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Fundamental I da baseada na relação Teoria e Prática. 2021. Tese (Doutorado em 

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

2021. 

 

RESUMO 

 

A pesquisa Formação Inicial do Professor do Ensino Fundamental I baseada na 
relação Teoria e Prática é uma investigação realizada com alunos de um curso de 
Pedagogia de uma faculdade de São José dos Campos. Esses alunos participaram 
de um projeto durante o percurso formativo. Investiga-se como esse projeto pode 
contribuir para a formação do professor de educação básica I, no sentido de 
estabelecer relação entre teoria e prática. O estudo foi realizado a partir dos 
pressupostos da dimensão qualitativa, envolvendo análise de documentos e análise 
de dados de questões apresentadas em grupos específicos. No foco deste trabalho, 
buscou-se subsídios teóricos a partir dos autores que abordam as temáticas: 
Formação Docente na Contemporaneidade: Feldmann (2009, 2018), Nóvoa (1996) e 
Noffs e Rodrigues (2016); Formação de Professores: Marcelo García (1999) e Nóvoa 
(1995); Profissão Docente: Gimeno Sacristán (2017); Relação teoria e prática: Tardif 
(2002); Projetos: Bacich e Moran (2018) e Lück (2013), bem como Diretrizes e 
Legislação do curso de formação de professores. Conclui-se que é preciso criar 
espaços sobre o pensamento prático do professor, o conhecimento-na-ação, o saber 
fazer e a reflexão na ação. O que se observa são instâncias formadoras, por vezes, 
com concepções rígidas e ultrapassadas que não visam a aprendizagem da profissão 
do professor, de modo que o possibilite investigar e vivenciar, na prática, seu papel 
de professor. É preciso vislumbrar a formação de professores como componente de 
mudanças, que exigem esforços dos envolvidos no processo, buscando 
transformação dos profissionais e do contexto para que atribuam novo sentido às 
práticas de formação de professores. 
 
Palavras-chave: Formação inicial; Formação docente; Projeto; Teoria; Prática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BARROS, Kelly Cristina da Silva. Initial Formation of Elementary School Teacher 

based on the Theory and Practice. 2021. Thesis (Doctorate in Education: 

Curriculum) – Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

ABSTRACT 

 

The research Initial Formation of Elementary School Teacher based on the Theory and 
Practice relationship is an investigation carried out with students of a Pedagogy course 
at a college in São José dos Campos. These students participated in a project during 
the training course. We investigate how this project can contribute to the formation of 
the basic education teacher I, in order to establish a relationship between theory and 
practice. The study was carried out from the assumptions of the qualitative dimension, 
involving document analysis and data analysis of questions presented in specific 
groups. In the focus of this work, theoretical subsidies were sought from the authors 
who address the themes: Teacher Education in Contemporary: Feldmann (2009, 
2018), Nóvoa (1996) and Noffs and Rodrigues (2016); Teacher Education: Marcelo 
García (1999) and Nóvoa (1995); Teaching Profession: Gimeno Sacristán (2017); 
Relationship between theory and practice: Tardif (2002); Projects: Bacich and Moran 
(2018) and Lück (2013), as well as Guidelines and Legislation for the teacher training 
course. It is concluded that it is necessary to create spaces on the teacher's practical 
thinking, knowledge-in-action, know-how and reflection in action. What can be 
observed is training bodies, sometimes with rigid and outdated conceptions that do not 
aim at learning the teacher's profession, in a way that allows him to investigate and 
experience, in practice, his role as a teacher. It is necessary to envision teacher training 
as a component of change, which requires efforts from those involved in the process, 
seeking transformation of professionals and the context so that they give new meaning 
to teacher training practices. 
 
Keywords: Initial training; Teacher training; Project; Theory; Practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

BARROS, Kelly Cristina da Silva. Formación Inicial del Profesorado de Educación 

Primaria basada en la relación Teoría y Práctica. 2021. Tesis (Doctorado en 

Educación: Currículo) – Pontificia Universidad Católica deSão Paulo, São Paulo, 2021. 

 

RESUMEN 

 

La investigación Formación Inicial del Profesorado de Educación Primaria basada en 
la relación Teoría y Práctica es una investigación realizada con estudiantes de un 
curso de Pedagogía en un colegio de São José dos Campos. Estos estudiantes 
participaron en un proyecto a lo largo de sus procesos formativos. Se Investiga cómo 
ese proyecto puede contribuir en la formación del profesorado de la educación 
primaria I, al establecer una relación entre teoría y práctica. El estudio se realizó a 
partir de los supuestos de la dimensión cualitativa, involucrando análisis documental 
y de datos sobre situaciones presentadas en grupos específicos. En el enfoque de 
este trabajo, se buscó el apoyo teórico de los autores que abordan los temas: 
Formación Docente en Contemporánea: Feldmann (2009, 2018), Nóvoa (1996) y 
Noffs y Rodrigues (2016); Formación docente: Marcelo García (1999) y Nóvoa (1995); 
Profesión docente: Gimeno Sacristán (2017); Relación entre teoría y práctica: Tardif 
(2002); Proyectos: Bacich y Moran (2018) y Lück (2013), así como Lineamientos y 
Legislación para el curso de formación docente. Se concluye que es necesario generar 
espacios sobre el pensamiento práctico, el conocimiento en acción, el saber hacer y 
la reflexión en acción del docente. Lo que se puede observar son organismos de 
formación, a veces con concepciones rígidas y obsoletas que no apuntan al 
aprendizaje de la profesión docente, de modo que le permita investigar y 
experimentar, en la práctica, su rol como docente. Es necesario vislumbrar la 
formación docente como un componente de cambio, que requiere esfuerzos de los 
involucrados en el proceso, buscando la transformación de los profesionales y el 
contexto para que den un nuevo significado a las prácticas de formación docente. 
 
Palabras clave: Formación inicial; Formación del Profesorado; Proyecto; Práctica. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mestra pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

pedagoga e psicopedagoga, atuo como coordenadora do Ensino Fundamental I, na 

Secretaria Estadual da Educação de São Paulo e, como professora, há 15 anos. Já 

trabalhei como coordenadora pedagógica e professora no Ensino Superior, tanto na 

modalidade presencial quanto na modalidade a distância, onde ministrei aulas de 

Metodologia da Alfabetização, Literatura Infantil, Currículo e Metodologia do Ensino 

da EJA no curso de Pedagogia em uma faculdade privada em São José dos Campos 

ao longo de 9 anos.  

Nesse processo de formação pessoal, refleti como estava sendo falho passar 

aos alunos uma formação teórica baseada apenas nas relações práticas que  

possivelmente não teriam, pois não seriam vivenciadas por eles enquanto alunos. 

Também refleti sobre o fato de ouvirem a respeito de experiências sempre tidas como 

um sucesso, pois não é possível demonstrar todos os percursos e erros cometidos 

para chegarmos a uma experiência bem-sucedida. 

Os alunos sempre questionavam como e o que fazer em determinados casos 

específicos de relação entre o saber e o fazer. Eram questões que nem sempre 

podiam ser respondidas a partir de seus relatos, mesmo buscando uma melhor forma 

para auxiliá-los, e as angústias ficam claramente expostas em seus semblantes. 

Durante esse período, estava realizando meus estudos nas aulas de mestrado 

na PUC-SP. Durante a produção da minha dissertação, na qual analisei como se dá 

a formação inicial do professor do Ensino Fundamental I da polivalência a 

interdisciplinaridade, fui percebendo como é fundamental que os alunos do curso 

superior relacionem e compreendam, efetivamente, com se dá a junção entre teoria e 

prática. 

As aulas de mestrado, com foco na formação de professores e orientações da 

Professora Doutora Neide de Aquino Noffs, minha orientadora ao longo do processo 

de formação, me faziam refletir sobre a necessidade de aproximar o aluno de sua 

realidade e, portanto, da necessidade de saber e conhecer o que será executado. 

Pensava sobre a minha própria formação e constatava que, ao chegar na sala de aula, 

faltava essa experiência real com o que estava fazendo, com a prática. Lecionando 
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na faculdade, percebia que os alunos também sairiam de lá com as mesmas 

dificuldades que tive anos atrás ao me formar. 

Não querendo que esta situação se repetisse, idealizei e criei o Projeto de 

Alfabetização, que proporciona aos alunos, da disciplina de Metodologia da 

Alfabetização II, uma experiência real de alfabetização com alunos da rede pública 

estadual de ensino. Assim, os alunos do curso de Pedagogia, durante o período de 

formação inicial, já podem aprender, na prática, por meio de um conhecimento 

sistematizado. 

No Projeto, é possível identificar, na prática, os níveis de alfabetização e 

buscar referência, na teoria, no sentido de contribuir para a aprendizagem das 

crianças e avançar nas hipóteses de escritas. A interação entre saberes ocasiona o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica autônoma e emancipatória. É importante 

salientar que um bom professor não se constitui apenas de teoria, um professor vai 

se formando na relação teoria e prática, é a partir da ação e da reflexão de sua ação 

que o professor se constrói e se forma. 

O grande desafio era que os alunos do curso de pedagogia compreendessem 

como o que era passado nas aulas pudesse ser utilizado na prática quando 

assumissem sua sala de aula enquanto um profissional da educação, e que fosse 

possível distinguir e compreender como as teorias subentendidas na sua própria 

prática e então originar condições para que diante destas teorias, fossem capazes de 

modificarem seus pontos de vista, atitudes, posturas e atuação no exercício 

educacional. 

Após terem frequentado a disciplina de Metodologia da Alfabetização I, na 

qual aprendem sobre algumas das práticas de alfabetização e letramento, o que 

pensam os autores, quais os conceitos em torno deste tema, como o professor deve 

ser, como deve ser um ambiente alfabetizador, entre outras situações, os alunos, na 

segunda parte da disciplina, foram convidados a participar do Projeto por seis meses. 

Teriam a oportunidade de aplicar a teoria na prática nas redes estadual, inicialmente, 

e municipal, em São José dos Campos, onde o Projeto acaba se expandindo e 

atendendo todas as crianças que buscam auxílio. 

Em grupos, era realizada uma sondagem inicial com as crianças da 

comunidade em que o Projeto estivesse alocado, em São José dos Campos. 

Inicialmente, estava em duas escolas estaduais, sendo uma na Zona Sul e outra na 
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Zona Norte. Após o Projeto ganhar força, ele se ficou na Zona Central onde foi 

possível aumentar a demanda de atendimento de crianças com defasagem na 

alfabetização.  

Com a sondagem, identificávamos em qual hipótese de escrita a criança se 

encontrava (pré-silábica; silábica, sem ou com valor sonoro; silábica-alfabética ou 

alfabética com erros de ortografia e na leitura, interpretação e produção de texto). Em 

seguida, elas eram divididas de acordo com a sua hipótese de escrita e passavam a 

ser atendidas em suas necessidades de aprendizagem. Assim, com base no que 

aprendem nas aulas, os alunos de Pedagogia elaboravam planos de aula sob a minha 

orientação, contribuição e ajustes para que os executassem nos sábados, na escola, 

sob a minha supervisão e colaboração, caso acontecesse algo que fosse previsto no 

plano. 

Esse projeto evoluiu bastante e despertou o interesse de outras escolas para 

realizá-lo em suas unidades. Para tanto, busquei aprimoramento e estudo a respeito 

do assunto com o intuito de investigar o quanto esse projeto tem sido base 

fundamental na formação desses alunos e como estão sendo preparados para 

conduzir uma sala de aula. Considera-se fundamental uma formação que aproxime 

seu aluno da prática, pois a prática contribui para a formação profissional. 

O Projeto, em si, foi reconhecido pela Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos, onde foi condecorado com a medalha Everardo Passos e, 

consequentemente, eu fui homenageada como idealizadora e munícipe que contribuiu 

para melhoria da educação de São José dos Campos em 2017. 

Nesse momento, enquanto estudiosa e pesquisadora, observando e 

analisando de fora, foi possível perceber o quanto o Projeto de Alfabetização estava 

contribuindo para uma formação efetiva dos futuros professores, de forma que 

pudessem sair mais preparados para o exercício da profissão de professor. Portanto, 

optei por selecioná-lo com objeto de estudo e análise no Doutorado, sob orientação e 

da Professora Doutora Marina Feldmann, na PUC-SP. 

Com este estudo, pretendo contribuir para o aprimoramento e qualidade da 

instituição em que leciono, executando o projeto de acordo com a proposta de formar 

melhores profissionais da educação, para que não iniciem seu trabalho 

despreparados. 
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Nesta pesquisa, busco realizar estudos acerca desse assunto a fim de 

contribuir para os currículos dos cursos de formação de professores alfabetizadores, 

garantido, assim, uma melhora progressiva e a qualidade na formação dos 

professores.  

O objetivo específico desta pesquisa é analisar como a relação entre teoria e 

prática contribui na formação inicial do professor, baseada em metodologia por 

projeto. 

O problema desta pesquisa emergiu da necessidade de se investigar as 

contribuições do uso de projetos e de que forma eles contribuem para o 

estabelecimento da relação entre teoria e prática, no processo de formação inicial no 

curso da Pedagogia. 

Ademais, cabe perguntar: De que forma o projeto busca aproximar os alunos 

das reais necessidades profissionais? O currículo do curso de formação de 

professores, que utiliza projetos como prática, está obtendo resultados positivos? 

Esta pesquisa se propôs a realizar uma investigação qualitativa, teórica e 

documental, num primeiro momento, para estudar as particularidades do curso de 

formação de professores. Num segundo momento, realizou-se a pesquisa empírica e 

foram analisadas as respostas dos alunos e suas experiências individuais no Projeto 

Alfabetização. Os entrevistados estiveram livres para apontar os seus pontos de vista 

sobre determinados assuntos que estejam relacionados com o objeto de estudo. Por 

fim, foi realizado um grupo focal e os alunos tiveram a oportunidade de elucidar o que 

responderam no questionário. 

Como estratégia para esta tese, além da pesquisa documental e bibliográfica, 

foi realizado um estudo de caso pois, segundo Chizzotti (2008, p. 135), estudo de 

caso:  

Objetiva reunir dados relevantes sobre o objeto de estudo e, desse modo 
alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse objeto, dissipando as 
dúvidas, esclarecendo questões pertinentes, e, sobretudo, instruindo ações 
posteriores. 

Este estudo envolve uma coleta sistemática de informações sobre como um 

projeto pode contribuir na formação inicial do professor, tornando, mais amplamente, 

possível compreender, descrever e avaliar seus resultados e ações, podendo 

transmitir essa compreensão a outros e instruir para tomada de decisões. 
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“O estudo de caso visa explorar um caso singular, situado a vida real 

contemporânea, bem delimitado e contextuado em tempo e lugar para realizar uma 

busca circunstanciada de informações sobre um caso específico” (CHIZZOTTI, 2008, 

p. 136). 

Neste estudo de caso, foram utilizados, como instrumentos de pesquisa, 

questionário, roteiro de entrevista e grupo focal para identificar os pontos mais 

relevantes para esta pesquisa. 

Pensar em educação pressupõe pensar na formação docente e em práticas 

pedagógicas de qualidade, formar pedagogos conscientes de sua atuação, que 

busquem cada vez mais uma formação continuada e permanente.  

Segundo Masetto (2015, p. 82), os currículos precisam de inovações e os 

desafios são outros: 

Os desafios apontam para uma formação profissional que se construa a partir 
de ambientes profissionais reais ou simulados que permitam conhecer essas 
novas modalidades profissionais em suas realidades integrando essas 
experiências com as informações e teorias que podem explicar os fenômenos 
ou mesmo fundamentar o modo de realizar essas profissões.  

Para tanto, é necessária a real atuação da Instituição de Ensino Superior na 

qual o indivíduo estude, busque estabelecer a mediação entre a teoria e a prática e 

avaliar o quanto isto pode contribuir para o seu processo de formação. 

Desse modo, optou-se por realizar um estudo, analisando a reais 

contribuições do Projeto de Alfabetização em uma faculdade de São José dos 

Campos, no processo de formação dos alunos, buscando compreender como a 

relação entre  teoria e prática utilizada neste projeto tem melhorado e garatido um 

diferencial na formação desse curso de pedagogia. Pretende-se contribuir para a 

reformulação do currículo desta IES e até mesmo para outras IES que utilizem o 

projeto com uma maneira de formar melhores profissionais e ou possam repensar a 

utilização de projetos, buscando esta aproximação entre teoria e prática. 

Com isto, procura-se contribuir para uma discussão em torno da qualidade na 

formação dos profissionais de pedagogia, visando uma educação de qualidade para 

a nossa nação. 

Segundo 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”, o que leva a uma reflexão mais ampla sobre a 

formação de professores como uma função social de transmissão de saberes, de 
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saber-fazer ou de saber-ser, pois o professor precisa ser atuante e reflexivo sobre sua 

ação. Esta relação está sempre em consonância entre teoria e prática de forma 

significativa e que traga conhecimentos que permitam compreender como a teoria é 

na prática.  

É necessário, também, destacar o quanto é importante o aluno se reconhecer 

e conhecer o seu processo de formação, de modo que se torne realmente útil na 

prática. 

As informações para esta pesquisa podem contribuir com os problemas em 

torno de uma formação mais prática, em que o aluno vivencie e experiencie, na 

prática, o que aprendeu, na teoria, nos cursos de Pedagogia, por meio da observação, 

análise, descrições objetivas e entrevistas com os alunos que participaram do projeto, 

como a coordenadora do curso de Pedagogia que apontou o quanto esse projeto tem 

sido efetivo para o curso e até mesmo para que os diretores de IES, identificando os 

ganhos como aumento no número de matrículas e os benefícios na aprendizagem 

com a implementação de metodologia de projeto na formação inicial de seus alunos. 

Este trabalho está estruturado em capítulos e inicia com a temática Currículo: 

reflexão sobre seu uso e prática, o currículo como práxis pedagógica e como estão 

organizados os cursos de pedagogia. Busca-se aprofundar o estudo sobre como o 

currículo se constitui, que precisa ser construído como um instrumento político, social 

e de direito, aproximando-se da relação ensino e aprendizagem e em sintonia com os 

interesses do mercado e, principalmente, os interesses sociais.  

O currículo não é uma realidade abstrata que está à margem do sistema 

educativo em que se desenvolve e para o qual se planeja. Ele é definido, tem as 

funções da própria escola, de forma particular, e enfoca o momento histórico e social 

no qual está inserido, de acordo com a realidade que está se passando. 

Em concordância com a importância de o currículo ter a incumbência de 

atender os alunos, esta pesquisa tem como foco apontar a importância de os cursos 

de formação de professores outorgarem currículos que sejam mais efetivos. 

Consideramos a formação de professores como a preparação e emancipação 

profissional do docente atuante de maneira crítica, reflexiva e eficaz, exercendo, 

assim, um estilo de ensino que promova uma aprendizagem significativa aos alunos. 

No Capítulo 1, nos propusemos a expor sobre como as metodologias 

baseadas em projetos podem contribuir na formação inicial dos professores. Nesse 



23 
 

 

 

capítulo, também abordamos sobre os temas Aprendizagem por projetos e A 

formação do professor precisa aproximá-lo do domínio da prática. 

A escolha por esses assuntos advém do interesse em contextualizarmos, de 

acordo com nossos estudos, como as metodologias, que utilizam o projeto como meio 

de flexibilizar o conhecimento, devem tratar de situações reais, complexas, conflitivas 

e que exijam conhecimentos teóricos adquiridos ou que possam ser pesquisados. 

Estudamos a habilidade de aplicar este conhecimento na vida real, integrando teoria 

e prática, buscando soluções ou encaminhamentos para um problema, convivendo 

numa equipe de trabalho que envolve profissionais de áreas diferentes, trabalhando 

conjuntamente, demonstrando a necessidade da multi ou interdisciplinaridade. 

A investigação na área da formação de professores não é recente. Estudos 

apontam que a formação docente tem evidenciado a estruturação do conhecimento 

profissional, salientando reflexões e evidências que contribuem para o trabalho da 

universidade quanto à formação de professores, demanda que deve ter articulação e 

comprometimento com o conjunto do sistema educacional brasileiro. Para tanto, se 

faz necessária uma formação com maestria e mediação do conhecimento com algo 

construído, experienciado na prática, mediando e estabelecendo relação entre teoria 

e prática. 

Partindo desse princípio, é necessária a democratização do conhecimento, no 

sentido de aperfeiçoar a qualidade social da formação de educadores, ponto este que 

contribuirá significativamente na educação brasileira. Desse modo, o professor passa 

a assumir o papel de mediador do conhecimento e das necessidades de 

aprendizagem do aluno, contribuindo para que este amplie e interaja com o 

conhecimento de forma significativa. O professor não deve mais se ver como o 

detector do conhecimento e sim possibilitar um conhecimento experienciado e 

compartilhado. 

Na sequência, no Capítulo 2, dissertamos sobre Projeto de alfabetização e 

suas contribuições na formação inicial do professor do Ensino Fundamental. Nesse 

momento, são apresentados e analisados os dados levantados nesta pesquisa. 

