles 
tiveram, se ele oi envolvido ele vai ter que 
continuar os estudos , 6 meses não dará conta 

CEDRO 
 

-Um curso muito rápido 
 
- Acho que deveria acabar com a segunda 
licenciatura, como pode formar um pedagogo em 
6 meses se os cursos são em 4 anos? 
 
- Impossivel se pensar em uma lei com esses 
aportes que permita formar em 6 meses, esses 
profissionais formados em pedagogia vão ter um 
diploma e serão totalmente incompetentes para 
atuar. 

IPÊ 
 

-Acharam muito rápido, muita coisa ao mesmo 
tempo, juntando os conteúdos mais o estágio 
para eles foi muito pesado, mas por outro lado 
falam que aprenderam bastante. 
 
- Se eles pudessem se aprofundar um pouco 
mais, seria interessante, a experiência seria 
maior. 
 
-Expectativas dos alunos, percebi pelos trabalhos 
que havia muitos questionamentos nas provas 
eles colocaram, na dissertativa” atuação do 
pedagogo”, eles colocaram, muitos não gostaram 
da segunda licenciatura porque não os conduziu 
a dar aula na educação infantil. 
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MOGNO 
 

- Percebi que foi pouco tempo, um semestre foi 
pouquíssimo tempo para um assunto tão amplo 
quanto o currículo. 
-. Mesmo com o tempo reduzido eu acho 
necessário, existe sim uma transformação no 
sentido da docência destes profissionais, de 
como chegaram e como se transformam, o 
quanto eles saem da zona de conforto. Quanto é 
desafiador e enriquecedor, uma evolução. 

IMBÙIA: 
 

- O curso é muito condensado, a gente tem que 
fazer escolhas. 
 
- Fui selecionando algumas coisas que eu achei 
mais pertinente em relação ao tempo que a gente 
tinha para trabalhar 
 
- Tempo é curto porque é só um período de 4 
meses de verdade, de fato, mas ele é curto. 
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APÊNDICE E - Ressignificação da Teoria e Prática 
 

Discentes Ressignificação da teoria e prática 

SAFISAFIRA 
 

 
 -Tive a comprovação de que a empatia com o 
docente é o ponto fundamental na relação de 
ensino e aprendizagem, e é curioso como essa 
empatia ela vem da habilidade e 
comprometimento do prof. em transmitir 
conteúdo, nesses aspectos mais metodológico. 
 
 -Acho que o que é mais decisivo é a relação 
pessoal e é impressionante como a adesão à 
disciplina passa pela relação como professor. 
 
- Os professores estão mergulhados naquelas 
práticas dá uma vida a relação teoria e prática e 
isso passa para o aluno. 
 
- Me chamou atenção depois do curso, para a 
distância entre o discurso e a prática, entre o que 
se propõe em termos de teoria, o que é lindo com 
os quais me identifico, os alunos fazendo estágio 
constatam este abismo, entre uma realidade de 
educação. 
 
- Me ajuda a refletir nesse sentido, eu me 
identifico com os textos, mas a discrepância com 
a realidade nos estágios é tanta que os alunos 
devem sentir esse bla bla na faculdade e a 
realidade nua e crua e essa teoria não me 
instrumentalizou para lutar nesta realidade. 

AMETISTA 
 

-Quando comecei a fazer o curso eu aprendi 
muitas coisas novas que estou fazendo da minha 
sala meu laboratório e é maravilhoso porque vc 
vê na pratica aquilo que o prof esta falando 
dentro da sala de aula posso ter a chance de 
colocar em prática e ver se funciona ou não. 
 
- Ter uma outra visão de como eu posso trabalhar 
em uma sala de aula, na prática e na teoria 
focamos sempre na teoria e deixamos a prática 
de lado a desejar, na pratica o curso ampliou as 
possibilidades de se trabalhar com atividades 
práticas em sala de aula. Ampliar. 

JADE 
 

- Aprendi no curso de pedagogia a sondagem e 
estou colocando em prática. 
 
- Quando comecei atuar em sala de aula eu tinha 
a parte muito técnica da coisa,   
 
- A necessidade de voltar a fazer Pedagogia para 
tentar conseguir um suporte que me desse 
condições de alcançar meu aluno. 