Nesse capítulo, será possível conhecer como o projeto de alfabetização é 

composto, quem são os sujeitos envolvidos no processo, como eles atuam no projeto, 

quais são os seus papéis e o que aprenderam ao participar do projeto. Em suma, 
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como elaboram sobre construção, identidade e saberes docentes que 

desempenharam ao longo de sua participação no projeto. 

Para terminar e fechar os estudos acerca do tema proposto nesta tese, serão 

apresentados os dados que foram levantados durante a realização desta pesquisa e 

seus respectivos resultados, bem como as considerações finais. Aponta-se que, na 

formação inicial dos futuros professores, é fundamental a construção de 

conhecimentos e a valorização de práticas educativas para contribuir com a realidade 

em esses professores atuarão. Precisamos considerar o futuro professor como sujeito 

de conhecimento, como colaborador no processo de ensino-aprendizagem e não um 

mero observante de conteúdos que precisam ser aprendidos.  

Compreende-se que a formação profissional deve ser assegurada em meio 

aos momentos vivenciados, na prática, como base na formação, na qual se constroem 

e se validam os saberes próprios da experiência da profissão. É aproximar o futuro 

professor em contato com esse saber de experiência e sua fonte, a prática 

profissional. 

É pertinente corporificar projetos que visem e contribuam para uma formação 

de qualidade, em que compartilhando, vivenciando e envolvendo atividades teóricas 

e práticas, entre os campos do conhecimento no processo de formação docente, além 

da articulação ao contexto real das escolas. 

A formação de professores precisa ser reformulada nas instituições de Ensino 

Superior, para que os futuros professores sejam formados como profissionais de 

educação inovadores e progressistas, comprometidos com as mudanças 

educacionais que se fazem cruciais no contexto educacional do Brasil e do mundo. 
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CAPÍTULO I 

1 CURRÍCULO E DOCÊNCIA 

 

1.1 Currículo: Reflexão e Prática 

 

O currículo é visto como algo que não deve ser fixo, mas como um artefato 

social e histórico sujeito a constantes mudanças e transformações. Ultrapassa a 

descrição de como se organiza o conhecimento escolar, pois trata-se de um 

conhecimento corporificado no currículo escolar e como um artefato social e cultural. 

O surgimento do currículo se dá a partir da necessidade de sair de uma 

educação para poucos e passar a ser para todos. A área nasce como “massa” para 

atender as indústrias, tendência esta marcada nos anos 20. 

Na segunda metade do século XX, por volta dos anos 60, a educação começa 

a ser pensada para todos, como alfabetização em massa. Nesse contexto, se 

ensinava a todos sempre a mesma coisa, da mesma maneira. Ainda nesse período, 

a ideia de currículo está vinculada à ideia de programa, com a necessidade de se 

cumprir tudo passo a passo. Sua concepção era que se oferecia para todos um 

mesmo conhecimento, entretanto, não eram todos que estavam na escola, os 

populares frequentavam, em pequenos números, a escola. 

Nesse período, vemos o currículo vinculado à ideia de grade curricular, sendo 

este um grande equívoco. É necessário quebrar esta visão de que o currículo é 

resultado de um processo social necessário para a transmissão de valores, 

conhecimentos e habilidades, e que o currículo é algo transformador e que define, no 

seu nível e sua forma, aquilo que conta como conhecimento válido e legítimo 

socialmente; não podemos esquecer que o currículo deve ser construído para ter 

efeito sobre as pessoas.  

O currículo não deve ser visto apenas como uma expressão ou representação 

ou reflexo de interesses sociais, mas também como algo produzido para gerar 

identidades e subjetividades sociais determinantes, ele é construção cultural, um 

modo de organizar uma série de práticas educativas. 

Atualmente, os currículos educacionais são resultados de um lento e longo 

processo de elaboração social, na qual estiveram presentes conflitos, rupturas e 

ambiguidades para sua elaboração. Sua realidade vai além de práticas educativas, 
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pois visa: comportamentos didáticos políticos, administrativos e econômicos de uma 

realidade escolar e social. Conforme corroboram Tavano e Almeida (2018, p. 30), 

“dada à distinção de que currículo é um conceito construído historicamente, pode ser 

útil resgatar brevemente sua história para que compreendamos essa complexidade e 

a construção do artefato no âmbito educacional”. 

O currículo se constitui como dinâmico, que é construído, principalmente 

como um instrumento político, social e de direito; tornando mais próximo da relação 

ensino e da aprendizagem e em sintonia com os interesses do mercado e 

principalmente os interesses sociais. 

É fundamental compreender o conhecimento escolar como elemento central 
do currículo, sendo essa condição indispensável para que os conhecimentos 
socialmente produzidos possam ser apreendidos, criticados e reconstruídos. 
Por essa razão, os conteúdos precisam ser relevantes e significativos ir além 
do cotidiano, ampliar, transformar, conceber o sujeito autônomo, crítico e 
criativo (FELDMANN, 2018, p. 40). 

Diante da nova realidade educacional, é necessário repensar o currículo, bem 

como suas concepções, entre a tradicional e a crítica, uma vez que a compreensão 

de currículo é complexa, desafiante e muito questionada. 

O currículo prescritivo se apresentava como um documento que continha os 

tópicos a serem ensinados e uma lista de conteúdos a serem desenvolvidos em um 

determinado curso. Por muitas décadas, o currículo era visto, de forma tecnicista, 

como um conjunto de disciplinas. O papel do professor era seguir o programa e os 

alunos não deveriam questionar. O aluno era visto como uma matéria bruta a ser 

transformada pelo professor.  

O aluno é encarado como matéria-prima que ainda será aprimorado e o 
professor é encarado como um técnico, que deve apenas seguir os 
programas que já foram pensados para que os professores apenas apliquem. 
Nesse caso, cabe aos intelectuais e aos especialistas pesarem no currículo 
que será desenvolvido nas escolas (APPLE, 2006, p. 73). 

Nessa perspectiva, o currículo assume o papel de multiculturalismo, como 

diria Paulo Freire (2011, p. 47) “para um curriculista crítico é importante entender que 

o homem é compreendido como um sujeito político por natureza e um ser 

historicamente situado e culturalmente determinado, enfim, é um ser de relações 

curriculista”. 

Ao contrário do que prega a visão tradicional, segundo a qual: 
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O currículo não é composto de saberes neutros, nem só dos saberes 
clássicos, ele é composto de determinados conhecimentos, selecionados por 
determinados grupos que consideram esses conhecimentos mais 
importantes do que outros. Portanto, [...] o que é considerado como 
conhecimento legítimo é o resultado de complexas relações de poder e lutas 
entre grupos de classe, raça, gênero e religião, inidentificáveis (APPLE; 
BEANE, 1997, p. 74). 

O currículo, conforme nos aponta Feldmann (2009, p. 73), “é uma construção 

epistemológica e social do conhecimento, concretizado em espaços educativos e 

vivenciado em movimentos de tensões e lutas pela ocupação territorial dos saberes”. 

Nesse sentido, precisamos compreender as questões sobre currículo e quais são os 

seus impactos no processo de ensino e da aprendizagem, levando em consideração 

a vida pessoal e profissional dos educadores, e que estas precisam ser dialéticas, 

com significado e construídas a partir da experiências vivenciadas.  

Partindo desse princípio, também é necessário analisarmos como se dá a 

relação entre a formação de professores e currículo, uma vez que ao longo dos 

tempos houve diversas interpretações e definições do que é e como se compõe um 

currículo e atualmente continua em constante mudança. 

O fato é que mesmo diante de muitos estudos em torno do assunto, muitos 

cursos de formação de professores ainda sentem muita dificuldade em incorporá-lo. 

O modelo tradicional ainda é o mais analisado e utilizado nas escolas, de um modo 

geral, em nosso país. 

Diante desse fato, a discussão a respeito da formação de professores deveria 

seguir a tônica de qual o conhecimento realmente importa, por que tal conhecimento 

se faz tão necessário e não outro. Os cursos de formação de professores deveriam 

começar a colocar seus alunos a pensarem sobre qual é a verdadeira função da 

escola dentro da sociedade para que sejam capazes de refletir criticamente sobre 

suas práticas e concepções. 

O professor precisa lidar com um conhecimento que está em construção, em 
que a aprendizagem precisa lidar com um conhecimento que está em 
construção, em que a aprendizagem precisa ocorrer por meio de situações 
práticas e problematizadoras, uma prática reflexiva em que as atitudes devem 
ser consideradas tão importantes quanto o conhecimento (FELDMANN, 
2018, p. 41). 

Seria de suma importância que os futuros professores em suas formações 

fossem capazes de desenvolver suas identidades como profissionais intelectuais que 

refletem e planejam suas práticas pedagógicas, sem assumir papéis de tecnicistas ou 

reprodutores. 
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Temas tão importantes como: educação, política, sociedade e cultura devem 

ser estudados e refletidos a fim de que este futuro professor sinta- se competente para 

tomar decisões a respeito do seu próprio trabalho e, acima de tudo, se reconheça 

como parte fundamental da escola. 

Sociedade, escola e alunos sofreram profundas mudanças nas últimas 

décadas. Se o professor não acompanhar essas mudanças e não fizer a sua parte, 

será impossível ele pensar em currículo crítico e reflexivo. Os alunos que fomos são 

bem diferentes dos alunos de hoje, assim como a sociedade, a escola tem a obrigação 

de seguir essas novas tendências. “Deseja-se um profissional capaz de pensar, 

planejar e executar o seu trabalho e não apenas um sujeito habilidoso para executar 

o que os outros concebem” (LIBÂNEO, 1998, p. 127). 

Diante desse fato, há de se pensar em uma formação de professores que vise 

uma vivência de um currículo crítico. Desse modo, eles serão capazes de atuar com 

seus alunos de uma forma crítico-reflexiva. Para tanto, os professores atuantes 

precisam planejar e organizar muito bem esta situação. 

Somente será possível formar um professor crítico e reflexivo se a sua base 

de formação já tiver seguido este princípio em sua atuação. O professor precisa ser 

visto como um intelectual capaz de pensar, sentir e agir na sua própria formação e 

refletir sobre a sua própria prática. 

No Brasil, o currículo não é visto como uma forma de mudança na educação 

e sim como um manual a ser seguido: uma grade curricular com conteúdos prescritos 

a cumprir em sala de aula. O currículo deve estar ligado a um processo de 

pensamento e execução na prática e no coletivo, visando a formação do aluno como 

um todo, visando, sempre, que cidadão está sendo formando. 

Todavia, segundo Tavano e Almeida (2018, p. 31),  

o currículo não apenas impõe controle sobre conteúdos, mas também 
estabelece controle sobre os processos de aprendizagem, sobre as 
conformações estruturais e espaciais, e mesmo sobre os estudantes, que a 
partir de então passam a se portar diante da educação. 

Atualmente, os cursos de formação de professores estão, geralmente, 

reduzindo o papel do professor a um técnico ou, pior ainda, um mero reprodutor do 

trabalho intelectual de outros, sem apresentar um foco na reflexão crítica a respeito 

da sala de aula.  
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“Não podemos esperar um resultado positivo de um programa de formação 

de professores que se constitui em algo totalmente descolado do que o professor 

vivencia. Mesmo que possua boas intenções, não obterá os frutos esperados” 

(FREIRE, 2011, p. 43). 

Os cursos de formação de professores deveriam passar a refletir a respeito 

da visão de mundo que a criança traz para a escola, outro fator extremamente 

importante e constante deve ser a interdisciplinaridade proporcionando a vivência de 

projetos integrados e significativos. 

É inegável que os cursos de formação de professores deveriam se basear em 

uma concepção de currículo crítico, pois, só assim, obteriam uma base experienciada 

e de conhecimento efetivo no momento de elaborar e colocar em prática os currículos 

nas escolas em que trabalham. Possibilitando, dessa forma, uma reflexão crítica em 

torno de situações atuais sociais, políticas e educacionais nas quais seus alunos estão 

inseridos.  

O currículo escolar não deve ser organizado visando apenas disciplinas, mas 

deve vislumbrar as diferentes estruturas para essa organização com atividades 

integradas que realmente tenham sentido na vida futura de seus educandos e que 

tenham sentido para os professores.  

Dessa forma, um currículo crítico na formação de professores pode ser 

organizado em torno de núcleos temáticos, problemas, projetos, tópicos, ideias, entre 

outras, uma formação pautada nestes pressupostos, sem dúvida, ajudaria, 

efetivamente, este futuro professor no momento em que precisar atuar em sua sala 

de aula. Conforme nos apontam Moreira e Silva (2011, p. 14), “o currículo está 

implicado em relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares”. 

Devemos apresentar o currículo como uma instrumentalização correta que faz 

da escola um determinado sistema social, e é a partir desta visão que a escola definirá 

quais são as disciplinas e seus conteúdos, respeitando as peculiaridades de cada 

contexto. Nesse sentido, Tavano e Almeida (2018, p. 33) nos apontam que: 

Os currículos estão profundamente impregnados de relações de poder, uma 
vez que estas disputas selecionam ou refinam concepções específicas dos 
grupos mais hegemônicos em determinado recorte temporal, fazendo com 
que estas concepções sejam as que cheguem não apenas aos educandos, 
mas a todos os envolvidos no processo de realização do instrumento 
curricular. 
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Definir currículo é definir quais são as principais funções da escola, 

considerando como ela está inserida cultural e socialmente. É uma prática na qual é 

necessário estabelecer um diálogo entre os agentes sociais, elementos técnicos, 

professores e alunos que serão seus elaboradores, uma vez que este currículo foi 

construído para ter efeito sobre as pessoas. 

Os currículos, em sua maioria, são produzidos e idealizados dentro de um 

dado momento no qual o sistema educativo está inserido. Para tanto, é necessário 

pensar nos valores e pressupostos que o mesmo será inserido e contextualizado. Sua 

identidade e significado precisam ser reais, pois foram constituídos em um sistema 

escolar, por professores e alunos, atendendo a demanda social e cultural na qual ele 

está inserido.  

Quando o currículo é produzido e idealizado visando uma situação real, ele 

garantirá uma melhora e qualidade no ensino. Ao promover mudanças das condições 

práticas, aperfeiçoamento dos professores e uma mudança geral na escola como um 

todo, sua principal função será de expressar sua função socializadora da escola, pois 

estará, estreitamente, relacionando conteúdos a profissionalização docente. Dessa 

forma, o currículo estará formado e baseado em: práticas pedagógicas, política, 

práticas administrativas, produção de diversos materiais que permitiram uma inovação 

pedagógica, atendendo o interesse da comunidade escolar, de acordo com Tavano e 

Almeida (2018, p. 34) “um currículo está muito vinculado às potencialidades que o 

instrumento pode alcançar em sua prática”. 

O currículo deve atender o interesse da comunidade escolar de forma 

solidária, partilhando normas e valores comuns para todos os membros envolvidos no 

processo. Ter um programa de conhecimentos básicos obrigatórios para todos os 

cidadãos, garantindo, assim, igualdade de direitos e propor uma referência comum 

para todos, como meio indispensável para participar da vida social e, no futuro, 

assumir um posto de trabalho. 

“O trabalho do professor é diretamente realizado com os seres humanos e, 

desse modo, precisa estar voltando para ele, de maneira significativa e que faça 

sentido em sala de aula, além de ir além dos muros da instituição” (FELDMANN, 2018, 

p. 23). 
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Conforme Feldmann (2018) explana, é necessário enxergar as reais 

necessidades dos sujeitos que estão envolvidos no processo ensino-aprendizagem e 

agir pensando no que se tem para oferecer. 

Atualmente, o que mais se fala é que a escola tem um papel importante na 

sociedade e o que sabemos é exatamente o contrário do que muitos pensam, pois, a 

escola ensina muito bem aquilo ao qual ela foi criada para ser: um lugar de um 

currículo oculto que prepara os alunos para atender as normas sociais e econômicas. 

Seus currículos seguem uma tendência tecnológica de se analisar os aspectos 

educacionais com interesses específicos e direcionados a um posicionamento que 

passa longe do modelo crítico. Voltamos às escolas que seguem o currículo como 

algo que deve ser ensinado e seguido como um manual, sendo este um modelo de 

ensino utilizado por instituições que o especificam, de acordo com os momentos 

históricos e interesses. 

Dessa forma, vemos que o conhecimento escolar está relacionado a questões 

de poder, recursos econômicos e controle social, apontando claramente que o 

currículo continua a percorrer no caminho de controle social dos grupos dominantes 

na sociedade, ao longo da história.  

Essas questões que parecem estar claras em torno do que o currículo 

defende, mostram que, na prática, ainda não é assim, pois as classes menos 

favorecidas ainda são vítimas dessa demanda de “grade curricular”, que prevê 

conteúdos, rotinas e, até mesmo, como conduzir as demandas sociais da comunidade 

na qual esta inserida. Nesse sentido, servindo apenas como um currículo ideológico 

e, de certa maneira, influenciado pelo papel da escola nos tempos atuais. 

Ao longo da história da formação de professores, os currículos que formam 

estes profissionais estabelecem sequências e conteúdos instrucionais para a 

execução do programa de formação, cumprindo, assim, segundo Marcelo García 

(1999) três funções básicas: a primeira é formar e treinar os futuros pedagogos, 

preparando-os para as funções profissionais que deverão desempenhar; a segunda 

função é certificar o profissional para poder exercer sua profissão docente; e a terceira 

é ser um agente de mudança do sistema educativo, mas, por outro lado, contribuir 

para a socialização e reprodução de uma cultura dominante. 

O currículo das escolas de formação tem sido determinado e influenciado 

diretamente pelas necessidades sociais, políticas e econômicas da sociedade em 
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cada momento histórico. Para tanto, é necessário pensar qual é o modelo de escola, 

de ensino e qual o perfil do professor que atuará com este currículo. 

Segundo Marcelo García (1999), podem existir três modelos de currículo na 

formação de professores: 

 Currículo integrado que desmitifica a necessidade de haver uma grade 

e um ensino por disciplinas e sim baseado na interdisciplinaridade, estabelecendo 

relações com as diferentes disciplinas.  

 Currículo colaborativo que visa relacionar a especialização com a 

integração de forma inter-relacionadas. 

 Currículo segmentado, no qual as disciplinas não se relacionam entre si, 

porém espera-se que os estudantes façam esta relação. Este é modelo mais comum 

na formação de professores. 

A formação de professores continua sendo um tema prioritário, principalmente 

a formação de professores como um processo continuo e que integre práticas 

escolares, curriculares e de ensino. Necessita integrar teoria com prática, com a 

necessidade desse futuro professor, em sua fase de formação, aprender como 

ensinar. A formação de professores, segundo Marcelo García (1999) precisa seguir 

cinco orientações conceituais, sendo elas: acadêmica, tecnológica, personalista, 

prática e crítica. Sendo assim, deve ficar claro que as faculdades que visam formar 

professores precisam ter como objetivo formá-los como: especialistas, técnicos, e 

pessoas, por meio da prática e de forma crítica. 

Partindo desse princípio, fica claro que a formação de professores precisa 

reunir, diferenciar e desenvolver em seus alunos conhecimentos em relação à 

planificação, desenvolvimento e avaliação do currículo. Devemos considerar que o 

professor é um sujeito epistemológico, que também é capaz de gerar e constatar 

teorias sobre sua prática. 

Os estudos sobre currículo na formação de professores fazem referência aos 

conhecimentos e competências que serão necessários para o futuro professor 

desempenhar seu papel como docente. “Não há desenvolvimento do currículo sem 

desenvolvimento do professor” (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 495). 

É necessário pensar se o currículo tem permito ao professor fazer uma 

reflexão que possibilite superar as concepções como apenas elementos técnicos e 

reprodutivista. E também pensar sobre o fato de ter um currículo focado para o 
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aumento do profissionalismo dos professores, o que implica melhor formação e maior 

autonomia.  

A formação de professores precisa ter uma finalidade fundamental que é o 

aprimoramento da ação de ensinar e aprender e, consequentemente, dos 

componentes que contemplam o currículo. 

Se o currículo se relacionar com o ensino e a aprendizagem nas instituições 

educacionais, estará diretamente relacionado com a formação de professores e o que 

ele produz, sendo um docente que visa uma educação de qualidade que favoreça a 

aprendizagem. Este docente conseguirá, por sua vez, realizar constantes reflexões 

sobre suas ações. 

No passado, a formação de professores não propiciava esta reflexão, pois os 

alunos apenas eram levados a assimilar e repetir os conteúdos transmitidos. Os 

currículos, nesse período, não eram adaptados, moldados e investigados para uma 

reflexão a seu respeito. 

A partir do século XX esta realidade começa a mudar e o currículo passa a 

ser investigado como ação educativa, e precisa estar na mão dos professores para 

ser moldado, formado em seu contexto e na atualidade. Neste sentido, a formação de 

professores ajuda a desvelar segredos, torná-os especialistas e os adequa a melhores 

processos de ensino-aprendizagem no contexto atual, dando ao professor 

possibilidades de mudanças para entender melhor o currículo escolar e a educação 

como um todo. 

A formação de professores precisa começar a abandonar o conceito que 

estabelece de passar conteúdos de cima para baixo e apenas em caráter: científico, 

didáticos e psicopedagógicos e visar em uma formação que ajude o futuro pedagogo 

a saber mais e vivenciar experiências que existem na prática curricular. A de se 

considerar que os professores são construtores de seu conhecimento pedagógico de 

forma individual e coletiva, portanto a formação de professores tem de facilitar os 

elementos para essa construção. O professor precisa ser um protagonista, sujeito de 

sua formação, isto implica modificar os modelos e as metodologias de formação de 

professores já existentes. 

Fica claro que há a necessidade de modificar os modelos de formação de 

professores, porém esta não é uma tarefa fácil, seria necessário introduzir um novo 

conceito e processo de formação principalmente, com o trabalho do currículo. Uma 
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formação que tenha por objetivo trabalhar a organização do currículo mediante uma 

lógica distinta daquela do modelo de meios e fins, mas como enculturação e processo, 

que: 

Desenvolva uma cultura profissional que integre saberes, esquemas de 
ações, experiências, sujeitos, práticas, posturas, etc.; tentando estabelecer 
novas relações entre o conhecimento dos professores e sua capacidade de 
desenvolver e investigar um currículo adequado ao contexto, para analisar as 
relações dos alunos com a cultura (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 497-498). 

Nesse sentido, a formação de professores exige que se dê mais importância 

às ações interpretadas, sendo esta uma formação poliédrica, com um currículo que 

permita a seleção dos melhores meios e contextos, para desenvolver a aprendizagem, 

os professores precisam intervir no currículo e não apenas se servir dele. 

Como já citado anteriormente, a formação de professores não é uma atividade 

isolada e individual, sua concepção dever estar vinculada aos marcos teóricos e aos 

pressupostos que predominam no conhecimento social, educacional e cultural, sua 

base é determinada pela idealização da educação, toda prática pedagógica e 

curricular. 

Se o currículo é uma hipótese comprovável na prática educativa, como um 
processo de pesquisa, seu desenvolvimento deve corresponder aos 
professores como membros de uma instituição que o desenvolve na prática 
e que lhe permite estudar os problemas práticos do ensino. Portanto, está 
necessariamente vinculado à formação de professores, já que se centra no 
conhecimento e na compreensão dos elementos que intervêm, e a formação 
terá a finalidade de construção a partir de estruturas, conceitos e critérios 
(GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 498). 

Os docentes somente irão adquirir conhecimento à medida que participem do 

processo de desenvolvimento do currículo. Partindo deste ponto, é necessário que a 

formação de professores e o aperfeiçoamento da escola e do currículo sejam 

processos que andem juntos, pois são indissociáveis, tornam-se inseparáveis. 

 

1.2 O Currículo como práxis pedagógica 

 

O termo currículo é um conceito relativamente recente entre nós, e sua 

significação é, na prática, uma realidade bem estabelecida por meio de 

comportamentos didáticos, políticos, administrativos e econômicos que encobrem 

pressupostos, teorias, crenças, valores e condicionam a teorização do currículo.  
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É notória a utilização do termo currículo nos cursos de formação de 

professores e demais cursos, como sendo um programa que proporciona os 

conteúdos e valores que serão transmitidos aos alunos pela instituição, 

descaracterizando a função do currículo com concretização dos fins sociais e 

culturais, de socialização, que se atribui à educação escolarizada e estimula o 

desenvolvimento do ser social e profissional. 

O currículo relaciona-se com a instrumentalização concreta que faz da escola 
um determinado sistema social, pois é através dele que lhe dota de conteúdo, 
missão que se expressa por meio de usos quase universais em todos os 
sistemas educativos (GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 15). 

O que deve ficar claro é que o currículo não é uma realidade abstrata que está 

à margem do sistema educativo em que se desenvolve e para o qual se planeja. Ele 

é definido, tem as funções da própria escola de forma particular e enfoca o momento 

histórico e social no qual está inserido, de acordo com a realidade. 

O currículo é a forma de ter acesso ao conhecimento, não podendo esgotar 
seu significado em algo estático, mas através das condições em que se 
realiza e se converte numa forma particular de entrar em contato com a 
cultura (GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 15). 

Há de se considerar que o currículo é uma práxis antes que um objeto estático, 

que foi emanado de algum modelo como se fosse coerente, e além disto, também 

precisa considerar a educação necessária aos alunos de cada escola, de cada 

realidade, considerando as necessidades e realidades locais e muito menos como um 

documento em que são anexados todos os modelos e projetos que a escola deverá 

estar desenvolvendo. Antes de tudo, segundo Gimeno Sacristán (2017, p. 18): 

Ele é uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que 
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de 
subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática 
pedagógica desenvolvida em instituições escolares que comumente 
chamamos de ensino.  

O currículo é uma prática que se expressa em comportamentos práticos 

diversos. Por trás de todo currículo está a educação que busca transformar suas 

metas em efetivas estratégias de ensino, refletindo e dialogando interesses da 

sociedade e valores dominantes que regem os processos educativos. “Os currículos, 

sobretudo nos níveis da educação obrigatória, pretendem refletir o esquema 

socializador, formativo e cultural que a instituição escolar tem” (GIMENO 

SACRISTÁN, 2017, p. 18). 
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É por meio do currículo que o conhecimento é distribuído socialmente, e passa 

a ser considerado como reflexões sociais conscientes e inconscientes, que combinam 

os valores e crenças dos grupos dominantes na sociedade. 

O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, e se dirige a 

professores e alunos, cristalizando-se num contexto real. Entender o currículo que se 

constitui na escola requer prestar atenção às práticas e políticas administrativas que 

se expressam em seu desenvolvimento, as suas condições estruturais e organizativas 

que dão origem e modelagem a sucessíveis passos para a transformação. 

Partir do conceito de currículo como construção social que preenche a 
escolaridade de conteúdos e orientações nos leva a analisar os contextos 
concretos que lhe vão dando forma e conteúdo, antes de passar a ter alguma 
realidade com experiência de aprendizagem para os alunos. É preciso 
continuar a análise dentro do âmbito de sistema educativo com seus 
determinantes mais imediatos até vê-los convertido ou modelado de uma 
forma particular na prática pedagógica (GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 20). 

O currículo faz parte de múltiplos tipos de práticas que podem se reduzir 

unicamente à prática pedagógica de ensino, ações que são de ordem políticas, 

administrativas, supervisão, avaliação, ou seja que incidem diretamente em ações 

pedagógicas. 

Partindo desse princípio, vale ressaltar que a prática tem uma existência real 

que a teorização visa explicar e esclarecer e ou concretizar realidades e processos 

diversos.  

O currículo é um objeto que se constrói no processo de configuração, 
implantação, concretização e expressão de determinadas práticas 
pedagógicas e em sua própria avaliação, como resultado das diversas 
intervenções que nele operam (GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 99). 

Para que o desenvolvimento curricular se configure, é necessário que ele seja 

suscetível a enfoques pragmáticos diferentes. O seu reconhecimento como algo que 

se configura na prática, configurado em seu processo de desenvolvimento. 

Ao analisarmos o currículo como espaço teórico-prático, em que os 

professores são profissionais capazes e agentes comprometidos com as reais 

necessidades e anseios de seus alunos no qual é necessário haver uma integração 

de conhecimentos, uma preparação com, ética, ampliação da qualidade e capacidade 

para o exercício da educação. Quando pensamos em formação de professores, 

devemos ir além, pois estamos lidando com uma concepção de educação libertadora, 
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com coordenadas críticas que proporcionem consciência sobre os obstáculos e 

objetivos que encontraram ao longo de sua profissão. 

O que se espera é que os profissionais envolvidos no processo de formação 

de professores se comprometam com sua ação, desenvolvendo planejamentos 

reflexivos cuja ação não seja meramente a realização de uma ação tecnicamente 

estruturada e sim que possa ser licenciada na prática, que seja reflexiva e passível de 

escolhas que o levem a uma aprendizagem prática a partir da teoria vivenciada em 

aulas. 

O posto de trabalho dos professores é uma configuração histórica que 
expressa o papel atribuído à escola, dai a importância da análise histórica e 
política da profissionalização para a renovação pedagógica. Já não se trata 
de propor apenas mudanças metodológicas alternativas, mas também de 
alterar as bases profundas da atuação docente (GIMENO SACRISTÁN, 2017, 
p. 172). 

Quando reconhecemos o currículo como sendo algo que se configura na 

prática e, por sua vez, em seu processo de desenvolvimento, se ele é uma prática, 

todos os elementos e sujeitos que participam dele são ativos. 

Ao visualizarmos o docente, como profissional que se defronta com situações 

únicas ou até mesmo prontas, descaractermos o sujeito criativo, capaz de criar e 

recriar possibilidades de aprendizagens que aproximem seus alunos da realidade e, 

principalmente, das adversidades que este encontrará em sua profissão. 

Essas peculiaridades que podem ocorrer, não só em sala de aula, como 

também na sociedade. Podem ocasionar diversos problemas na hora de julgar e 

avaliar a qualidade do ensino, e também a eficácia profissional dos professores com 

base nos conhecimentos adquiridos em sua formação. A sua prática irá refletir 

pressupostos e valores muito diversos. 

É necessário que os professores tenham uma participação ativa diante de 

qualquer nova proposta de inovação de conteúdos, procedimentos pedagógicos que 

sejam entendedores e deem valores educativos a propostas e modelos pedagógicos 

que lhes tenham sido apresentados ou até mesmo executados, segundo Gimeno 

Sacristán (2017, p. 176) “é preciso conceber a inovação ou melhorada dos currículos 

como um processo dialético entre os significados prévios do professor e os das novas 

propostas”. 

Diante desse papel, é fundamental que o professor se compreenda como 

mediador para que os alunos obtenham significados concretos. É preciso entender 
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que os alunos diferem em suas formas de aprendizagem, e até mesmo como própria 

distribuição social de conhecimento. Masetto (2015, p. 25) nos faz refletir sobre 

assumir uma postura de mediação pedagógica, construindo um novo papel de 

Mediador Pedagógico: 

O Professor Mediador Pedagógico inclui em sua ação a especialidade em 
determinada área do conhecimento, atualizada com suas pesquisas, mas na 
sua prática docente se apresenta ressignificada com nova dimensão: a de 
colaborar com o aluno, para que este seja o sujeito ativo na construção de 
seu próprio conhecimento. 

A partir desse prisma, vemos a necessidade e a importância de estruturar a 

formação inicial. É preciso que as universidades propiciem e formem alunos críticos e 

capazes de ressignificar seus conhecimentos perante as ações educativas e, 

consequentemente, o aluno compreenda que sua função não é apenas de pessoas 

que criam currículos mais sim que o executam na prática, valorizando seu contexto 

local e social. Pensar o currículo pressupõe, enquanto educadores, estarmos atentos 

às diversas realidades culturais e sociais dos alunos e considerá-los agentes ativos 

no processo educacional, principalmente quando nos referimos ao Ensino Superior, 

modalidade que forma o sujeito em uma determinada profissão. 

O currículo na ação é a última expressão de seu valor, é na prática que todo 
projeto, nada ideia, toda intenção, se faz realidade uma forma ou outra, se 
manifesta, adquire significação valor, independentemente de declarações e 
propósito de partida (GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 201). 

O professor é, portanto, um agente decisivo para que o currículo seja um 

projeto cultural, e desenvolvido com condições objetivas. Os princípios que devem 

nortear a prática docente são aqueles que conseguem, apesar dos desafios impostos 

pelos currículos prontos e pré-determinados, precisam transformar a realidade 

educacional no que se refere à postura de mediador perante tantas mudanças 

oriundas de uma globalização que devora e exclui tantas pessoas, que inviabiliza o 

acesso a uma educação de qualidade.  

O currículo, ao se expressar através de uma práxis, adquire significado 
definitivo para os alunos e para os professores nas atividades que uns e 
outros realizam e será na realidade aquilo que essa depuração permitida que 
seja (GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 201). 

Se o currículo é uma articulação entre teoria e prática, é necessário 

compreendermos que esta prática não pode apenas responder às exigências do 

currículo e sim pela intenção do professor na ação que está realizando. Assim, está 
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concebendo o currículo como processo da ação que expressa múltiplos 

determinantes, ideias, valores e usos pedagógicos. 

A prática é tida como uma atividade sistematicamente constituída por uma 

cultura organizacional da escola. Ela tem por objetivo garantir o conhecimento, por 

meio de projetos pedagógicos e métodos desenvolvidos, tanto pela escola como pelo 

professor. 

E é por meio de um processo de: reflexão-ação-reflexão que surge a práxis, 

quando o professor deixa de ser um mero objeto de investigação e se torna o próprio 

sujeito da investigação, não se limitando apenas a generalizações dos conteúdos 

abordados pelos currículos, mas tornando-se o mediador do conhecimento. 

A práxis estará presente na vida do professor que se propõe a assumir uma 

postura crítica-reflexiva a respeito de suas próprias experiências, realizando leitura de 

mundo e se beneficiando das propostas de atividades que tenham a prática como 

ponto de partida e de chegada. 

A práxis pedagógica implica um compromisso político-pedagógico embasado 

por sólida formação teórico-prática e um currículo escolar que contemple a 

pluralidade, a diversidade, a participação, a criticidade, a dialeticidade e a 

dialogicidade, a significação, a articulação e a organização, visando assim a 

dinamização do processo educativo. 

Diante dos desafios a serem enfrentados e considerando as mudanças 

necessárias em relação à formação de professores das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, é necessário que haja princípios norteadores de 

uma reforma curricular dos cursos de formação de professores. 

É preciso enfrentar este desafio e fazer com que a formação de professores 

seja uma formação profissional de alto nível. Entendendo-se formação profissional 

como a preparação voltada para o atendimento das demandas de um exercício 

profissional específico, portanto, não apenas uma formação genérica, tampouco 

exclusivamente acadêmica.  

Não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É 

fundamental que ele saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em 

ação, conforme define Tardif (2002, p. 31) “um professor é, antes de tudo, alguém que 

sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros”. 

https://www.infoescola.com/administracao_/cultura-organizacional/
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Para a aquisição desta competência requerida, o professor precisa se pautar 

em uma formação que priorize a ação teórico-prática, ou seja, toda sistematização 

teórica articulada com o fazer e todo fazer articulado com a reflexão.  

Logo, todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda 

que nem sempre este se materialize. A teoria e a prática devem ser prioridades, e não 

uma decisão entre qual delas deva ser o ponto de partida na formação do professor. 

No processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor, além de saber 

e de saber fazer, deve compreender o que faz. 

Os cursos de formação em que teoria e prática são abordadas em momentos 

diversos, com intenções e abordagens desarticuladas, não favorecem o percurso 

formativo. Há que se investir no desenvolvimento de competências, nas quais o 

exercício das práticas profissionais e da reflexão sistemática sobre elas ocupem um 

lugar central. 

Não é mais admissível que a universidade apenas propicie aprendizagem 

acadêmica de conteúdos, é imprescindível que estimule e provoque as demais 

aprendizagens, para uma reconstrução do conhecimento e da experiência que 

aproxima os pressupostos teóricos e práticos. 

 

1.3 Como estão organizados os cursos de Pedagogia 

 

Historicamente, o nosso país passou por diversas mudanças e adaptações no 

que se refere à formação inicial do professor das séries iniciais. Houve um movimento 

para passar esta forma de Ensino Médio profissionalizante com o nome de Magistério, 

para uma formação em Ensino Superior.  

Este movimento e ação passou a vigorar com a implantação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), n.º 9.394/1996 em seu Artigo 62 que determina que os 

cursos de formadores de profissionais de Educação deveriam ser em nível superior, 

em curso de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores 

de educação. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal (BRASIL, 1996). 
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O Artigo 62 é complementado pelo Artigo 63 em seu Inciso I, que determina 

que os Institutos Superiores de Educação manterão os cursos para os 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. 

Como o foco desta pesquisa é apontar a importância de os cursos de 

formação de professores serem mais efetivos e que os alunos estejam aprendendo, 

de maneira mais efetiva, a profissão, vale destacar que a LDB 9.394/1996, em seu 

Artigo 61 ressalta que: 

para estes cursos precisam ser destacados: a relação entre teoria e prática e 
o aproveitamento da experiência anterior. Aprendizagens significativas, que 
remetem continuamente o conhecimento à realidade prática do aluno e às 
suas experiências, constituem fundamentos da educação básica, expostos 
nos artigos citados. Importa que constituam, também, fundamentos que 
presidirão os currículos de formação e continuada de professores. Para 
construir junto com os seus futuros alunos experiências significativas e 
ensiná-los a relacionar teoria e prática é preciso que a formação de 
professores seja orientada por situações equivalentes de ensino e de 
aprendizagem (BRASIL, 1996). 

É necessário que o curso de formação de professores torne mais 

compreensíveis as relações entre ensino e aprendizagem, para que seus alunos 

sejam capazes de confrontá-las e questioná-las enquanto reflexão curricular, para 

uma reforma educativa. 

A mediação não se realiza intervindo apenas diretamente sobre o currículo, 
mas também através das pautas de controle dos alunos nas aulas, porque, 
com isso, medeiam o tipo de relação que os alunos podem ter com os 
conteúdos curriculares (GIMENO SACRISTÁN, 2017, p. 166). 

Durante anos a formação de professores foi objeto de amplos debates e 

formulação de diversas leis e resoluções que visavam e contemplavam os 

fundamentos filosóficos e pedagógicos mais importantes que serviriam de base e 

orientação curricular dos cursos de formação de todos os professores de Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, de 8 

de maio de 2001, após muitas audiências públicas, determinam qual deve ser o papel 

dos professores no processo educativo e apresentam a base comum de formação 

docente expressa em diretrizes:  
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• fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das instituições 
formadoras; 

• fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional dos 
docentes formadores; 

• atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e os currículos 
vivenciados, considerando as mudanças em curso na organização 
pedagógica e curricular da educação básica; 

• dar relevo à docência como base da formação, relacionando teoria e 
prática; 

• promover a atualização de recursos bibliográficos e tecnológicos em 
todas as instituições ou cursos de formação (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
2001, p. 4-5). 

A proposta de diretrizes nacionais para a formação de professores para a 

educação básica brasileira busca, também, construir sintonia entre a formação de 

professores e os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN). 

Com as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para as diferentes 

etapas da educação básica, o país dispõe, hoje, de um marco referencial para a 

organização pedagógica das distintas etapas da escolarização básica. 

Em seu Artigo 11 ficam estabelecidos os critérios de organização da matriz 

curricular, bem como a alocação de tempos e espaços curriculares que se expressam 

em eixos em torno dos quais se articulam dimensões a serem contempladas, nos 

cursos de formação de professores, sendo eles:  

I. eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional;  
II. eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 
III. eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 
IV.  eixo articulador da formação comum com a formação específica; 
V. eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 
conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a 
ação educativa; 
VI. eixo articulador das dimensões teóricas e práticas (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2001, p. 66). 

Todos os eixos são de extrema importância e relevância para a formação de 

professores. Entretanto, para embasar esta pesquisa, vamos enfatizar o fato de que 

se pede que os cursos tenham seus eixos articulados pela dimensão teoria e prática 

e que articulem os diferentes âmbitos de conhecimento profissional, para isto é 

fundamental que os curso tenham como base situações reais que aproximem seus 

alunos dos desafios e situações que ele efetivamente encontrará em sala de aula. 

Desse modo, saberá como atuar perante estas situações de maneira efetiva. 
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Em seu Artigo 13 é ressaltada, ainda, a necessidade de que a dimensão 

prática deve transcender o estágio e terá como finalidade promover a articulação das 

diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar, 

§ 1º - A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de 
observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, 
com o registro dessas observações realizadas e a resolução de situações-
problema. § 2º - A presença da prática profissional na formação do professor, 
que não prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com 
tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais 
e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras e 
estudo de casos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 67). 

Nesse ponto, destaco que, para os cursos de formação aproximarem seus 

alunos da prática, é necessário que tenham projetos formativos, que o aluno seja 

deparado com a realidade e possa se basear na teoria para desenvolver sua prática. 

É importante complementar com o Artigo 14 dessas Diretrizes, que enfatiza a 

necessidade de flexibilização, de modo que cada instituição formadora construa 

projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores nelas mencionados.  

§ 1º - A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de 
interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem ensinados, dos que 
fundamentam a ação pedagógica, da formação comum e específica, bem 
como dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e 
profissional (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 67-68). 

Quando se fala dessa necessidade, o que se espera é que o conhecimento 

seja construído a partir da experiência. O que se pretende é dar destaque à natureza 

e à forma com que esse conhecimento é constituído pelo sujeito.  