ÁGATA 
 

- Teoria e prática: são discrepantes em alguns 
pontos por exemplo de gestão. 
-O sujeito não tem como dar conta de uma teoria, 
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ele está mais focado no aluno do que na 
formação de professores, ele tem que apagar um 
incêndio todo dia. 
 
-Fica a mercê do professor procurar esta 
formação continuada. A prática na sala de aula vi 
muito a concepção do Vygotsky como que 
constrói o conhecimento. 
 

TURQUESA 
 

-Na Pedagogia as pessoas precisam fazer uma 
correlação entre aquilo que é a prática de sala de 
aula e aquilo que a teoria está dizendo. 
 
-Com relação a isso não sei se os meus colegas 
conseguem ver essas coisas porque alguns estão 
em sala de aula e outros não, quem não está na 
sala de aula, não tenho certeza que este curto 
espaço de tempo, ganhe repertório prático, 
porque existe também um conteúdo ai também 
técnico da sala de aula. 
 
- Eu acho que o curso foi muito mais teórico, fez 
preposições de reflexões mais teóricas, e mais no 
sentido de quebrar concepções mais arraigadas 
do que é ensino aprendizagem, do que é relação 
professor aluno,este tipo de concepção eu acho 
que foi bastante trabalhada e discutida até  
provocou bastante as pessoas na sala de aula. 
  
-Agora, o repertorio, prático, técnico par que as 
pessoas trabalhem em sala de aula isso foi um 
pouco das exemplificações dos trabalhos que 
apresentamos. 

 
 

Docentes Ressignificação da Teoria e da Prática 

JATOBÀ 
 

- Estamos com falta de professores na rede, pois 
chegam lá achando que darão conta, chega na 
prática ele vê que não sabe nada. 
 

CEDRO 
 

Com Como você amadurece esta relação em 4 
meses? E o tempo para vc assimilar. essa teoria 
essa prática? 
 

IPÊ 
 

-Percebi que a intenção de fazer o curso é para 
eles atuarem na prática, e então acho que a prática 
ajudou muito junto com o curso que direcionou o 
olhar deles nos estágios para questionar. 
 
-De certa forma os estágios trouxeram 
informações, um despertar, uma direção no olhar 
com o curso, vendo a prática, que é totalmente 
diferente da deles eles trouxeram vários 
questionamentos. 
 

MOGNO 
 

- A disciplina teria que ter dois semestres um 
teórico e outro prático. 
 
 
- Está tudo mudando muito rápido não é só porque 
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as relações estão liquidas, não é o desconstrói e 
joga tudo no lixo, mas um processo de 
reconstrução diária, as turmas nunca são iguais a 
outra. 
 
-As falas vêm com medos angústias e eles 
refletem tudo isso, desânimo, outros procuram a 
segunda licenciatura porque consegue ver o fazer 
docente como melhorar para transformar o grupo 
social ao qual está inserido. 

IMBÙIA 
 

Eu acredito que tenha reverberado mudanças nas 
práticas deles. 
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APÊNDICE F - Contribuições na perspectiva do olhar do Discente 
 

 

SAFIRA 
 

- O curso contribuiu para eu entender melhor o meu 
papel de professora a partir do momento que eu 
volto a ser aluna, não me acrescentou 
teoricamente, nenhuma das disciplinas foi 
propriamente nova,  eu revi teorias que eu já 
estudei, mas foi essa mudança de posição de 
perceber como meus colegas dão aula e eu fiquei 
mais atenta a relação entre aluno e professor, 
relações dos alunos entre si  com o prof. e o 
conhecimento e como ainda no ensino superior 
permanece ainda uma atitude de educação básica, 
que é estudar para tirar nota,estar presente só 
quando estou ameaçado por reprovação por 
falta,falar mal de determinado prof,grupo de 
adolescentes em sala. 
 
- Achei interessante contrapor a minha prática com 
a dos meus colegas, aprendei em termos de 
postura dos professores e não conteúdos, 
metodologias de ensino, níveis de exigências, foi o 
que mais e acrescentou, achei interessante. 
 