Compreendemos a experiência como um movimento de ida e volta. Ida pelo 

fato de que a experiência supõe um movimento de exteriorização, de saída de mim 

mesmo, movimento este que vai ao encontro do acontecimento. E um movimento de 

volta, pois a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, que produz efeitos 

em mim, em quem eu sou, no que e como eu penso, sinto, sei e quero. 

na experiência, o sujeito faz a experiência de algo, mas, sobre tudo, faz a 
experiência de sua própria transformação. Daí que a experiência me forma e 
me transforma. Daí a relação constitutiva entre a ideia de experiência e a ideia 
de formação. Daí que o resultado da experiência seja a formação ou a 
transformação do sujeito da experiência (LARROSA, 2011, p. 7). 

Dessa forma, passamos a ver o sujeito como um sujeito da formação, não o 

sujeito da aprendizagem, nem mesmo o da educação, mas sim o sujeito da 

experiência, construída e refletida na prática e na ação. 
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É um tipo de conhecimento que não pode ser construído de outra forma senão 

na prática profissional e de modo algum pode ser substituído pelo conhecimento sobre 

esta prática. Saber e aprender um conceito, ou uma teoria, é muito diferente de saber 

e aprender a exercer um trabalho. Trata-se, portanto, de aprender a ser professor. 

A profissão docente não é apenas algo eminente pessoal e criativo, sujeito 
às possibilidades da formação e ao desenvolvimento do pensamento 
profissional autônomo dos professores, mas é exercida também num campo 
que predetermina em boa parte o sentido, a direção e a instrumentalização 
técnica de seu conteúdo (GIMENO SACRISTÁN, 2107, p. 167). 

Ao relacionar o conhecimento com as práticas próprias da atividade de 

professor e as múltiplas competências que as compõem e que precisam ser 

valorizadas, é importante deixar claro que o conhecimento experiencial pode ser 

enriquecido quando articulado a uma reflexão sistemática para, então, construir uma 

conexão com o conhecimento teórico, à medida que é preciso usá-lo para refletir sobre 

a experiência, interpretá-la e atribuir-lhe significado. 

A Resolução n.º 2, de 1º de julho de 2015, define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior para os cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura e 

para a formação continuada, Definida pelo MEC, aponta em seu Artigo 10 e reafirma 

a necessidade no Artigo 11. 

Art. 10. A formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer o 
magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de educação 
e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 
compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e 
reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino. 
Art. 11. A formação inicial requer projeto com identidade própria de curso de 
licenciatura articulado ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) 
licenciatura(s) ou a cursos de formação pedagógica de docentes”, garantindo: 
V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos 
específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das 
tecnologias (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015, p. 9). 

A inserção do aluno nos cursos de formação de professores na prática 

educativa precisa ser realizada de maneira a considerar as especificidades de cada 

processo formativo e a capacidade dessa inserção se tornar um mecanismo de 

instrumentalização profissional e permitir que este aluno faça uma reflexão sobre a 

prática que exerce ou futuramente exercerá, conforme aponta Masetto (2015, p. 9): 

Hoje, a construção do conhecimento se faz a partir de pesquisas que trazem 
novas teorias, criticas aos conhecimentos anteriormente estabelecidos, 
novos problemas e respectivas soluções, num movimento continuo de 
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evolução e progresso científico e tecnológico, exigindo de todos, professores 
e alunos trato com informações, descobrindo seu significado e relevância 
para a vida profissional, aprofundando os aspectos multi e interdisciplinares 
dos problemas a serem equacionados, num contexto de mudanças. 

A formação docente implica análise da realidade. Importa compreender não 

só os grandes fatos, mas, acima de tudo, fatos e coisas corriqueiras, fazendo valer 

não apenas comportamentos definidos a priori, pois, à medida que se revela algo, 

também se oculta. Estabelecendo, assim, um interjogo, no qual nunca é possível 

conhecer todas as coisas numa total transparência; conhece-as por meio do seu 

velamento ou desvelamento, ou seja, as semelhanças que existem na construção de 

conhecimentos de diferentes maneiras por pessoas diferentes a respeito de um 

mesmo assunto ou tema que esteja sendo construído. 

Na Resolução n.º 2, de 20 de dezembro de 2019 são definidas 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). 

Esta resolução pressupõe que a formação docente, e o desenvolvimento do 

licenciando, deva ser pautada nas competências gerais previstas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica, bem como visando as aprendizagens 

essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto a seus aspectos intelectuais, 

físicos, culturais, sociais e emocionais de sua formação, tendo como perspectiva o 

desenvolvimento pleno das pessoas, visando uma Educação Integral. 

Em seu capítulo III, é estabelecida a organização curricular dos cursos 

superiores para a formação docente. Em seu Artigo 7º determina que a organização 

curricular dos cursos destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica deve estar em consonância com as aprendizagens prescritas na BNCC da 

Educação Básica e tem princípios norteadores. Destacarei dois que mais se encaixam 

com o tema abordado nesta pesquisa e nos ajudam a refletir sobre a necessidade de 

os cursos de formação de professores estabelecerem relação entre teoria e prática: 

II - reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente 
alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio 
obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, tanto nos 
conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos específicos da área do 
conhecimento a ser ministrado;  
[...] 
VII - integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos 
conhecimentos pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos 
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específicos da área do conhecimento ou do componente curricular a ser 
ministrado (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019, p. 3-4). 

O Artigo 8º define que os cursos de Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica devem ter como fundamentos pedagógicos: 

II - o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas 
formativas que propiciem ao futuro professor aprendizagens significativas e 
contextualizadas em uma abordagem didático-metodológica alinhada com a 
BNCC, visando ao desenvolvimento da autonomia, da capacidade de 
resolução de problemas, dos processos investigativos e criativos, do 
exercício do trabalho coletivo e interdisciplinar, da análise dos desafios da 
vida cotidiana e em sociedade e das possibilidades de suas soluções 
práticas; 
III - a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no processo de 
ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 
conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 
construção do conhecimento (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019, p. 4). 

A formação de professores para os diferentes segmentos da escola básica 

tem sido realizada, muitas vezes, em instituições que não valorizam a prática 

investigativa. Além disso, não valorizam a pesquisa como fonte de conhecimento que 

possibilite ao aluno uma aproximação da prática, não percebendo que existe uma 

dimensão criativa que emerge da própria prática, e como esta ação pode contribuir e 

fomentar mais pesquisas e até mesmo projetos que leve o seu aluno a aprender na 

prática.  

Com isso, seria possível aproximar seus alunos com os procedimentos de 

investigação e com o processo histórico de produção e disseminação de 

conhecimento. Quando muito, pode-se observar a existência de cursos que apenas 

ofertam disciplinas teóricas. Essa carência priva os alunos de um elemento importante 

para a compreensão da processualidade da produção e apropriação de conhecimento 

e da provisoriedade das certezas científicas. 

O estágio é uma oportunidade para que os futuros professores vivenciem 

situações cotidianas e mantenham aproximação com os docentes e demais 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, a prática do estágio 

é uma forma do futuro professor compreender que teoria e prática são indissociáveis, 

considerando-as contribuintes para o resultado da aprendizagem efetiva. 

O estágio curricular supervisionado deve ser o espaço para expor as 
indagações sobre a profissão docente, a prática educativa, o sentido dos 
conteúdos construídos ao longo da formação docente, cumprindo a função 
de articular a teoria à prática para a significação dos conteúdos (NOFFS; 
LIZARDO; SILVA, 2019, p. 216). 
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É necessário que o futuro professor experiencie, como aluno, durante todo 

seu processo de formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e modos de 

organização que pretende ver concretizados nas suas práticas pedagógicas. Vale, 

portanto, destacar a importância do projeto pedagógico do curso de formação na 

criação de momentos que sejam essenciais para o futuro professor aprender as 

práticas de construção coletiva da proposta pedagógica da escola onde virá a atuar, 

que ele tenha a necessidade de repensar sua perspectiva metodológica, que lhe 

sejam propiciadas situações de aprendizagens focadas em situações-problema ou no 

desenvolvimento de projetos que possibilitem a interação dos diferentes 

conhecimentos, que podem estar organizados em áreas ou por disciplinas, conforme 

o desenho curricular da escola. 

O ato de ser professor é uma ação educativa a partir de um processo 

pedagógico sistemático e intencional e o seu desenvolvimento se dá na articulação 

entre diferentes saberes. 

Faz-se necessário repensar a formação inicial do professor e seu processo 

formativo, principalmente na realização do estágio, torna-se indispensável uma melhor 

estrutura do estágio curricular supervisionado. As autoras Noffs e Rodrigues (2016) 

salientam que é fundamental a orientação de profissionais que já́ acumularam 

experiências e vivências para acompanhar a formação inicial dos professores. 

Nos currículos dos cursos de formação de professores, o estágio foi 
identificado como uma prática sob a supervisão de um profissional que 
conheça e saiba lidar com as situações do cotidiano escolar. Apresenta-se 
como uma atividade a ser realizada durante o curso de formação junto ao 
campo de atuação profissional, possibilitando aos alunos a inserção nos 
contextos de intervenção docente (NOFFS; RODRIGUES, 2016, p. 18). 

O que se espera é reconstruir o conceito de profissionalização no âmbito das 

instituições formadoras, para que o estudante tenha consciência do processo histórico 

de constituição de determinada profissão (NÓVOA, 2017). 

O Artigo 15 da Resolução n.º 2, de 20 de dezembro de 2019, define que a 

carga horária dos cursos de formação de professores deve ser de 800 horas para a 

prática pedagógica e devem estar intrinsecamente articuladas, desde o primeiro ano 

do curso, com os estudos e com a prática, previstos nos componentes curriculares, 

para serem, então, assim distribuídas em: 400 (quatrocentas) horas de estágio 

supervisionado, em ambiente de ensino e aprendizagem; e 400 horas, ao longo do 

curso. Para tanto, devem: 
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§ 1º O processo instaurador da prática pedagógica deve ser efetivado 
mediante o prévio ajuste formal entre a instituição formadora e a instituição 
associada ou conveniada, com preferência para as escolas e as instituições 
públicas. 
§ 2º A prática pedagógica deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por 
docente da instituição formadora e por 1 (um) professor experiente da escola 
onde o estudante a realiza, com vistas à união entre a teoria e a prática e 
entre a instituição formadora e o campo de atuação. 
§ 3º A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do 
licenciando, com a participação de toda a equipe docente da instituição 
formadora, devendo ser desenvolvida em uma progressão que, partindo da 
familiarização inicial com a atividade docente, conduza, de modo harmônico 
e coerente, ao estágio supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada 
e incluir a mobilização, a integração e a aplicação do que foi aprendido no 
curso, bem como deve estar voltada para resolver os problemas e as 
dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de estudo e pesquisa. 
§ 4º As práticas devem ser registradas em portfólio, que compile evidências 
das aprendizagens do licenciando requeridas para a docência, tais como 
planejamento, avaliação, conhecimento do conteúdo. 
§ 5º As práticas mencionadas no parágrafo anterior consistem no 
planejamento de sequências didáticas, na aplicação de aulas, na 
aprendizagem dos educandos e nas devolutivas dadas pelo professor 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019, p. 8). 

A práxis pedagógica resulta em um compromisso político-pedagógico 

alicerçado por uma sólida formação teórico-prática e um currículo escolar que 

favoreça a pluralidade, a diversidade, a unidade, a coerência, a compreensão da faixa 

etária, a participação, o provisório, a cientificidade, a criticidade, a dialeticidade e a 

dialogicidade, a significação, a articulação e a organização.  

Nos cursos de formação de professores, a concepção dominante que 

fragmenta o curso em duas diretrizes isoladas entre si: um é caracterizado pelo 

trabalho na sala de aula e o outro, pelas atividades de estágio. Na primeira diretriz 

observava-se a supervalorização dos conhecimentos teóricos, acadêmicos, 

desprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da formação, sendo 

esta uma visão aplicacionista das teorias. Enquanto na segunda diretriz se 

supervaloriza o fazer pedagógico, desprezando, assim, a dimensão teórica dos 

conhecimentos como instrumento de seleção e análise contextual das práticas, visão 

esta totalmente ativista da prática. Sendo assim, a maioria dos cursos visa teorias 

prescritivas e analíticas, deixando apenas para os estágios o momento de colocar 

esses conhecimentos em prática.  

O que ainda mais se vê nos cursos de formação de professores é má 

concepção de prática, vista mais como componente curricular, sendo ela uma 

dimensão de conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos 

momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como 
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durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional. Para 

tanto, é necessário que o planejamento e a execução das práticas no estágio estejam 

apoiados nas reflexões desenvolvidas nos cursos de formação. Sua avaliação da 

prática, por outro lado, constitui momento privilegiado para uma visão crítica da teoria 

e da estrutura curricular do curso. 

Há de se refletir sobre a possibilidade de se reformar o pensamento e criticar 

a fragmentação do ensino. A sala de aula é o lugar ideal para se iniciar uma reforma 

desta mentalidade. A educação deve priorizar um pensamento integrador sem deixar 

de considerar as especificidades de alunos e professores. O professor deve saber 

dominar competências para resolver os problemas que vão surgindo em sua prática 

pedagógica e isto acontece quando este desenvolve habilidades cognitivas. Os 

educadores precisam assumir posturas mais enérgicas e críticas em relação ao que 

aprendem e ensinam. É por isso que consideramos a formação docente uma 

prioridade, para que se tenha um profissional que chegue à escola mais próximo da 

realidade com a qual irá se deparar e, mais do que isso, saiba como lidar para superar 

os desafios que, porventura, possam surgir. 

Para finalizarmos as analises de como estão organizados os currículos para 

a formação inicial dos professores, analisaremos, a seguir, a Proposta para Base 

Nacional Comum da formação de professores da educação básica que estabelece 

orientações estruturadas dos resultados que a nação espera das escolas e dá 

visibilidade à sociedade a respeito do que se espera em cada um dos anos e etapa 

da educação básica, visando, assim, assegurar os direitos de aprendizagem dos 

alunos. E serve, também, como referência para a formação inicial e continuada dos 

professores.  

A implementação da BNC-Formação faz com que estados e municípios, 

analisem seus pontos a serem melhorados e os que já estão alinhados, principalmente 

no que diz respeito à formação do professor e à necessidade de uma formação 

sistêmica, tanto inicial quanto continuada. 

O objetivo da BNC-Formação é orientar as diferentes formas de habilitação 

para a docência nas modalidades da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, bem como orientar os currículos das instituições formadoras, a 

redefinirem, repensarem, organizarem e reestruturarem seus currículos. 
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A BNC-Formação visa contribuir para a articulação e coordenação nacional 

de políticas e de ações educacionais, especialmente, quanto à formação inicial e 

continuada de professores, objetivando o desenvolvimento da oferta de uma 

educação básica de qualidade para todos. 

A formação do professor demanda estudos disciplinares que possibilitem a 

sistematização e o aprofundamento de conceitos e relações sem esse domínio torna-

se impossível constituir competências profissionais. Esse domínio deve referir-se 

tanto aos objetos de conhecimento a serem transformados em objetos de ensino 

quanto aos fundamentos psicológicos, sociais e culturais da educação escolar. 

Os princípios da organização curricular dos cursos de formação docente 

devem ser princípios norteadores da organização curricular dos cursos de formação 

docente, em consonância com as aprendizagens prescritas na BNCC. 

Portanto, a construção deste parecer relativo à formação docente tem 

procurado apontar caminhos que possam efetivamente superar as dicotomias entre: 

teoria e prática, escola e universidade, promovendo de fato um currículo que supere 

a atual fragmentação e a ausência de articulação entre os diferentes saberes.  

A formação de professores exige um conjunto de saberes, conhecimentos, 

competências e habilidades que são inerentemente alicerçadas na prática. A prática 

na formação docente deve ir muito além do momento de estágio obrigatório ou outras 

formas de prática pedagógica. Ela deve estar presente ao longo de toda sua formação. 

Deve haver articulação entre teoria e prática, tanto no que se refere aos 

conhecimentos pedagógicos e didáticos quanto no que se refere aos conhecimentos 

específicos da área de conhecimento ou componente curricular que será objeto do 

ensino do futuro professor. A inserção da prática por meio de efetivos estágios, 

residências pedagógicas ou práticas clínicas, que enfoquem a regência de aula, sob 

a mentoria de professores ou coordenadores experientes, orientados pela IES e em 

acordo com o campo de prática. 

Ser professor, no mundo contemporâneo e nas escolas brasileira, representa 

uma contribuição na formação um sujeito que consegue buscar novas alternativas e 

soluções para as situações do cotidiano. Significa estar a frente e ter domínio das 

informações que circulam da sociedade como um todo, não se limitando apenas a 

seguir os conteúdos propostos de acordo com a sua área de conhecimento, mas sim 

das relações que são possíveis estabelecer com ela. É manifestar, é fazer parte da 
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construção da escola e dos conhecimentos que são construídos dentro e fora da 

escola além de suas expectativas de acordo com as necessidades da comunidade. 

Para tanto, a busca de por conhecimentos que valorizem e privilegiem a 

experiência docente como forma de conhecimento, a articulação entre os saberes e 

os fundamentos teóricos, bem como a necessidade de o futuro professor estar em 

formação na prática pedagógica são fundamentais para uma formação para que 

revele os valores, as concepções, as ideologias políticas e sociais que estão 

embutidas nas escolas, para que, dessa forma, a formação de professores seja um 

processo contínuo, contextual e relacional, conforme corrobora a autora: 

As pessoas não nascem educadores se tornam educadores, quando se 
educam com o outro, quando produzem sua existência do outro, em um 
processo permanentemente de apropriação mediação e transformação do 
conhecimento mediante de um projeto existencial e coletivo de construção 
humana (FELDMANN, 2009, p. 72). 

Ser professor é uma missão árdua que que exige uma formação sólida, 

concreta que seja factível com a ação de ser professor. Quando os professores 

adotam uma atitude reflexiva sobre o seu próprio ensino, constroem, assim, um saber 

efetivamente conquistado e quando este é vivenciado e adquirido de forma prática, 

contextualizado para, então, a sua formação ser ainda mais completa. 

Os currículos de formação inicial de professores precisam estar em 

consonância entre os diferentes tipos de conhecimento, e não devem ter a separação 

entre conhecimentos práticos e teóricos e sim uma integração entre ambos os tipos 

de conhecimentos. É necessário que o conhecimento pedagógico potencialize o 

conhecimento didático dos conteúdos, e que ensinem a ensinar à medida que aplica 

este conhecimento na prática. Visando, assim, o aprender a ensinar. 
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CAPÍTULO II 

2 AÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSOR 

 

2.1 Como as metodologias baseadas em projetos podem contribuir na formação 

inicial dos professores 

 

O trabalho com projetos apresenta-se a partir da visão de uma investigação 

de um problema (John Dewey e W. H. Kilpatrick) e da organização dos eixos temáticos 

(BRUNER, 2000), adquirindo, assim, uma visão ampla, de modo a abordar o 

conhecimento de forma global, integrada e complexa. 

Almeja-se que o aluno, diante de uma situação de seu interesse e proveniente 

da realidade, assuma um papel investigativo na busca de informações para organizar 

um projeto como uma intervenção metodológica a serviço do processo de ensino e de 

aprendizagem por meio de ideias que permitam planejar ações que ajudem na sua 

solução. 

Sua base de princípios pedagógicos designa o aluno como centro da ação 

educativa, sendo as atividades didáticas desenvolvidas por grupos tutoriais, 

construídas por meio de um processo ativo, cooperativo, integrado e interdisciplinar, 

voltado à construção de aprendizagem dinâmica e significativa. 

Esta aprendizagem une o processo de ensino e a prática, tornando-os 

inseparáveis. É fundamental a relação ente teoria e prática. Seu propósito visa integrar 

diferentes conhecimentos, além de fomentar o desenvolvimento de competências e 

habilidades essenciais para a sua profissão. Os projetos permitem que os alunos 

tenham controle de suas aprendizagens e habilidades adquiridos ao longo do seu 

percurso formativo. 

As metodologias que utilizam o projeto como meio de flexibilizar o 

conhecimento devem tratar de situações reais, complexas, conflitivas e que exija 

conhecimentos teóricos adquiridos ou que possam ser pesquisados, a habilidade de 

aplicar este conhecimento na vida real, integrando teoria e prática, buscando soluções 

ou encaminhamentos para um problemas, convivendo numa equipe de trabalho que 

envolve profissionais de áreas diferentes trabalhando conjuntamente, demonstrando 

a necessidade da multi ou interdisciplinaridade. 
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Aprendizagem Baseada em Projetos é uma técnica moderna que tem ajudado 

instituições de ensino e professores a enfrentar de forma eficiente os desafios atuais 

de gestão educacional. Ela foca nas vivências práticas, levando a uma maior 

participação dos alunos durante o processo de aprendizado; tem o propósito de 

integrar diferentes conhecimentos, além de fomentar o desenvolvimento de 

competências. 