- O curso o que me acrescentou foi a aproximação 
com a possibilidade de alfabetizar, trabalhei com 
todas as faixas etárias, mas menos com 
alfabetização. 

AMETISTA 
 

- Mesmo com pouco espaço foi bem enriquecedor e 
a ter uma outra visão de como eu posso trabalhar 
em uma sala de aula, na pratica e na teoria 
focamos sempre na teoria e deixamos a pratica de 
lado a desejar, na pratica o curso ampliou as 
possibilidades de se trabalhar com atividades 
práticas em sala de aula. Ampliar. 

JADE 
 

- Olhar meu aluno além do conteúdo, olhar primeiro 
para o aluno, o curso me deu um direcionamento do 
olhar para o aluno, não é conteúdo pelo conteúdo, 
mas meu aluno diante desse conteúdo. 
 
- A liquidez e rapidez do curso, pensei que íamos 
ver as disciplinas. 

RUBI 
 

- Busca para aplicar o conhecimento e tecnologia, 
criatividade, curso como troca de experiências, eu 
na escola particular não enxergava coisas da escola 
publica. 
 
-Busca do sucesso para meus alunos, estou 
investindo na minha formação para meus alunos. 
  
- O curso me ajudou a ter outra visão de coisas que 
acontecem a escola como coordenadora de serie, 
desde socorrer uma criança por exemplo. 

ÁGATA 
 

- A Pedagogia está me fazendo pensar quem é 
esse meu aluno primeiro para depois preparar 
minha aula, meu planejamento para o próximo ano. 
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- Paro pra pensar no que a Pedagogia me propõe, 
agora tenho ainda mais respeito pelos profissionais 
da pedagogia. 
 
-A Pedagogia tem sido para mim um diferencial eu 
já vejo que consigo trabalhar melhor os projetos em 
sala de aula, consigo articular melhor o que vou 
fazer com eles, ma fez pensar que esses meninos 
precisam ser mais ativos, foi um diferencial. 
 
-A pedagogia me fez ter um olhar para dar 
autonomia para meus alunos. 
 
- A Pedagogia isso aguçou muito. 
 
-A Pedagogia me ajudou a ser mais lúdica, me 
ajudou a dar mais autonomia na socialização do 
conhecimento. 
  
-A pedagogia me tirou um peso de que eu tinha que 
toda hora podar e regrar o conhecimento, ela me 
fez ver que devo deixar os alunos mais soltos. 
 
- Didática e como trabalhar melhor alguns 
conteúdos em sala de forma mais solta, trabalhar 
mais a ludicidade com jogos e brincadeiras para o 
conhecimento desse aluno. 

TURQUESA -Muitas das coisas foi um reforço das coisas que eu 
já pensava,venho me formando em outras frentes, 
nunca larguei a academia , sempre antenada nos 
assuntos de educação, mas eu acho que me trazem 
outras perspectivas de outras disciplinas,sou muito 
ligada na educação em relação a linguagem,pois é 
minha linha de trabalho então pensar  por exemplo 
a sociologia  da infância , sociabilização das 
crianças,alguns reforços na questão da prática , 
pensar a gestão pois é uma coisa que não me 
deparo , pensar o tipo de gestão que  a escola 
oferece e pensar nas possibilidades,talvez me torne 
mais critica do que eu já era em relação a essas 
práticas. 
 
-Além da certificação, que essa era pra mim a 
primeira coisa, acho que pra mim é , tem uma visão 
de tudo, inclusive o que é uma segunda licenciatura 
que é algo que eu nunca tinha pensado que agora 
me abre possibilidades para fazer outras por 
exemplo,matemática, algumas coisas me abrem 
essa possibilidade. 
 
-Foi muito bom estar de volta na faculdade, poder 
estar na sala de aula como aluna, interagir com 
outras pessoas, conhecer qual é o publico , quem 
são os meus colegas que estão se formando agora, 
isso foi muito importante para mim, então até na 
formação mesmo, até na formação você não tem a 
noção de quem são as pessoas que você está 
trabalhando,e fica algo muito superficial, então 
conviver e poder fazer trabalho junto, acho que isso 
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foi muito importante para mim. 
 

 
APÊNDICE G - Contribuições na perspectiva do olhar do Docente 

 
 

JATOBÀ 
 

- Que é ser prof na base da alfabetização deram 
um valor que não davam em relação a 
alfabetização como base para entendimento. 
Consciência da importância na base da 
capacidade leitora e escritora que permeia todas 
a disciplinas foi um ganho significativo para eles. 
De como a alfabetização é importante, 
visualizaram nos estágios.  
 
-Ganho para eles no sentido de uma nova 
concepção de ensino, o que é ser prof.  e a 
importância do prof. alfabetizador nas series 
iniciais. 
 
-Outro olhar a educação básica não é 
fundamental 2 e médio. O que eles conseguiram 
resgatar quando apresentei os métodos de 
alfabetização, entenderam o porque usaram a 
cartilha. 
 
-Refletir o uso da língua. Não é de todo negativo, 
estamos falando de tempo, quantidade de aulas 
diferença da regular. 
 
- A pedagogia não é o que se pensa dela para 
quem está de fora,ah vou fazer pedagogia porque 
é um curso fácil, essa percepção eles tiveram, se 
ele foi envolvido ele vai ter que continuar os 
estudos , 6 meses não dará conta. 

CEDRO 
 
 

- Nenhuma não vejo, por ser um curso muito 
ráprápido 

 

IPÊ 
 

- Para atuar como pedagogo mesmo, continuar 
na docência e ser coordenador, gestor, alunas 
que trabalham nas escolas particulares querem 
seguir como orientadoras educacional, o 
ambiente do trabalho cobrou o curso para 
continuarem sendo coordenadoras, já atuavam e 
não podiam ter o titulo por não ter o curso de 
Pedagogia. 

 
 

MOGNO 
 

- Questão do pensar fora da casinha, enxergar a 
educação com outros olhos, enxergar que o 
professor sim é parte integrante da construção do 
currículo, não simplesmente chegar na escola e 
pegar aquele currículo pronto e aplica e acabou, 
ele tem sim que se envolver , ver aonde o 
currículo ira leva ló, que a escola esta querendo 
do seu aluno e quem formar.eu enquanto 
professora daquela instituição sou a favor ou 
contra? 
 
- Atualização antes de tudo, atualização docente, 
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estar sempre estudando, sempre evoluindo, não 
adianta que entrou na área da educação vai ter 
que estudar o resto da sua vida. 
 
-Eles tiveram a noção de que fazem parte deste 
processo e que eles precisam se atualizar, 
passam a ter mais consciência da sua pratica, 
passa a enxergar que no processo do ensinar e 
do aprender ele tem 50% da responsabilidade, 
estes professores de outras áreas (Letras, Ed. 
Física...). 
 
O professor que não estiver disposto a isso não 
serve mais para trabalhar com educação, a 
educação do futuro hoje isso dar significados e 
(re)significar sua prática. 
 
-Muitos passaram a ver o quanto eles são 
importantes e significativos neste processo. 

IMBUIA -Eu acredito que tenha reverberado mudanças  
nas práticas   deles. 

Quadro: Contribuições na perspectiva do olhar do Docente 
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APÊNDICE H - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  
 
 

Prezado (a) Senhor (a): 
 

Esta pesquisa decorrerá sobre: “Contribuições da Pedagogia, como segunda licenciatura, na 

formação de professores ” e esta será desenvolvida pela pesquisadora: Kátia Cilene Antunes Ferreira 

Larieira, discente do curso de Doutorado em Educação e Currículo, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, sob a orientação da Professora Doutora Marina Graziela Feldmann. 

Para a concretização desse projeto de pesquisa, delineamos como objetivo geral:Analisar os 

processos e contribuições da formação em Pedagogia na segunda licenciatura; como objetivos 

específicos:identificar os conceitos pedagógicos  presentes na formação dos pedagogos,advindos da 

segunda licenciatura (Pedagogia),investigar suas trajetórias de formação,analisar os documentos 

oficiais;ressaltar as definições dessa formação pedagógica;investigar as percepções dessa formação 

na voz  dos professores e alunos  do curso. 

Desta forma, através dessa pesquisa poderemos compreender como está se delineando a 

formação pedagógica desses professores já licenciados e a contribuição da Pedagogia na sua 

docência.  