Aprendemos de muitas maneiras, com diversas técnicas e procedimentos, 
mais ou menos eficazes para conseguir os objetivos desejados. A 
aprendizagem ativa aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a 
capacidade de alternar a realizar diferentes tarefas, operações mentais ou 
objetivos e adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos 
mentais rígidos e automatismos pouco eficientes (BACICH; MORAN, 2018, 
p. 3). 

Com os projetos, os próprios estudantes têm de buscar os materiais, métodos 

e conhecimentos para alcançar os propósitos de aprendizado propostos, bem como a 

possibilidade de vivenciar, na prática, a sua profissão. 

A Aprendizagem Baseada em Projetos utiliza como método a capacitação 

ativa, propondo a inclusão de uma atividade prática como instrumento de ensino. 

Neste processo, o professor assume o papel fundamental de mediador do 

conhecimento. Ele é visto como um colaborador, orientador e não apenas como 

responsável em passar os conteúdos de forma vertical. O aluno precisa se sentir em 

um ambiente onde haja interação com a sua realidade, com a sua profissão, ou seja, 

com o mundo que o cerca. Masetto (2015, p. 25) nos aponta esta importância na vida 

do aluno: “A formação profissional passa a ser um dos focos significativos para o 

jovem que deixa de lado uma atitude de desinteresse e passividade para uma 

participação ativa e dinâmica em sua aprendizagem”. 

Para tanto, é necessário que as metodologias que estarão embutidas neste 

processo estejam acompanhadas dos objetivos pretendidos. Se queremos que os 

alunos sejam pró-ativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar 

decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se desejamos 

que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de 

mostrar sua iniciativa. Quanto mais próximos da vida for o aprendizado, melhor. As 

metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais 

avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de 

novas práticas. 
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As técnicas que apoiam o processo de aprendizagem são instrumentos e, 

como tais, só podem ser compreendidas e utilizadas adequadamente quando 

relacionadas aos objetivos aos quais elas servem. 

Há a necessidade de conhecimento e domínio das diferentes técnicas de que 

possam ser utilizadas tendo em vista o mesmo objetivo. Seu uso e as variações devem 

ser adequadas a cada necessidade. 

O uso das técnicas motiva e desperta o interesse do aluno para o assunto que 

será abordado. E também sobre como ele poderá aplicar este conhecimento em sua 

vida prática.  

O importante é estimular a criatividade de cada um, a percepção de que todos 
podem evoluir como pesquisadores, descobridores, realizadores; que 
conseguem assumir riscos, aprender com os colegas, descobrir seus 
potenciais. Assim, o aprender se torna uma aventura permanente, uma 
atitude constante, um progresso crescente (BACICH; MORAN, 2018, p. 2). 

Atualmente, o que se analisa nos cursos de formação de professores é uma 

busca da prática profissional, conhecimento este que só é possível à medida que 

aproxima o futuro professor de sua prática. Neste momento, destacamos a 

importância dos projetos que buscam aproximar o aluno desta realidade. 

Considerando a importância da prática de projetos no curso de formação de 

professores, prevista e reafirmada diversas vezes na Resolução n.º 2, de 1º de julho 

de 2015, destaco o Artigo 11 desta resolução: 

Art. 11. A formação inicial requer projeto com identidade própria de curso de 
licenciatura articulado ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) 
licenciatura(s) ou a cursos de formação pedagógica de docentes”, garantindo: 
V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos 
específicos da área de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das 
tecnologias (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015, p. 9). 

A construção desse conhecimento, na prática, vai além de apenas conhecer 

ou compreender o que a teoria propõe. É a construção de uma autonomia profissional, 

pois não se trata apenas de um conhecimento básico, padronizado, construído, mas 

sim uma situação de aprendizagem que reflita que a vivência na prática, na qual é 

possível resolver problemas e situação reais de sala de aula cujas tomadas de decisão 

ajudem a construir e estabelecer relações com as aprendizagens adquiridas ao longo 

de seu percurso formativo. 

Quando se pensa em uma formação baseada por projetos o que se espera é 

que este ensino tenha o compromisso em favor da teoria e visões metodológicas 
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claras e prescritas, e que a prática venha acompanhada de um conjunto de saberes 

realmente construídos em seu espaço cotidiano e que lhe seja possível desempenhar 

suas tarefas. 

Assim, acredita- se que é possível formar um profissional dotado de saber, no 

sentido mais amplo da palavra, que engloba o saber-fazer reflexivo, que seja possível 

compreender como estão integrados seus saberes, sua profissão e construir as 

relações necessárias para a sua identidade profissional enquanto professor. 

Os saberes profissionais se referem ao trabalho, como uma teoria se refere 
a um objeto sua a uma prática, mais vai mais longe, afirmando que os saberes 
profissionais são saberes trabalhados, saberes laborados, incorporados no 
processo de trabalho docente, que só tem sentido em relação às situações 
de trabalho e que é nessas situações que são construídos, modelados e 
utilizados maneira significativa (TARDIF, 2002, p. 256-257). 

Nesse sentido, vemos a ampla importância de um projeto formativo durante a 

formação inicial do professor que vise e busque aproximá-lo de seus saberes 

profissionais, que a sua prática de ensino leve em consideração a atividade de ensino 

e os dos saberes por ele mobilizados. 

O que se analisa nos currículos de formação de professores são situações em 

que a base de sua formação visa a teoria de determinados conhecimentos 

universitários, que são adaptados, para que o aluno coloque em prática. Não 

possibilitando, assim, ao aluno vivenciar esta experiência. 

Com o projeto, a ideia de aluno apenas como um receptor de conhecimento 

muda, e ele passa a ser o protagonista na elaboração e reflexão do seu conhecimento, 

contribuindo, assim, para a elaboração de um currículo que flexibiliza e reconhece os 

valores de seus saberes embutidos dentro desse processo e os valores profissionais 

do professor. 

O estudo do ensino numa perspectiva ecológica deveria fazer emergir as 
construções dos saberes docentes que refletem as categorias conceituais e 
práticas dos propôs professores, constituídas no e por meio do seu trabalho 
no cotidiano (TARDIF, 2002, p. 260). 

O conhecimento e o saber docente vêm com o tempo, sendo temporais, por 

isso se a construção começar na formação inicial com a presença de um formador, 

com vivências e práticas constituídas que lhe permitam passar ao aluno seus 

conhecimentos conquistados e adquiridos ao longo de sua trajetória profissional, 

haverá contribuição para que este tempo seja mais rico e perdure para além de sua 

formação inicial. 
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Esta ideia nos leva, também, a refletir o que um professor aprende na prática, 

sem uma orientação ou condução de qual a melhor maneira para ele agir perante uma 

situação de conflito. Pode ser que ele vá utilizar esse aprendizado para o resto de sua 

vida, sendo, muitas vezes, um modelo que reflete como ele aprendeu e que nem 

sempre pode ser a melhor forma de agir. No projeto, quando este aluno passa por 

isso e tem um mediador de ação, é possível que reflita sobre a sua atitude, reelabore 

como deve ser a melhor forma de agir e, então, a coloque em prática, não porque ele 

está reproduzindo algo, mas sim porque ele aprendeu na vivência, reflexão e ação. 

Os saberes profissionais são variados e heterogêneos porque os professores, 
na ação, no trabalho, procuram atingir diferentes tipos de objetivos cujo 
realização não exige os mesmos tipos de objetivos, de conhecimentos, de 
competências ou de aptidão. A prática profissional do professor é 
heterogênea ou heterônoma no tocando aos objetivos internos da ação e aos 
saberes mobilizados (TARDIF, 2002, p. 263). 

Percebe-se, com isso, que um professor precisa ter acesso a um vasto 

conhecimento de saberes e habilidades para alcançar os diferentes objetivos que 

busca alcançar na sala de aula. Se este conhecimento estiver atrelado a um projeto 

que o aproxime desta situação, ficará mais próximo ao aluno a relação entre a 

instituição escola, sala de aula, gestão do conhecimento, disciplina, ou seja, a sua 

realidade como profissional da educação. 

Neste sentido, é importante que as universidades que ofertam os cursos de 

formação de professores busquem uma reflexão sobre o currículo e articulem com a 

prática docente, abrindo  espaços para o diálogo e a troca de experiências. 

O estudante tem acesso a muita informação, mas o conhecimento tem que 
ser construído. O que eu falo é o meu conhecimento, para quem ouve, é 
informação. Se o indivíduo que ouve aceita e usa a informação na vida 
prática, vira conhecimento para ele. Conhecimento é a informação em ação 
prática (BACICH; MORAN, 2018, p. 221). 

Somente com a reflexão sobre a teoria e a prática será possível termos um 

novo posicionamento de professores e alunos para, então, juntos, buscarem uma 

proposta curricular inovadora, que permita romper com os modelos autoritários, com 

propostas e conceitos pré-definidos e pré-estabelecidos para uma aprendizagem com 

diferentes sentidos e significados. 

Quando se tem uma proposta de cursos de formação de professores 

vinculada com projetos, espera-se que articule o conhecimento com a realidade de 

forma mais ampla e busque compreender a realidade de forma a resolver os 
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problemas com base nos conhecimentos e, consequentemente, a construção de 

novos conhecimentos. Possibilitando ao aluno desenvolver a observação, o 

questionamento e a resolução de problemas em seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

Sempre que se pensa em projeto nos cursos de formação de professores o 

que se espera é que a construção do conhecimento seja de forma mais ampla e 

significativa, um olhar mais coletivo na construção do saber, objetivando uma 

formação docente com novas práticas garantido, assim, sua formação integral. 

“Diferentemente da educação do passado, a escola precisa articular diversos 

saberes e práticas metodológicas de ensino para garantir a aprendizagem de seus 

estudantes” (BACICH; MORAN, 2018, p. 220). 

As utilizações de projeto nos cursos de Pedagogia buscam transformar as 

concepções de ensino, em busca de mudanças na prática docente, entre elas a 

abertura para o protagonismo do aluno, contextualização do ensino e aproximação 

dos conteúdos a realidade. 

Dessa forma, espera-se que os sujeitos envolvidos estabeleçam significados 

e reflitam sobre o seu desenvolvimento com indivíduo e sobre a sua participação ativa 

em seu processo de ensino aprendizagem, sempre incorporado pela prática. 

O modelo de aprendizagem por projetos busca uma formação integral dos 

alunos, considerando aspectos acadêmicos, de habilidades e também os conceitos 

de relacionamento, pautados na colaboração, autonomia e criatividade. 

O ensino de Pedagogia que tem como característica uma formação 

acadêmica, estruturada em conteúdos específicos e fragmentados, ao utilizar o 

projeto como um modelo de formação por meio de práticas mais ativas, passa a ser 

integral, tornando o aluno apto a viver e conviver, bem como estar em constante 

transformação. 

O movimento de formação entre as atividades de ensino e de aprendizagem 
do professor e a reflexão sobre a prática, pautada no movimento dialético e 
no diálogo entre os sujeitos, possibilita supera as tensões e os desafios 
apresentados, ruma à construção de um currículo do ensino condizente a 
realidade (BACICH; MORAN, 2018, p. 218). 

Espera-se que, por meio da implementação de projetos no curso de formação 

de professores, o aluno se aproxime da prática e participe de maneira crítica, 

significativa e ativa dentro da realidade pedagógica a qual vivenciará no futuro. 
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2.2 Aprendizagem por Projetos 

 

O conhecimento escolar há tempos vem sendo confrontado por reformas 

educativas. A contemporaneidade está envolta pelos projetos como uma forma efetiva 

de ensino, visando a desfragmentação do ensino. Coloca o aluno como agente 

construtor de seu conhecimento e o professor, como um mediador dentro do processo. 

O que se espera nesse novo contexto é que o aluno receba uma qualificação 

e tenha uma mediação com o conhecimento com sendo algo construído, 

experienciado na prática, mediando e estabelecendo relação entre teoria e prática. 

Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo das nossas vidas. 

aprendemos quando alguém mais experiente nos ensina, por meio de 

questionamentos, experimentação, a partir de perguntas, pesquisas, projetos. Cada 

pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz sentido para si. 

Aprendemos quando alguém mais experiente nos fala e aprendemos quando 
descobrimos a partir de um envolvimento mais direto, por questionamentos e 
experimentação (a partir de perguntas, pesquisas, atividades, projetos). As 
metodologias predominantes no ensino são as dedutivas: o professor 
transmite primeiro a teoria e depois o aluno deve aplicá-la em situações mais 
específicas (BACICH; MORAN, 2018, p. 2). 

A aprendizagem mais profunda requer espaços de práticas frequentes, que 

possibilitem o aprender fazendo, em ambientes ricos em oportunidade. Para isso, é 

necessário considerar os conhecimentos prévios dos alunos e basear seus novos 

conhecimentos em relações com a teoria e prática. 

Uma aprendizagem ativa requer que professores e alunos aprendam a partir 

de situações advindas da realidade, por meio de projetos que propicie o estímulo, a 

criatividade, que todos se sintam pesquisadores, realizadores, que são capazes de 

assumir riscos, aprender com os outros e descobrir seus potenciais. 

O professor como orientador ou mentor ganha relevância. O seu papel é 
ajudar os alunos a irem além de onde conseguiram ir sozinhos, motivando, 
questionando, orientando. Até alguns anos atrás, ainda fazia sentido que o 
professor explicasse tudo e o aluno anotasse o quanto aprendeu. Estudos 
revelam que quando o professor fala menos, orienta mais e o aluno participa 
de forma ativa, a aprendizagem é mais significativa (DOLAN; COLLINS, 2015 
apud BACICH; MORAN, 2018, p. 4). 

Nesse processo, o professor passa a ser o orientador, seu papel é ajudar os 

alunos a irem além do que é proposto em sala aula e pela teoria. O professor fala 
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menos, orienta mais e o aluno participa de forma ativa. A aprendizagem é mais 

significativa. 

Na aprendizagem por projetos, os alunos se envolvem com tarefas e desafios 

que precisam resolver, que tenham ligação direta com sua vida fora da sala de aula, 

de forma interdisciplinar com o que ele aprendeu em sala de aula. Esta atuação pode 

ser em grupo ou individual. 

Ao se trabalhar com a metodologia de projetos, são desenvolvidas nos alunos 

as habilidades de pensamento crítico e criativo, que lhes permitirá perceber que 

existem várias maneiras de realizar uma tarefa, refletir que nem sempre tudo que ele 

planejou para executar será exatamente como o planejado e que são necessárias 

mudanças e adequações para solucioná-la. 

Metodologias ativas, como os projetos, são um caminho para iniciar um 

processo de mudança na formação do professor. Podem ser realizados de maneira 

interdisciplinar, articulando diversos pontos de vista, saberes e áreas do 

conhecimento, além de trazer questões complexas do dia a dia para que o aluno possa 

perceber as conexões entre as disciplinas, como, também, ter como foco apenas uma 

disciplina, como é o caso do Projeto de Alfabetização que foca apenas na disciplina 

Metodologia de Alfabetização. Porém, é necessário que os alunos utilizem os 

conhecimentos adquiridos nas demais disciplinas do curso.  

A Aprendizagem Baseada em Projetos funciona como um método de 

capacitação ativa, propondo a inclusão de uma atividade prática como instrumento de 

ensino. 

É uma metodologia de aprendizagem em que os alunos se envolvem com 
tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que 
tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula, no processo, eles lidam 
com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e em 
equipe. Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades de 
pensamentos crítico e criativo e a percepção de que existem várias maneiras 
de se realizar uma tarefa, competências tidas como necessárias para o 
século XXI. Os alunos são avaliados de acordo com o desempenho durante 
as atividades e na entrega do projeto (BACICH; MORAN, 2018, p. 26). 

A metodologia de aprendizagem por projetos implica partir de 

problematizações que vinculem os temas à realidade circundante. O cuidado de 

considerar o contexto tem se apresentado como uma opção significativa de ensinar e, 

especialmente, de aprender a aprender em situações reais. 
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Se o estudante percebe que o que aprende o ajudará de forma direta e indireta 

em sua formação, ele se envolverá mais, o que vai impulsionar o ensino é justamente 

a superação de desafios, a resolução de problemas e a oportunidade de construir 

novos conhecimentos. É possível criar experiências em sala de aula mais 

envolventes, duradouras e que gerem, de fato, impactos positivos na vida dos 

estudantes, levando-os a desenvolver habilidades úteis e necessárias no mercado 

atual. 

Na Aprendizagem Baseada em Projetos, o processo de ensino e a prática 

torna-se inseparável. A opção por um ensino baseado em projetos proporciona a 

possibilidade de uma aprendizagem pluralista e permite articulações diferenciadas de 

cada aluno envolvido no processo. Ao utilizar uma metodologia de ensino por meio de 

projetos, o professor pode optar por um ensino com uma abordagem de discussão 

coletiva crítica e reflexiva que oportunize aos alunos a convivência com a diversidade 

de opiniões, convertendo os conteúdos teóricos em situações de aprendizagem ricas 

e significativas. Esse procedimento metodológico propicia o acesso a maneiras 

diferenciadas de aprender, e, especialmente, de aprender a aprender na prática, 

efetivamente, para quando ele chegar na sala de aula sentir-se preparado para os 

desafios que irá encarar. Desse modo, o processo pode ser menos traumático e, 

principalmente, mais efetivo.  

Essa abordagem adota o princípio de aprendizagem colaborativa, baseada 
no trabalho coletivo. Buscam-se projetos extraídos da realidade a partir da 
observação realizada pelos alunos dentro de uma comunidade, ou seja, os 
alunos identificam os problemas e buscam soluções para resolvê-los 
(BACICH; MORAN, 2018, p. 17). 

A Pedagogia de Projetos visa à ressignificação do espaço escolar, 

transformando-o em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas 

dimensões. O trabalho com projetos traz uma nova perspectiva para entendermos o 

processo ensino-aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato de 

memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos, todo 

conhecimento é construído em estreita relação com os contextos em que são 

utilizados, sendo, por isso, impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e 

sociais presentes nesse processo. A formação do aluno é um processo global e 

complexo, em que o conhecer e intervir no real não se encontram dissociados. 

Os projetos fundamentam sua concepção teórica em: 
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 uma aprendizagem que se pretende construir de modo significativo para 

os alunos. 

 articulação a partir de atitude favorável para o conhecimento por parte 

dos alunos. 

 estrutura lógica e sequencial dos conhecimentos que pareça mais 

adequada para facilitar sua assimilação. 

 funcionalidade do que se aprende como um elemento importante dos 

conhecimentos que os alunos irão aprender. 

Atuando na formação de futuros professores, é perceptível a necessidade de 

conduzir processos de ensino e aprendizagem que permitam aos estudantes 

aprender, simultaneamente, conteúdos específicos da disciplina e procedimentos 

didáticos que sejam inovadores e que não se baseiem apenas na prática 

compartilhada pelo professor regente da disciplina e que realmente os estudantes 

possam colocar em prática em seu exercício da docência. 

É necessário pensarmos em situações que o futuro professor possa 

experienciar enquanto aluno, durante seu processo de formação. Atitudes e situações 

que o aproxime dos modelos didáticos apresentados em aula que realmente sejam 

possíveis de desempenhar em sua prática pedagógica. 

Criar novos cenários e panoramas que formem profissionais que tenham um 

desempenho fundamental, promissor, eficaz e que atenda às novas demandas, 

contribuindo, assim, com condições fundamentais para promoção e participação de 

forma efetiva e que se forme o profissional para a transformação, atendendo às 

demandas do mundo do trabalho e da educação. 

O trabalho com projetos é um processo de planejamento- ação e deve ser 

realizado para solucionar problemas e por uma prática de associações entre conceitos 

e procedimentos, realizada de forma reflexiva, intensa e consciente. 

De acordo com o Buck Institute for Education (2008), os projetos que se 

apresentam como efetivos têm os seguintes atributos: 

1. Reconhecem o impulso para aprender, intrínseco dos alunos. 
2. Envolvem os alunos nos conceitos e princípios centrais de uma 
disciplina. 
3. Destacam questões provocativas. 
4. Requerem a utilização de ferramentas e habilidades essenciais, 
incluindo tecnologia para aprendizagem, autogestão e gestão do projeto. 
5. Especificam produtos que resolvem problemas. 
6. Incluem múltiplos produtos que permitem feedback. 
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7. Utilizam avaliações baseadas em desempenho. 
8. Estimulam alguma forma de cooperação (BACICH; MORAN, 2018, p. 
218). 

O projeto favorece o direcionamento, as orientações para a ação e os 

elementos para o seu imprescindível monitoramento e avaliação, além de condições 

básicas para um processo de gestão eficaz de aprendizagem. 

A metodologia por projetos, é de grande utilidade para uma aprendizagem 

sistematizada com objetivos e estratégias, e assim, conseguir concretizar os 

resultados e aprendizagens efetivas e na prática. Todos os envolvidos neste processo 

devem ter ações organizadas com responsabilidades, promovendo, assim, reflexões 

e avaliações para eficácia e aprimoramento contínuo de seu papel e de sua formação. 

Segundo Lück (2013, p. 16), a elaboração de um projeto deve atender às 

seguintes necessidades, dentre outras: 

1- Em seu sentido mais elementar, sistematizar e integrar em conjuntos 
organizados, ações que, do contrário, permaneceriam desarticulada até 
mesmo conflitantes entre si; 
2- Definir claramente, e com visão realista, os resultados pretendidos pelas 
ações, de modo a maximizar os esforços para a consecução dos resultados 
mais significativos; 
3- Agir a partir de situações claramente entendidas; 
4- Dimensionar, articular e organizar os recursos, as condições, a energia e 
o talento de equipe para a sua efetivação; 
5- Oferecer condições de retroalimentação e melhoria contínua das ações; 
6- Compreender, pela reflexão a partir do monitoramento e avaliação, a 
relação entre processo e resultados. 

Quando se executa um projeto faz-se necessário atender às necessidades 

envolvidas por trás e suas especificidades, estabelecendo objetivos claros e 

específicos, além de deixar claro aos envolvidos o seu compromisso e suas 

responsabilidades, bem como promover uma organização pautada nas realidades e 

necessidades que estão embutidas no processo. 

Em geral, quando se trabalha com projetos o que se observa é uma melhoria 

e qualidade no compromisso e comprometimentos por parte de todos os envolvidos, 

na busca de resultados que se propuseram a realizar, amadurecimento e postura mais 

ativa enquanto estudante e pesquisador na busca de aprimoramento, tanto do seu 

desempenho em sala de aula como também no projeto. 

A elaboração e execução de um projeto, por sua vez, é vista, segundo Lück 

como: 

Um processo de construção de conhecimento, a elaboração de projetos se 
traduz por ser um processo aberto e flexível, de modo que seja 
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continuamente desdobrado e articulado, à luz de novas informações e da 
própria mudança da realidade que se propõe promover (LÜCK, 2013, p. 28). 

Portanto, vemos que elaborar e executar um projeto é um processo de 

construção de conhecimentos e compreensão da realidade, associada à construção 

de compromisso para a transformação e inovação da realidade. 

“A elaboração de projetos constitui-se no processo e concentração de 

inteligência, esforços e condições necessários para garantir resultados e 

transformações desejados” (LÜCK, 2013, p. 28). 

Para que um projeto se torne efetivo, é fundamental que todos os envolvidos 

tenham como enfoque o futuro, participem e se envolvam nos processos de tomadas 

de decisão. 

O que se tem observado é que os projetos exitosos são os que estabelecem 

relação direta com a vida profissional. Estes projetos têm maior aderência e 

participação dos alunos, pois eles se envolvem de forma criativa, inovando e 

transformando a realidade com que se deparam, promovendo, assim, eficácia e pleno 

desenvolvimento de espírito de equipe. 

A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma forma de 

atuação consistente, em que o poder de tomada de decisões para resolução de um 

problema tenha responsabilidade e seja amparado por seus conhecimentos. 

Portanto, a elaboração e execução de um projeto implica um processo 

complexo que envolve várias dimensões. São elas: conceituais, técnicas e políticas. 

Estão embutidos os processos de que para se ter sucesso é preciso ser bem 

fundamentado, para então poder ser analisado, articulado e descritivo, de forma clara 

e objetiva. 

A implementação de um projeto exige esforços que envolvem competências, 

habilidades, sobretudo, mediação entre os conflitos e problemas que possam 

aparecer na busca da solução. 

 

2.3 A formação do professor precisa aproximá-lo do domínio da prática 

 

A história da educação em nosso país segue uma linha muito tênue, pois era 

excludente, pensada apenas para a burguesia. Com a necessidade de mão de obra, 

a educação passa a assumir o papel de que era destinada a todos.  
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O projeto de modernidade impulsionado pela burguesia, tendo sua intenção 

de intensificar o mercado, em busca de mudanças, se instaura no sistema capitalista, 

estabelecendo um novo padrão político, econômico e cultural, passando a enxergar a 

necessidade de educar o povo. 

No entanto, à medida que as relações sociais se estabilizam, o Estado 

viabiliza o mercado e, consequentemente, a geração de riquezas no meio social, os 

impostos seriam instituídos corretamente, o que viabilizaria as políticas públicas 

fundamentais para o povo, como educação e saúde. 

Nesse contexto, a escola pública se institui com a função de promover o 

desenvolvimento cognitivo e social, propiciando o pleno desenvolvimento das 

capacidades pessoais e o exercício da cidadania, dos direitos e deveres por meio de 

instrução igualitária. 

O grande problema é que este ideal de educação não se sustenta quando 

deixa de ser uma intenção real do Estado. Com a Revolução Industrial é que se pode 

assistir a instauração e o surgimento da escola pública e gratuita para todos. 

A partir desse contexto, o cenário da educação começa a mudar e passa a 

ser de interesse público. Desse modo, o Estado passa a regular as normas, currículo 

e condições de trabalho para os professores. 

Atualmente, o que vemos na educação é a dificuldade em estabelecer um 

projeto educativo coerente com as atuais características sociais e as reais 

necessidades dos educandos. 

Partindo desse princípio, é necessária a democratização do conhecimento, no 

sentido de aperfeiçoar a qualidade social da formação de educadores, ponto este que 

contribuirá significativamente na educação brasileira. Assim, o professor passa a 

assumir o papel de mediador do conhecimento e as necessidades de aprendizagem 

do aluno, de modo a contribuir que ele amplie e interaja com o conhecimento de forma 

significativa. O professor não deve mais se ver como o detector do conhecimento e 

sim possibilitar um conhecimento experienciado e compartilhado. 

A formação do professor precisa aproximá-lo do domínio da prática. Para 

tanto, é fundamental valorizar suas experiências com matéria prima de sua formação.  

O professor do século XXI, necessita mudar sua postura perante o 
conhecimento. De pretenso dono do saber, o educador passa a ser um 
mediador entre o conhecimento sistematizado e as necessidades dos alunos, 
na possibilidade de ampliar e diversificar formas de interagir e compartilhar 
experiências em novos tempos e espaços (FELDMANN, 2003, p. 149). 
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É de real importância que a formação do cidadão seja comprometida com o 

seu pleno desenvolvimento. Uma formação prática pode possibilitar a construção de 

um sentido. Quando é refletida, não se comete os mesmos erros do passado e permite 

ampliar o futuro. 

A prática nunca é, portanto, uma aplicação de uma situação. Ela precisa estar 

associada à construção de profissionais. Pela prática, entendemos como é o 

funcionamento, e a teoria contribui para explicitar como e para que tenhamos uma 

prática educativa. 

Consideramos professor o sujeito que é capaz de gerar e construir a teoria 

sobre a sua prática. Teorias estas que irão determinar seus processos de ações e 

tomadas de decisões. 

É tênue a relação entre teoria e prática; não podemos separá-las como se 

fossem situações distintas. Ao contrário, teoria e prática estão intrinsicamente 

associadas entre o que sabemos sobre algo e as formas de fazer as coisas para que 

se assemelhem. 

Quando pensamos em formação, é essencial pensarmos que o aluno também 

é um agente de relação entre teoria-prática quando são autônomos para decidirem a 

prática que precisam para compreender e utilizar um determinado assunto, visão esta 

que o currículo prevê como ato construído, visando uma prática social. 

Na relação entre teoria e prática, segundo Gimeno Sacristán (1999, p. 21), “é 

necessário contemplar as relações entre subjetivo e o social de todos os agentes que 

intervém na principal determinação da experiência prática”. Partindo dessas primícias, 

professores e alunos são teóricos-práticos sendo o ideal para a  construção de 

conhecimento. 

O maior desafio é o decorrer da prática de pensar e de como propor as normas 

práticas que englobam o seu pensar e agir e como compreender a prática humana. 

A partir da teoria e das experiências cotidianas, é possível construir a prática. 

A teoria, por sua vez, é a sistematização organizada dos conhecimentos que propõem 

um determinado campo disciplinar. Cabe ressaltar que ao compreender a teoria, 

facilmente a aplicaremos na prática. 

Quando pensamos em formação de professores é fundamental pensarmos na 

relação teoria e prática como situações complementares. E principalmente que a 
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formação deste profissional é contínua desde a inicial e, principalmente, durante seu 

desenvolvimento profissional.  

Formação pode ser entendida como função social de transmissão de saberes, 

de saber-fazer e saber-ser. Formar-se é uma situação de querer pessoal, pleno do 

que se pretende e espera ser. A formação não é única e linear. Ela se distingue em 

autoformação, heteroformação e interformação, conforme apresenta no infográfico: 

 

Figura 1 – Concepções de Formação 

 

Fonte: Marcelo García (1999, p. 19). 
 
 

Segundo Marcelo García (1999), esta concepção de formação é conhecida 

pelo termo Bildung, que significa tanto formação como uma configuração de uma 

educação onde o sujeito é autoconsciente em seu processo de formação e 

desenvolvimento pessoal e cultural, que pode e deve ser constituído e construído no 

cotidiano de forma significativa. 

Para o autor, na “Autoformação” o indivíduo participa de maneira 

independente; “Heteroformação” é a formação realizada por especialistas, sem a 

intervenção do sujeito a ser formado; a “Interformação” que surge a reflexão sobre a 

formação do educador e a “Ação Formativa” em que o ensino está profissionalizando 

o ensino. 

A partir dessas reflexões, essa formação pode adotar diferentes aspectos, 

“conforme se considera o ponto de vista do objeto (a formação que se oferece, 

organiza, exteriormente ao sujeito); ou, o do sujeito (a formação que se ativa como 

iniciativa pessoal)” (MARCELO GARCÍA, 1999, p.19). 
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Ao abordar a temática formação do professor, verificamos que se trata de uma 

área em processo de independência, a preparação profissional; uma metodologia; e, 

pessoas que se envolvem e se preocupam com a área. 

Quando pensamos em formação, uma de suas peculiaridades são as ações 

que levaram a esta formação, que serão os envolvidos dentro deste processo. A 

formação é definida em quatro processos, sendo eles: 

 

Figura 2 – Teoria de Formação 

 

Fonte: Marcelo García (1999, p. 21). 
 
 

A formação de professores é uma interação entre adultos, formadores e 

formandos em busca de um objetivo específico, que se caracteriza entre suas 

dimensões. Dentro desse processo, a didática é de extrema importância para a 

melhoria e qualidade do ensino, formando professores mais eficazes. 

Só pode ser responsável pelo ensino quem aprendeu, reelaborou, 

reinterpretou e, a partir disso, colocou em prática e compreendeu como é ser autor do 

seu próprio pensamento, da sua própria prática. 

Para tanto, é essencial que a formação valorize um estilo de ensino próprio e 

assumido refletidamente, produzindo, assim, nos alunos, uma aprendizagem 

significativa. Desse modo, os alunos serão capazes de se formarem, também, dentro 

do contexto de trabalho, com seus parceiros, promovendo reflexão e inovação.  

A formação de professores está intrinsicamente ligada às disciplinas, em uma 

estrutura conceitual, que independe da teoria de ensino, do currículo e da escola 

apresentada, estabelecendo relações diretas entre posições teóricas e com propostas 
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de intervenções práticas. Possui diversas estratégias, com metodologias e modelos 

para análise de processos de ensinar e aprender. 

Para estabelecer as necessidades de aprender a ensinar, apresento o 

seguinte esquema que se divide em quatro fases do aprender a ensinar: 

 

Figura 3 – Fases da Formação 

 

Fonte: Marcelo García (1999, p. 25-26). 
 
 

O autor destaca, também, a formação do professor, que pode ser dividida em 

quatro fases, sendo: 1ª) “Pré́-treino”, com experiências do futuro professor como aluno 

da educação básica; 2ª) “Formação Inicial” , na fase da Graduação; 3ª) “Iniciação,” 

nos primeiros anos de experiência profissional como docente atuante e 4ª) “Formação 

Permanente”, também conhecida como Formação Continuada, que acontece ao longo 

da vida profissional. Ela deve ser vista como uma etapa do processo de formação 

profissional do professor, que fornecerá uma bagagem sólida de conhecimentos 

teóricos que favoreçam o desenvolvimento do trabalho docente. 

Percebe-se que a formação do professor não se inicia, necessariamente, na 

Graduação, todavia, ocorre ao longo da vida escolar, desde a Educação Infantil até o 

Educação Superior. Confia-se que ao longo desses anos de escolarização, as 
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pessoas trazem consigo suas concepções e influências, tanto de escolas como de 

professores.  

A formação de professores é a área de conhecimento, investigação e 

propostas entre teórico-prático em busca de formação permanente para definir 

melhores possibilidades de formação para a escola e seu currículo, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de educação que os alunos recebem.  

A formação não se acaba ou se limita apenas no aprender a dar aula e não 

se restringe ao professor. Nesse sentido, Marcelo García (1999) aponta sete 

princípios para a formação de professores: 

 

Figura 4 – Princípios e Orientações Conceituais 

 

 

 

 

Fonte: Marcelo García (1999, p. 27-30). 
 
 

Segundo o autor, os princípios de formação devem ser: contínuos, pois o 

sujeito deve estar em um processo de constante construção; integrados ao conteúdo 
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da formação pedagógica em busca de mudanças efetivas, de Desenvolvimento 

Organizacional da Escola na busca por melhorias para a Instituição; com Formações 

Pedagógica dos Professores, visando mudança para a melhoria da Educação, 

Integrando teoria e prática; com isomorfismo, possibilitando que o professor seja 

formado no mesmo espaço em que irá exercer a profissão e que tenha  

Individualização  para o seu crescimento pessoal e profissional.  

É de fundamental importância que a formação de professores seja baseada 

nas necessidades e interesses dos participantes, esteja adaptada ao contexto em que 

trabalham e seja reflexiva. Que os docentes sejam entendidos como sujeitos capazes 

de gerar conhecimento e de valorizar esse conhecimento. Para tanto, é essencial que 

se promova um contexto de desenvolvimento intelectual, social e emocional dos 

professores. 

O professor dever ser visto como uma pessoa real, de modo que suas 

características humanas e pessoais desempenhem um papel importante na 

investigação e na sua formação. Um sujeito com destrezas, que enfatize o treino de 

habilidades, condutas e competências e seja, também, um profissional que toma 

decisões. 

Para tanto, são apresentados alguns modelos de formação de professores:  

✓ 1º Tradicional, que mantém a separação de teoria e prática, com um 

currículo prescrito e disciplinar. 

✓ 2º Orientação social, que apresenta uma visão construtivista e para 

resolução de problemas. 

✓ 3º Orientação acadêmica, que concebe o professor como o detector do 

conhecimento. 

✓ 4º Reforma personalista, que possibilita formação integral do sujeito de 

maneira peculiar. 

✓ 5º Competência, que forma professores em habilidades, destrezas e 

competências específicas. 

É possível analisarmos que nenhum desses modelos é único ou completo. 

Então, é necessário identificarmos qual é a real necessidade do aluno e capacitá-lo 

para a própria atuação. 
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Se a formação tem como um de seus propósitos melhorar a qualidade do 

trabalho desenvolvido nas escolas por seus agentes educativos, é imprescindível que 

estes sejam constantemente incentivados a refletir sobre os problemas que a escola 

possui, como forma de estimulá-los a organizar meios que permitam ultrapassar esses 

problemas e avaliar as estratégias de atuação. Dessa forma, é relevante que sejam 

consideradas as necessidades formativas dos professores, suas dúvidas, anseios, 

assim como que sejam priorizados, também, elementos que fazem parte do contexto 

escolar, no qual desenvolvem suas práticas educativas (ALARCÃO, 2003). 
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CAPÍTULO III 

3 PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

3.1 Projeto de Alfabetização e suas contribuições na formação inicial do 

professor do Ensino Fundamental 

 

O Projeto de Alfabetização teve como finalidade que os alunos, de um curso 

superior em Pedagogia, tivessem uma formação pautada na relação teoria e prática. 

Foi desenvolvido e elaborado para a disciplina de Metodologia de Alfabetização 

visando que, no decorrer do semestre, os alunos pudessem vivenciar na prática como 

a teoria prioriza uma alfabetização efetiva, respeitando o tempo de cada criança e 

oferecendo atividades com significado, além de atuar de maneira pontual para que a 

criança se desenvolva gradativamente de uma hipótese silábica a outra, até sua 

alfabetização plena. Pretendia-se, com este Projeto, que os alunos do curso de 

Pedagogia tivessem uma formação sólida e ativa dentro da docência, sabendo 

selecionar materiais que tenham significado, escolhendo a melhor prática, tendo um 

olhar diferenciado para seus alunos, aprendendo a elaborar e preparar um plano de 

ensino contemplando todas as suas etapas e, principalmente, atendendo as 

expectativas e necessidades de aprendizagens dos alunos. 

Os alunos do curso de pedagogia realizavam, a partir da articulação entre 

teoria e prática, planos de aula que eram aplicados com as crianças que já haviam 

sido previamente diagnosticadas e agrupadas segundo sua hipótese de escrita.  

O Projeto era destinado a crianças que estavam matriculadas do 2º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental I. A responsável pelo Projeto, com a coordenadora do curso 

de Pedagogia, realizava uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação e a 

Secretaria Municipal da Educação e Cidadania da Rede Pública de São José dos 

Campos, para que elas encaminhassem as crianças que ainda não tinham sido 

alfabetizadas dentro do tempo previsto ao Projeto para que, em relação de parceria, 

pudessem contribuir para uma aprendizagem significativa dessas crianças. Assim, 

quando elas retornassem a suas salas e ano de origem, conseguiriam acompanhar e 

se desenvolver dentro do ano previsto. 



73 
 

 

 

No primeiro sábado, os responsáveis compareciam juntamente com a criança 

na instituição e eram acolhidos pela responsável pelo Projeto de Alfabetização e a 

coordenadora do curso de pedagogia; os alunos do curso de pedagogia que eram 

corresponsáveis pela aprendizagem das crianças também eram apresentados aos 

responsáveis e, então, se dirigiam às salas de aula em duplas. onde iniciavam as 

sondagens de hipótese de escrita individualmente com as crianças.  

Nesse momento, os alunos de Pedagogia ditavam uma lista de palavas do 

mesmo campo semântico e uma frase contendo uma palavra que já foi ditada na lista 

de palavras. Caso a criança que estava realizando a sondagem não apresentasse 

dificuldade e apenas pequenos erros ortográficos na escrita das palavras ditadas, era 

proposto que reescrevesse um trecho de um conto infantil, contendo discursos diretos 

e indiretos, para identificar se precisava aprimorar leitura, escrita, interpretação e 

produção de texto. 

O fato de a criança ser alfabetizada não significa que não precisa ampliar seus 

conhecimentos na competência leitora e escritora, sendo este um ponto de atenção 

para os alunos de Pedagogia compreenderem que a alfabetização não se finaliza em 

apenas um estágio, mas vai sendo aprimorada e ampliada à medida que são ofertadas 

novas possibilidades de conhecimento. 

Ao finalizar a primeira etapa, que era a sondagem, as crianças eram 

devolvidas para seus responsáveis que já tinham preenchido o cadastro com as 

informações da criança com autorização para frequentar o Projeto aos sábados. Neste 

cadastro, ficava claro que os professores das crianças eram alunos do curso de 

Pedagogia, que estavam em um processo de formação, e que o Projeto era gratuito e 

que a participação das crianças nas aulas era fundamental para pleno 

desenvolvimento. Esclarecia, também, que eram permitidas apenas três faltas. Caso 

contrário, a criança poderia ser desligada do Projeto. Como eram alunos em processo 

de formação, não atendiam crianças com necessidades especiais de aprendizagem. 

É importante salientar que, nesse Projeto, as crianças eram agrupadas dentro 

de suas hipóteses de escrita, segundo os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

(1985). 

Sendo elas: pré-silábico, a criança não consegue relacionar as letras com os 

sons da língua falada; silábico, sem valor sonoro interpreta a letra a sua maneira, não 

atribuindo valor sonoro às letras utilizadas em sua escrita; silábico, com valor sonoro 
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interpreta a letra a sua maneira, todavia atribuindo valor sonoro de sílaba a cada letra 

registrada; silábico alfabético, mistura a lógica da fase anterior com a identificação de 

algumas sílabas; alfabético, domina o valor das letras e sílabas. Logo, a criança que 

se encontre na hipótese de escrita alfabética tem aulas com objetivo de auxiliá-la na 

produção de texto, utilizando a ortografia segundo os procedimentos de escritor com 

ortografia e pontuação devidamente utilizados na prática da escrita e na leitura 

interpretação de textos com fluência leitora. 

Ao finalizar todo o processo de sondagem, os alunos do curso de Pedagogia, 

juntamente com a professora, se reuniam para realizar a análise das escritas 

produzidas pelas crianças e, então, fazer os agrupamentos. As crianças eram 

separadas em seis grupos, inicialmente. Caso fosse necessário, se o número de 

crianças excedesse a quinze, era montado um novo grupo, respeitando a hipótese de 

escrita da criança. 