A metodologia proposta para a orientação do presente estudo estará pautada nas 

concepções teóricas da pesquisa qualitativa, por entender que esta abordagem pode proporcionar o 

desenvolvimento deste estudo em eventos da área de educação, publicações em revistas científicas. 

Por ocasião da publicação dos resultados, os nomes dos sujeitos pesquisados serão mantidos em 

sigilo absoluto. Informamos que esta pesquisa busca contribuir com a formação do professor 

licenciado em exercício. 

Esclarecemos que sua participação na pesquisa será de forma voluntária e, portanto os (as ) 

senhores(as), e portanto não serão obrigados a  fornecer informações ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela pesquisadora.Caso decida  não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo,não sofrerá nenhum dano. 

A pesquisadora estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Contatos da pesquisadora responsável: Kátia Cilene Antunes Ferreira Larieira, email; 

katilari@yahoo.com.br de modo a  facilitar a comuniicação. 

Caso tenha dificuldade em entrar em contato com a pesquisadora responsável, comunique o 

fato à comissão de Ética em Pesquisa da PUC\SP, situada na Rua Ministro Godói, 969- sala 63-C, 

Perdizes- São Paulo\SP- CEP05015-001. 

 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

mailto:katilari@yahoo.com.br
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Considerando que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de 

como será minha participação, dos procedimentos deste estudo, declaro meu consentimento em 

participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam 

utilizados para fins científicos,divulgação em eventos, revistas,publicações.Estou ciente  que  

receberei uma via deste documento.Declaro que entendi os  objetivos e benefícios de minha 

participação na pesquisa e que concordo em participar. 

 

 

 

São Paulo,_________de _____________ de ______. 

 

 

 

Assinatura do participante ou representante legal 
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ANEXOS 
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ANEXO A - Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica - (BNC-Formação) Competências Gerais Docentes 

 
 
(BNC-FORMAÇÃO) COMPETÊNCIAS GERAIS DOCENTES  
1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade 
com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem colaborando para a 
construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva.  
2. Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções 
tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e 
significativas.  
3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a 
participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar 
seu repertório cultural.  
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital – para se expressar e fazer com 
que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo.  
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta 
de formação, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e potencializar as aprendizagens.  
6. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, 
apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e 
eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  
7. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade 
humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, 
desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes.  
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 
de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem.  
10. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, 
a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios 
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa 
refletir esses valores.  
 
Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO -CONSELHO PLENO -RESOLUÇÃO 

CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 
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ANEXO B - Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da 
Educação Básica - (BNC-Formação) Competências Específicas Docentes 
 
 

(BNC-FORMAÇÃO) COMPETÊNCIAS  DOCENTES ESPECÍFICAS  

1. CONHECIMENTO  
PROFISSIONAL  

2. PRÁTICA PROFISSIONAL  3. ENGAJAMENTO 
PROFISSIONAL  

1.1 Dominar os objetos de 
conhecimento e saber como 
ensiná-los  

2.1 Planejar as ações de ensino 
que resultem em efetivas 
aprendizagens  

3.1 Comprometer-se com o 
próprio desenvolvimento 
profissional  

1.2 Demonstrar conhecimento 
sobre os estudantes e como 
eles aprendem  

2.2 Criar e saber gerir 
ambientes de aprendizagem  

3.2 Comprometer-se com a 
aprendizagem dos 
estudantes e colocar em 
prática o princípio de que 
todos são capazes de 
aprender  

1.3 Reconhecer os contextos  2.3 Avaliar o desenvolvimento 
do educando, a aprendizagem e 
o ensino  

3.3 Participar do Projeto 
Pedagógico da escola e da 
construção dos valores 
democráticos  

1.4 Conhecer a estrutura e a 
governança dos sistemas 
educacionais  

2.4 Conduzir as práticas 
pedagógicas dos objetos 
conhecimento, competências e 
habilidades  

3.4 Engajar-se, 
profissionalmente, com as 
famílias e com a 
comunidade  

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO -CONSELHO PLENO -RESOLUÇÃO 

CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019  
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do CEP 
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