Após agrupados, de acordo com o seu nível, os alunos de Pedagogia 

formavam suas equipes de trabalho e colaboração, sendo cinco alunos para 

atenderem cada grupo de crianças e, então, iniciavam o processo de preparação da 

sala de aula, para ser um ambiente alfabetizador. Esse ambiente deveria conter a 

chamada (lista do nome das crianças), calendário, alfabeto com as quatro formas da 

letra maiúscula e minúscula, cartaz de aniversariante do mês, jogos para subsidiar a 

alfabetização das crianças, que podem ser comprados e até mesmo produzido pelos 

alunos do curso de Pedagogia, de acordo com a aula que iriam desenvolver com as 

crianças, entre outros materiais que iriam compor esse ambiente.  

A cada semana, após acompanharem a aula de Metodologia de 

Alfabetização, faltando uma hora final para o término da aula, os alunos iniciavam a 

elaboração do plano semanal da rotina da aula que iriam ministrar. Nesse momento, 

eles deveriam preparar e definir a seleção das atividades que iriam realizar com as 

crianças, bem como os objetivos e metodologias realizadas na aula.  

A formadora incentivava e estimulava cada aluno do curso de Pedagogia a 

assumir uma aula e realizar a condução de pelo menos uma atividade, uma vez que 

necessitavam da prática e aprendem como devem atuar perante uma turma. Sempre 

foi dito aos alunos do curso de Pedagogia que aquele era o momento em que 

poderiam cometer erros, pois ali estavam recebendo o auxílio da formadora e dos 

colegas. Os erros eram um ensaio para o acerto, pois tinham pessoas para auxiliar no 
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que fosse necessário. A partir do momento que fossem para a sala aula, após 

formados, os erros já não seriam permitidos, pois não seria um ensaio, seria real. 

Enquanto um aluno assumia a aula e conduzia a atividade que propuseram perante o 

grupo a executarem, os demais estariam auxiliando as crianças durante a realização 

da atividade. Fator este que contribuía muito para o avanço das crianças, pois tinham 

alguém ali, pontualmente, para auxiliar na dificuldade. 

As preparações das aulas e seleção de material eram acompanhadas e 

orientadas pela professora regente da disciplina de Metodologia da Alfabetização e a 

mesma também as acompanhava em todas as aulas aos sábados, quando poderia 

ajudá-los caso surjisse algum imprevisto ou situação inesperada. 

Deve-se ficar claro que esse Projeto não foi desenvolvido para sanar 

problemas de condutas típicas e/ou atender alunos de inclusão, uma vez que os 

alunos que ministram essas aulas ainda estavam em processo de formação. 

Visava-se, com isso, contribuir para uma boa formação do profissional da 

educação e garantir uma aprendizagem efetiva, tanto para os alunos do curso de 

Pedagogia, quanto para as crianças que necessitavam estar alfabetizadas dentro do 

ano em curso. 

O início do Projeto dar-se-ia mediante apresentação para a Secretaria 

Municipal da Educação e Cidadania e os responsáveis pela Unidade Escolar. No 

segundo momento, haveria uma apresentação para os pais sobre o funcionamento do 

Projeto, com apresentação dos alunos do curso de Pedagogia da faculdade e todas 

as propostas previstas. Foi assinado um termo de responsabilidade e compromisso, 

além do termo de uso de imagem. 

Os encontros foram planejados em um período de 15 (quinze) sábados, 

sempre no período da manhã, das 8 às 12 horas com alunos do curso de Pedagogia 

(para preparação e organização do ambiente) e, das 8h30 às 11h30, com as crianças. 

Os responsáveis foram comunicados de que por qualquer motivo de força maior, 

como: feriados prolongados, uso da escola para algum evento, ou qualquer outro 

motivo, não haveria a aula do Projeto e que para o bom andamento era necessário 

que as crianças levassem um caderno e o material básico, como: lápis, borracha, 

tesoura, cola e lápis de cor. Caso a criança não tivesse material, não deveria ser um 

empecilho, pois eram ofertados pela Faculdade onde o Projeto era realizado.  
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Após a apresentação do Projeto e de seu funcionamento, foi ressaltada a 

contribuição dele, que emergiu da necessidade dos alunos do curso de Pedagogia 

aprenderem, na prática, com se alfabetizava uma criança e, para além da sala de aula 

do curso de Pedagogia, podendo, assim, estabelecer a relação entre teoria e prática, 

durante seu processo de formação inicial. 

 

3.2 Contextos e sujeitos da pesquisa 

 

O Projeto de Alfabetização era realizado em uma Faculdade de São José dos 

Campos e tinha por objetivo aproximar os alunos do curso de Pedagogia da realidade 

da sala de aula, mostrando na prática, os conceitos aprendidos em aula de 

Metodologia da Alfabetização. 

Para efetivação desta metodologia de ensino baseada em projetos, é 

necessário o seguinte plano: seleção do caso, trabalho de campo, organização dos 

registros e redação dos relatórios (YIN, 2015). No questionário para levantamento de 

dados foram realizadas as seguintes perguntas para cada grupo: 

Alunos que já se formaram no curso de Pedagogia e participaram do Projeto: 

1. Nome.  

2. Já está atuando como professor. Se ainda está cursando Pedagogia, em 

qual semestre você está? 

3. Por que você decidiu participar do Projeto de Alfabetização? 

4. O que você conseguiu aprender participando do Projeto de Alfabetização 

durante seu percurso formativo? 

5. De que maneira o projeto contribuiu para sua formação profissional? 

6. Foi possível estabelecer relação entre teoria e prática durante sua 

participação no Projeto? De que maneira? 

7. Atualmente como você identifica a importância de ter participado desse 

processo durante sua formação? 

8. O que você leva do Projeto para sua vida profissional? 

Os dados pessoais desses alunos serão mantidos em sigilo. As questões 

levantas ao longo desse processo visam contribuir para um olhar diferenciado para os 

cursos de formação de professores e seus currículos, bem como para a importância 

de uma formação que estabeleça relação entre a teoria a prática.  
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Foram realizados grupos focais para ampliar as discussões sobre o Projeto, 

sendo este a principal fonte de levantamentos de dados e informações. Os encontros, 

agendados previamente com alunos e gestores da unidade, foram gravados e 

transcritos para maior facilidade na análise pelo pesquisador. O lugar desses 

encontros foi a própria instituição. O grupo terá como foco levantar como a 

participação de um projeto durante sua formação inicial contribuiu para o seu 

desempenho enquanto professor. 

Segundo Gatti (2005), propiciar a exposição ampla das ideias e perspectivas, 

permite o surgimento de respostas mais completas e possibilita ao pesquisador 

verificar a lógica ou as representações que conduzem às respostas que, com outros 

meios, poderiam ser difíceis de captar. 

Por isso, é fundamental que haja momentos de interações entre os sujeitos, 

pois a forma como se expressam, dialogam, debatem, concordam e discordam entre 

si, a maneira com a qual argumentam para defender suas ideias possibilitará uma 

aprendizagem construída pelo próprio sujeito, com o conhecimento possibilitado e 

construído pela interação. 

“Há interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, mas 

também em como elas pensam e porque expressam”, daí a importância da técnica de 

grupo focal como instrumento de coleta de dados” (GATTI, 2005, p. 25). 

O objetivo principal dessa técnica é a compreensão das concepções dos 

entrevistados por meio da participação de cada indivíduo com o grupo e, 

consequentemente, com o meio social. 

Segundo Gatti (2005), o trabalho com o grupo focal permite a compreensão 

de contraposições, contradições, diferenças e divergências. Essa técnica permitiu ao 

pesquisador compreender os sujeitos envolvidos na pesquisa a partir de interações 

coletivas que surgiram durante a troca de ideias, promovendo resultados inesperados 

que dificilmente seriam obtidos em uma entrevista comum ou apenas com a aplicação 

do questionário. 

Foi analisado o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Instituição, bem como a 

Lei de Diretrizes para o curso de Licenciatura em Pedagogia, além de outros registros 

documentais que pudessem contribuir para esta pesquisa. 

Foi seguida a metodologia de pesquisa qualitativa, uma vez que visava 

confirmação do que foi pesquisado e do conhecimento produzido. Por esse fato, foi 
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escolhido o grupo focal, por ser uma técnica de pesquisa formulada especialmente 

numa abordagem qualitativa, não diretiva, que coleta e analisa dados por meio das 

interações pessoais em forma de grupos que, ao discutirem sobre um determinado 

tema em comum, sugerido pelo pesquisador, permite aos entrevistados exporem suas 

ideias e estabelecerem opiniões sobre o tema pesquisado.  

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 (CHIZZOTTI, 2008, p. 19). 

Contudo, o que se espera com esta pesquisa é: compreender se a 

metodologia baseada em projetos, utilizada no curso de formação de professores, tem 

contribuído significativamente para sua atuação como docente, enquanto: 

 1º Formação docente (cursos de licenciatura). 

 2º Saber docente (relação entre teoria e prática). 

 3º Profissionalização docente (enquanto atuação e novas perspectivas). 

A pesquisa foi realizada com o total de quinze alunos do curso de Pedagogia, 

sendo cinco alunos que já se formaram e participaram do Projeto, para identificar 

como este contribuiu para sua formação e vem contribuindo para a atuação na sala 

de aula; cinco alunos que participaram do Projeto e ainda estão cursando a faculdade 

para identificar como este tem contribuído em seu percurso formativo e cinco alunos 

que estão participando do Projeto no período da execução desta pesquisa para 

identificar o que estão aprendendo com ele. 

O grupo teve um tamanho reduzido para evitar dispersões e permitir que todos 

tivessem a possibilidade de interagir, resultando na obtenção profunda dos conteúdos 

sobre a relação teoria e prática. A pesquisadora apenas favoreceu a discussão, 

estabelecendo propostas problematizadoras, visando analisar não apenas as 

respostas faladas, mas sim as particularidades que surgiam na interação de opiniões 

sobre o tema. 

A técnica de grupo focal foi escolhida nesta pesquisa para que houvesse um 

levantamento bibliográfico significativo no processo de coletas de dados, uma vez que 

ela possibilita não apenas uma interação entre as respostas dos participantes, mas 

um envolvimento crítico e uma interação de ideias, pensamentos e sentimentos. O 
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grupo focal não permite apenas coletar dados, mas também promove uma construção 

sequencial do saber ao qual foi possível manter o enfoque da pesquisa, possibilitando 

ainda que os sujeitos da pesquisa se tornassem participantes ativos e contribuintes 

na qualidade e veracidade dos dados descobertos. 

Buscou-se deixar claro que tanto a pesquisadora como os sujeitos 

pesquisados são agentes de produção do conhecimento, estabelecendo um clima de 

cordialidade e fidelidade entre todos, sem interferência de ambas as partes nem 

exposição do conversado nos encontros. 

Os quinze sujeitos envolvidos na pesquisa foram divididos em três grupos com 

cinco alunos em cada grupo: 

 GRUPO A: alunos que já se formaram e participaram do Projeto. 

 GRUPO B: alunos que participaram do Projeto e ainda estão cursando a 

faculdade. 

 GRUPO C: alunos que estão participando do Projeto no período da 

execução desta pesquisa. 

A pesquisa empírica foi realizada no decorrer de 2018 e 2019. Os dados 

levantados contribuíram para identificar a eficácia de realizar metodologias ativas 

dentro do processo de formação inicial do pedagogo.  

Sabe-se que a pesquisa-ação deve partir de uma situação social concreta a 

modificar e, mais que isso, deve se inspirar constantemente nas transformações e nos 

elementos novos que surgem durante o processo e sob a influência da pesquisa. 

Desse modo, este estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa-ação que 

permite superar as lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, 

ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados levantados permitirão ampliar as 

capacidades de compreensão dos alunos do curso de Pedagogia, como a participação 

em um projeto que busca formá-los de modo que saibam relacionar teoria e prática, 

durante seu processo de formação inicial e como este, pode ter contribuído com a sua 

prática quando assumirem uma sala de aula. Sendo assim, podem analisar como 

estes dados podem favorecer amplamente para as mudanças em sua formação inicial 

e em sua atuação em sala de aula. 

A pesquisa-ação consiste em um posicionamento realista da ação que se 

baseia em observações realizadas dentro da situação, sempre seguida por uma 

reflexão autocrítica e objetiva e uma avaliação dos resultados. Sua principal 
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preocupação está em promover uma mudança social, resolvendo os problemas por 

meio da modificação das condições nas quais eles emergiram. 

Nesta modelo de pesquisa, o pesquisador busca contribuir para a elaboração 

de uma teoria, cujo propósito consiste em sintetizar os conhecimentos já produzidos, 

visando orientar investigações futuras e beneficiar pessoas que não pertencem à 

comunidade científica. 

A pesquisa-ação não deve ser confundida com um processo solitário de 

autoavaliação; trata-se de uma prática reflexiva de ênfase social e do processo de se 

investigar sobre ela. Segundo Elliot (1998, p.17), “a pesquisa-ação é um processo que 

se modifica continuamente em espirais de reflexão e ação”. Seu objetivo fundamental 

é melhorar sua prática e a partir dela gerar conhecimentos. 

O principal objetivo da pesquisa-ação é a melhoria da prática curricular e a 

formação de profissionais autônomos e reflexivos, já que se constitui como um elo 

entre as duas dimensões da práxis profissional, ou seja, a teoria e a prática. A 

pesquisa-ação é a emancipatória. Incorpora valores educativos na prática e os 

submete à prova. 

A pesquisa-ação defendida por ele apresenta três dimensões: a do 
desenvolvimento profissional, em oposição à racionalidade técnica, a da 
prática social e política e, ainda, a da luta para tornar mais visível o 
conhecimento produzido pelos professores. Para ele, na pesquisa-ação, os 
professores investigam suas estratégias de ensino, a organização e gestão 
da sala de aula, as condições sociais de seu trabalho e os contextos social, 
econômico, político e cultural em que estão inseridos, em busca de uma 
perspectiva multicultural. Ele parte do princípio de que, quando os 
professores refletem sobre suas atividades, criam saberes, ou seja, teorizam, 
mantendo propriedade sobre os conhecimentos por eles gerados (JORDÃO, 
2004, p. 8) 

Como as entrevistas foram realizadas em grupos de acordo com cada etapa 

que o sujeito se encontrava dentro do seu percurso formativo, decorrente de um 

processo que valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão 

crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos, essa pesquisa vai assumindo 

o caráter de criticidade e, então, tem se utilizado a conceituação de pesquisa-ação 

crítica. 

O que se espera é que o pesquisador tome consciência das transformações 

que vão ocorrendo em si próprio durante o processo da execução da pesquisa, e 

também pelo fato de tal metodologia assumir um caráter emancipatório, pois mediante 

a participação consciente, os sujeitos envolvidos na pesquisa passam a ter 
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oportunidade de se libertar e expressar suas experiências e vivências e, então, podem 

organizar suas concepções e autoconcepção em torno do assunto abordado. 

Identificando-se como sujeitos históricos, podem contribuir com as pessoas que estão 

ou estarão envolvidas nesse processo. 

Após a tabulação dos dados coletados, apenas o pesquisador acompanhará 

os efeitos e avaliará os resultados de sua aplicação bem como os dados se 

correlacionam, contribuindo para a formação de professores que está mais próxima 

da prática. Gerando assim um processo de reflexão-ação coletiva após a divulgação 

destes dados com esta pesquisa. 

Originalmente, a pesquisa-ação é uma investigação que caminha na direção 

para transformações de uma realidade, implicada diretamente na participação dos 

sujeitos que estão envolvidos no processo, cabendo ao pesquisador assumir os dois 

papéis. O primeiro, de pesquisador e o segundo, de participante. Posteriormente será 

sinalizado a necessária emergência dialógica da consciência dos sujeitos na direção 

de mudança de percepção e de comportamento.  

Se considerarmos a proposta inicial, ao falarmos de pesquisa-ação, 

estaríamos pressupondo uma pesquisa de transformação, participativa, caminhando 

para processos formativos. Fato este que contribuirá para que os cursos de Pedagogia 

ampliem sua visão quanto à necessidade de ofertar cursos que propiciem a vivência 

na prática. 

Nessa perspectiva, no próximo capítulo será possível ver, na prática, como 

este modelo de pesquisa contribui de forma emancipatória visando uma 

transformação da prática no campo teórico e no prático. 

 

3.3 Análise dos Dados 

 

As entrevistas foram realizadas com as quinze alunos do Projeto. Elas 

ocorreram em seis momentos, sendo dois dias para cada grupo. A pesquisa foi 

realizada no período de outubro a dezembro de 2018, sempre com horário agendado 

para garantir a presença de todas as envolvidas na pesquisa. 

No local marcado, os entrevistados eram acolhidas pela pesquisadora. O local 

estava sempre organizado, com as mesas em círculo, com boa iluminação, sem 

interferências de sons exteriores. No primeiro encontro, os sujeitos pesquisados foram 
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informados sobre o que tratava a pesquisa e por que motivo eles tinham sido 

escolhidos como objetos de pesquisa, uma vez que outras pessoas também faziam 

parte do Projeto e poderiam fazer parte da pesquisa. Foi informado que os seus nomes 

seriam mantidos em sigilo, que poderiam responder as questões que fossem 

apresentadas de forma livre e a vontade, que ali não tinha erros e acertos e sim troca 

de conhecimentos e que os conhecimentos adquiridos por elas iriam agregar e 

enriquecer esta pesquisa. 

Foram entregues a cada participante da entrevista as questões que seriam 

abordadas, para que pudessem responder por escrito. Desse modo, as entrevistadas 

não seriam pegas de surpresa, sentindo-se inseguras ou esquecendo de algum fato 

relevante no momento de dar a sua resposta quando a pergunta fosse feita. 

De posse da folha com as questões, a mediadora solicitou que respondessem. 

Então, tiveram um tempo para ler e responder as questões. Em todos os grupos foi 

unânime a prontidão em responder as perguntas, sem dúvidas ou questionamentos. 

Dando o tempo marcado, as entrevistadas foram informadas que poderiam levar as 

perguntas para terminar de responder e que trouxessem o roteiro já respondido no 

próximo encontro, conforme agendamento. 

No segundo encontro, de posse de suas respostas, foi iniciada a exposição 

no círculo que já estava organizado na sala. Os alunos foram orientadas a seguir o 

roteiro e que não se deixar influenciar com a resposta da colega ao ouvir a sua 

resposta. Todas foram muito fiéis a suas ideias e foram se sentido confortáveis ao 

observar que suas respostas, mesmo sem interferências, estavam se conectando. 

Ao término da exposição dos três grupos, a pesquisadora perguntou se 

poderiam entregar as folhas para complementar a pesquisa com os dados que elas 

haviam apresentado. Os dados foram transcritos, contemplando, assim, a coleta de 

dados. 

A primeira pergunta se refere ao nome dos entrevistados e como serão 

mantidos em sigilo. Para compreensão e análise das respostas, os cinco alunos já 

formados que participaram do Projeto durante a sua formação, foram classificadas 

em: A1, A2, A3, A4 e A5. Os alunos que participaram do Projeto e ainda estavam 

cursando a faculdade durante a execução das entrevistas, serão: B1, B2, B3, B4 e B5 

e, por fim, os alunos que estavam estudando e participando do Projeto no momento 

em que a pesquisa estava sendo realizada serão: C1, C2, C3, C4 e C5. 
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Triagem inicial 

Juntamente com o nome, os alunos responderam: 

 

1. Já está atuando como professor? (Para todos os alunos entrevistados) 

 

Figura 5 – Questão 1 - Já está atuando como professor?  

(Para todos os alunos entrevistados 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

1.1 Caso ainda não esteja atuando, em qual semestre da Faculdade está 

cursando? (Somente para os alunos que ainda estavam cursando a Faculdade). 

Respostas: Cinco alunos estavam no 7º ou 8º semestre (a faculdade tinha 

como prática ensalar turmas) e cinco estavam no 4º e 5º semestre (a faculdade tinha 

como prática ensalar turmas). 

 

1.2 Quanto tempo está atuando em sala de aula? (Somente para os alunos já 

formados) 

Respostas: Um deles está trabalhando há dois anos e quatro, há um ano 

(Dados coletados no período da realização da pesquisa). 

 

2 Em qual ano está lecionando? (Somente para os alunos já formados) 

Respostas: Três alunos estão no 3º ano do Ensino Fundamental I, um aluno 

está no 5º ano do Ensino Fundamental I e uma está dando aulas particulares para 

crianças de 6 a 11 anos. 

 



84 
 

 

 

Para facilitar e conseguirmos focar na resposta o cerne das perguntas 

realizadas, a análise das transcrições das entrevistas e das repostas fará  

destacaques em negrito, focalizando os pontos em comum nas respostas dadas, de 

acordo com a pergunta realizada. 

 

3 Por que você decidiu participar do Projeto de Alfabetização? 

 

Grupo A - Alunos formados 

 

Quadro 1 - Questão 3 - Por que você decidiu participar do Projeto de Alfabetização? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Grupo B – Alunos que participaram do Projeto e ainda estavam cursando 

a faculdade 

 

Quadro 2 - Questão 3 - Por que você decidiu participar do Projeto de Alfabetização? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo C - Alunos que estavam estudando e participando do Projeto 

 

Quadro 3 - Questão 3 - Por que você decidiu participar do Projeto de Alfabetização? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Ao analisarmos as repostas do primeiro grupo, é possível perceber que os 

cinco alunos decidiram participar do Projeto, principalmente, para adquirir experiência 

na docência e conseguir vivenciar, na prática, as teorias aprendidas em sala de aula 

enquanto prática educativa: como se ensinar, qual o papel do professor e do aluno, 

como distribuir o tempo e organizar os conteúdos e estabelecer as relações 

necessárias que favorecem a aprendizagem. 

O processo de formação deve possibilitar que o futuro professor se torne um 

profissional comprometido com uma educação de qualidade, que possua atitudes de 

reflexão crítica sobre seu fazer pedagógico, articule e redimensione suas ações, de 

forma a contribuir para o processo de aprendizagem de seus alunos e compreenda o 

ensino nas suas múltiplas determinações, buscando, constantemente, refletir se a sua 

atuação está contribuindo para a construção de um posicionamento crítico de seus 

alunos com relação aos saberes e à realidade social. 

Quando analisado o Grupo A, fica claro que o processo de aprender a ensinar, 

ou de aprender a ser professor, é um processo de longa duração que somente tem 

início e é sem um final pré-estabelecido. A busca dos alunos era saber o que ocorre 

em sala de aula. Durante seu percurso formativo, é comum ouvirem o que ocorre em 

sala de aula, e, consequentemente, surge nelas a vontade de saber como é a sala de 

aula. E é na aula que ocorre a maior e mais completa aprendizagem, sendo a mais 

significativa poder refletir sobre a prática, a fim de analisá-la e interpretá-la para a 

construção de seu conhecimento profissional ao longo de sua trajetória. 

O segundo grupo segue com a mesma postura, afirmando que para se 

formarem professores precisam se aperfeiçoar por intermédio da prática e não 

somente ser um receptor de conhecimentos. A busca é pelo reconhecimento em que 

o saber científico adquirido na faculdade tenha significado e seja valoroso no momento 

da atuação enquanto professor de sala de aula. 

No terceiro grupo, também, é possível analisar a necessidade de 

compreender como é essa dinâmica diária da profissão docente. O grupo quer 

entender o educando, quais as formas mais adequadas de se ensinar, como ensinar 

e, enquanto professor, colocar em prática, tudo que vivenciam na faculdade, qual é a 

melhor maneira de passar um conteúdo. Essa dinâmica esta presente no cotidiano da 

profissão docente. 
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O grande desafio apresentado em ambos os grupos está em todos querem 

aprender a ser professor e buscarem uma aprendizagem para além do saber fazer. 

Buscam uma aprendizagem com uma prática contextualizada, que atenta as 

especificidades em sua trajetória na busca de se tornar um educador.  

Fator este que exige das universidades que busquem e consigam superar as 

expectativas dos alunos diante dos desafios da atualidade. 

Formar professores com qualidade social e compromisso político de 
transformação tem se mostrado um grande desafio as pessoas que 
compreendem a educação como um bem universal, como espaço público, 
como um direito humano e social na construção da identidade e no exercício 
da cidadania. Escrever sobre a formação de professores nos convida a 
reviver as inquietudes e perplexidades na busca de significados do que é ser 
professor no mundo de hoje (FELDMANN, 2009, p. 710). 

A construção deste conhecimento de ser professor é um processo de ação e 

conhecimentos que geram resultados pessoais e profissionais, uma busca de 

superação constante de desafios.  

 

4 O que você conseguiu aprender participando do Projeto de Alfabetização 

durante seu percurso formativo? 

 

Grupo A - Alunos formados 
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Quadro 4 - Questão 4 - O que você conseguiu aprender participando do Projeto de 

Alfabetização durante seu percurso formativo? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo B - Alunos que participaram do Projeto e ainda estavam cursando 

a faculdade 
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Quadro 5 - Questão 4 - O que você conseguiu aprender participando do Projeto de 

Alfabetização durante seu percurso formativo? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 

Grupo C - Alunos que estavam estudando e participando do Projeto 

 
Quadro 6 - Questão 4 - O que você conseguiu aprender participando do Projeto de 

Alfabetização durante seu percurso formativo? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Ao lermos a respostas dos três grupos, observamos que almejam, com o 

Projeto, sua formação de educador. Para tanto é necessário ressaltar que esta 

formação se dá no cotidiano, na prática, na mediação teórica sobre a sua prática. A 

constante atuação será o medidor e o seu ato de reflexão e resignação sobre a sua 

ação. Para tanto, julgo necessário ressaltar a importância dos conjuntos de saberes e 

de saber-fazer. 

Segundo Delors (1996, p. 89-102), o educador pode despertar em cada 

estudante o desejo do conhecimento, e a prática pedagógica deve preocupar-se em 

desenvolver quatro aprendizagens fundamentais que traduzem exatamente o que os 

três grupos apresentaram quando respondem o que aprenderam com o Projeto: 

• Aprender a conhecer: visa não tanto a aquisição de um repertório de 
saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do 
conhecimento pode ser considerado, simultaneamente, como um meio e 
como uma finalidade da vida humana. Favorece o despertar da curiosidade 
intelectual, estimula o sentido crítico e permite compreender o real. Ato de 
compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento. [...] 

• Aprender a fazer: a fim de adquirir, não somente uma qualificação 
profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a 
pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. 
Enfrentar novas situações, espírito de solidariedade, atuação em grupo e 
espírito cooperativo. [...] 

• Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros (Aprender a 
conviver): um dos maiores desafios da educação. A educação não pôde fazer 
grande coisa para modificar esta situação real. Poderemos conceber uma 
educação capaz de evitar os conflitos. Quando se trabalha em conjunto sobre 
projetos motivadores e fora do habitual, as diferenças e até os conflitos 
interindividuais tendem a reduzir-se, desenvolvendo a compreensão do outro 
e a percepção das interdependências — realizar projetos comuns e preparar-
se para gerir conflitos — no respeito pelos valores do pluralismo, da 
compreensão mútua e da paz. [...] 

• Aprender a ser: princípio fundamental, a educação deve contribuir para 
o desenvolvimento total da pessoa, para melhor desenvolver a sua 
personalidade e estar à altura de agir com cada vez maior capacidade de 
autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. 

Isto posto, há uma concordância sobre a necessidade de elevar o nível do 

desenvolvimento profissional dos professores, integrando atualização teórica e 

consolidação da prática profissional. 

Para tanto, é necessário que as faculdades que oferecem o curso de formação 

de professores busquem uma formação com novas práticas e que o conhecimento 

seja construído, subsidiando o futuro professor em seu cotidiano escolar. 

Logo, quando pensamos em formação de professores, estamos pensando em 

formação de seres humanos, ou seja, algo que gera mudança e aprimoramento da 
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condição humana. O resultado dessa transformação é a busca por um mundo melhor 

e melhor convivência entre as pessoas. 

Um professor se educa na interação, na troca, no processo de divulgação do 

conhecimento, em um processo permanente de apropriação, mediação e 

transformação do conhecimento. Fatores estes de construção humana. 

É necessário que o futuro professor seja capaz de articular teoria e prática, 

entre o pensar e o agir, que possibilite uma ação dialética e emancipatória de mundo 

e das pessoas. 

Não se trata apenas de mobilizar a experiência exclusivamente na dimensão 

pedagógica, mas também na produção de saberes; por isso, é importante uma 

formação participativa na qual os alunos percebam que estão construindo seus 

conhecimentos de forma dinâmica e interativa, com experiências e trocas que 

consolidam e possibilitam uma formação mútua.  

O processo de diálogo e troca entre os professores é fundamental para a 

consolidação de saberes docentes na prática profissional. Quando se forma esta 

cultura, constrói-se, também, autonomia no exercício da profissão de professor, que 

torna-se capaz de refletir e ressignifica sua prática. 

O trabalho em equipe é uma forma muito rica de aprendizagem de interação 

e inter-relação entre os pares, de conhecimento construído de forma significativa e 

afetiva. 

 

5 De que maneira o Projeto contribuiu para sua Formação profissional? 

 

Grupo A - Alunos formados 
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Quadro 7 - Questão 5 - De que maneira o Projeto contribuiu para sua Formação 

profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo B - Alunos que participaram do Projeto e ainda estavam cursando 

a faculdade 
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Quadro 8 - Questão 5 - De que maneira o Projeto contribuiu para sua Formação 

profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo C - Alunos que estavam estudando e participando do Projeto 
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Quadro 9 – Questão 5 - De que maneira o Projeto contribuiu para sua Formação 

profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

No primeiro e no segundo grupo estão alunos com um caminho maior em seu 

processo de formação que já compreenderam a importância do seu papel e da própria 

função social da escola e do trabalho docente. 

Segundo Feldmann (2009), a formação de um educador se dá na prática, no 

cotidiano, na mediação entre teoria sobre a sua prática. Para isso, é necessária uma 

constante e duradoura reflexão sobre sua prática e ação, considerando os 

conhecimentos que servem de base para compreender, globalmente e na totalidade, 

o objeto de ação. 

É necessário desenvolver um saber prático baseado em experiências, 

vivências cotidianas. Conforme relatos dos alunos pesquisados, eles conseguem 

visualizar esse processo de aproximação e aprendizagem efetiva, estabelecendo 

relações entre teoria e prática. 

O terceiro grupo ainda está passando pelo processo de compreensão do que 

significa ser professor, como se relacionar com alunos e como trabalhar em sala de 

aula. Nesse sentido, a vivência está mais próxima do “sonho” de ser professor e de 

se sentir professor. 
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São perceptíveis leves toques do que ainda está por vir na formação e de 

compreensão do complexo universo da formação de professor. 

As experiências e relações construídas no Projeto são uma bagagem muito 

rica que acompanham estes alunos em sua vida profissional. Ao enxergarem 

potencialidades e fragilidades no outro e em si, poderão agir com confiança e 

segurança diante das situações que se apresentam no exercício como professoras.  

Estes alunos certamente atuarão de maneira reflexiva e com uma postura 

crítica ante os desafios da sala de aula, pois elas não chegaram às escolas 

inacabadas, e sim seguras e confiantes do papel que devem desempenhar, 

compreendendo a importância que exercem no processo de ensino aprendizagem em 

regime de colaboração com seus alunos.  

 

6 Foi possível estabelecer relação entre teoria e prática durante sua 

participação no Projeto? De que maneira? 

 

Grupo A – Alunos formados 
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Quadro 10 – Questão 6 - Foi possível estabelecer relação entre teoria e prática 

durante sua participação no Projeto? De que maneira? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo B - Alunos que participaram do Projeto e ainda estavam cursando 

a faculdade 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

Quadro 11 - Questão 6 - Foi possível estabelecer relação entre teoria e prática 

durante sua participação no Projeto? De que maneira? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

 

Grupo C - Alunos que estavam estudando e participando do Projeto 
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Quadro 12 - Questão 6 - Foi possível estabelecer relação entre teoria e prática 

durante sua participação no Projeto? De que maneira? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Em todos os grupos, foi unânime a resposta que foi possível estabelecer 

relação entre teoria e prática, participando do Projeto. A presença do Projeto de 

Alfabetização nesse curso de Pedagogia nos aponta a importância para que os alunos 

possam aprender os elementos teóricos da profissão em consonância com a prática 

docente na escola e na sala de aula.  

Estes relatos nos mostram que a formação de professores precisa passar pela 

experimentação, pelo ensaio de novos modelos pedagógicos, e por uma reflexão 

critica, com conteúdos que estejam diretamente articulados com a prática educativa. 

O que muito se vê é a dissociação de teoria e prática. A prática é definida 

como aplicação das normas e técnicas derivadas do conhecimento científico, 

competências, capacidades e atitudes profissionais que devem ser seguidas. Ou seja, 

a prática é vista como uma preparação técnica, como o desenvolvimento de 

competências necessárias para se ter um bom professor. 
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O que se espera com o Projeto, conforme apresentado no início deste 

trabalho, vai ao encontro com a ideia de que para formar um profissional da educação 

competente é necessário que ele seja capaz de atuar refletindo sobre a sua prática. 

Esse processo de reflexão da ação de ser um aluno-professor vai mostrando 

que ele não pode se limitar apenas às técnicas aprendidas em sala de aula ou aos 

métodos já consagrados. Deve agir como alguém capaz de buscar novas estratégias 

e ações, novas teorias e novos modos de enfrentar e resolver problemas que possam 

vir a ocorrer em sala de aula. 

Portanto, exige que o aluno assuma um novo papel, entendendo a sala de 

aula como um espaço de aprendizagem. Pelos relatos das entrevistadas, é possível 

observar que elas compreenderam esta ação de aprendizagem e construção de 

pensamento prático de ser professor. 

O Projeto, segundo os relatos, possibilitou que elas pudessem atuar com 

professores, em um espaço real, com alunos reais e, durante as aulas que 

ministravam, pudessem observar, analisar, refletir e atuar de forma prática de acordo 

com as suas ações. 

Todas estas capacidades só foram possíveis, segundo os relatos, porque elas 

refletiam na ação o que aprenderam em ação. 

 Conforme já foi dito anteriormente, só se aprende a fazer, fazendo. Com o 

professor. não é diferente. O pensamento prático do professor não pode ser ensinado, 

pois só se aprender a ser professor atuando na prática. 

Para tanto, é necessário que os professores das instituições superiores de 

ensino sejam experientes; desenvolvam um ensino reflexivo, propiciando projetos que 

os aproxime da prática pedagógica; inovem em suas práticas; se comprometam com 

a autoformação e se responsabilizem por uma aprendizagem na reflexão e ação dos 

futuros professores.  

 

7 - Atualmente como você identifica a importância de ter participado deste 

Projeto durante sua formação? 

 

Grupo A - Alunos formados 
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Quadro 13 - Questão 7 - Atualmente como você identifica a importância de ter 

participado deste Projeto durante sua formação? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo B - Alunos que participaram do Projeto e ainda estavam cursando 

a faculdade 
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Quadro 14 - Questão 7 - Atualmente como você identifica a importância de ter 

participado deste Projeto durante sua formação? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 

Grupo C - Alunos que estavam estudando e participando do Projeto 

 
Quadro 15 - Questão 7 - Atualmente como você identifica a importância de ter 

participado deste Projeto durante sua formação? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Ao analisarmos esse grupo de respostas, é possível identificar uma nova 

realidade de como a prática abre um novo espaço ao conhecimento e a experiência, 

e a reflexão fazem a diferença na formação do futuro professor. 

É um processo que deve ser implantando nos currículos de formação de 

professores, não caracterizando ou apenas roteirizando os conteúdos e conceitos que 

devem ser passados aos alunos e sim a capacidade de fazer, um processo de 

investigação da ação, possibilitando interações que os aproxime da realidade, afim de 

que possam questionar e refletir sobre a teoria enquanto atuam na prática, propondo, 

e experimentando alternativas para solucionar as complexidades reais que uma sala 

de aula pode apresentar. 

Essas ações, conforme analisamos, nos levam a pensar na diferença, em 

propor a análise e estudo sobre o ato de ensinar. O processo de reflexão da ação 

profissional deve ser entendido como o eixo central do currículo de formação de 

professores. 

Participar de um projeto que contribui para a sua formação vai além do simples 

ato de fazer algo diferente na faculdade. Trata-se de tornar o aluno consciente de seu 

processo de formação e da importância de atuar em sua profissão, permitindo que se 

sinta realmente preparado e embasado não apenas por teorias, mas por vivências 

significativas e práticas profissionais. 

É a possibilidade de se enxergar na sua profissão com um olhar sensível que 

permite reconhecer dificuldades e potencialidades, criando e recriando as 

possibilidades de aprendizagem e reconhecendo seu aluno como parte fundamental 

nesse processo, pois é um agente social com que possui conhecimentos prévios que 

precisam ser valorizados e reconhecidos. 

Os alunos pesquisados levam, além de uma grande bagagem de 

aprendizagem, a segurança que construíram com o ato de se posicionar e atuar como 

professora mesmo que durante o seu processo de formação. 

 

8 O que você leva (levou) do Projeto para sua vida profissional? 

 

Grupo A - Alunos formados 
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Quadro 16 - Questão 8 - O que você leva (levou) do Projeto para sua vida 

profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo B - Alunos que participaram do Projeto e ainda estavam cursando 

a faculdade 
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Quadro 17 - Questão 8 - O que você leva (levou) do Projeto para sua vida 

profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 
 

Grupo C - Alunos que estavam estudando e participando do Projeto 

 
Quadro 18 - Questão 8 - O que você leva (levou) do Projeto para sua vida 

profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
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Uma base de formação sólida, consolidada na reflexão e ação, nos permite 

pensar em uma formação que inclui a prática, de modo a propiciar uma formação mais 

sistemática, no que diz respeito ao conhecimento, às competências e às estratégias 

que favorecem condições para o futuro professor se aproximar e se apropriar das 

competências que realmente precisam ser aprendidas. 

A experiência que um aluno pode adquirir, com este tipo de projeto durante a 

sua formação, pode possibilitar uma aproximação real com a prática do professor, de 

modo que possa adquirir experiências reais, vivenciadas e refletidas por ele. Os 

sujeitos pesquisados apontam em seus relatos que este é um conhecimento 

produzido pela investigação e não apenas passado de professor para aluno, e vai 

interferir em seu desenvolvimento cognitivo e conceitual. 

A valorização do aluno e do que ele é capaz de realizar dá base concretas e 

efetivas para o seu poder de ação, para demonstrar seus conhecimentos, 

comportamentos e competências, garantindo uma possibilidade de reflexão, de rever 

suas ações na tentativa de acertar. 

A nova epistemologia da prática conduz necessariamente a uma 
reconsideração radical da função do professor como profissional e, em 
consequência, a uma mudança profunda tanto da conceptualização teórica 
da sua formação como do processo do seu desenvolvimento prático 
(NÓVOA, 1992, p. 107). 

É de fundamental importância que o futuro professor compreenda como se dá 

o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, é necessário que os currículos das 

universidades visem uma perspectiva inovadora, que leve o aluno a refletir sobre a 

ação e o ato de ser professor, que ofereça situações em que seja possível vivenciar 

esta experiência ainda enquanto estudante. 

Ser professor requer ir além dos métodos principais que as universidades 

oferecem. É preciso assumir uma postura de investigação na e sobre a ação, agindo 

como um profissional com princípios, conteúdos e métodos, interiorizados, 

vivenciados, e aprendidos na prática, efetivamente. 

O ato de ser professor requer um olhar diferenciado, um olhar que seja capaz 

de enxergar o outro, seus limites e progressos. Saber que os resultados fazem parte 

do processo, mas não são o fim, respeitar os limites de cada aluno e, acima de tudo, 

valorizar cada aprendizado. 
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Experiências estas que são construídas na relação entre seres humanos, 

ensino e aprendizagem, teoria e prática, professor e aluno, currículo, escola e 

comunidade, comprometidos com uma aprendizagem significativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação de professores consiste em conceber a escola com um ambiente 

educativo. Essa formação deve ser encarada como um processo permanente, 

integrando o dia a dia do professor com os conhecimentos aprendidos em seu 

percurso formativo. 

Precisamos vislumbrar a formação de professores como componente de 

mudanças, que exige esforços dos envolvidos no processo com o objetivo de alcançar 

mudanças dos profissionais e do contexto, dando novo sentido às práticas de 

formação de professores. 

A partir das análises dos dados e respostas dos alunos que participaram do 

Projeto, fica claro que os cursos de formação de professores, ao adotarem projetos 

no processo de formação inicial de professores, podem contribuir para que se formem, 

se sentindo, mais seguros e confiantes, sendo capazes de selecionar e decidir quais 

matérias, métodos e forma de atuação em sala de aula para contribuir com 

aprendizagem de seus alunos. 

A aproximação e a compreensão de como a teoria se dá na prática se torna 

um processo fluído, natural e significativo, não só para quem ensina, mas, 

principalmente, para quem aprende. É fundamental que o aluno compreenda a 

indissociabilidade entre teoria e prática, não de forma explicada, mas sim vivenciada 

em seu contexto.  

É preciso criar espaços sobre o pensamento prático do professor, sobre o seu 

conhecimento-na-ação, sobre o seu saber fazer, sobre a sua reflexão na ação. 

Atualmente o que se observa são universidades com concepções rígidas e 

ultrapassadas que não visam a aprendizagem da profissão professor, possibilitando 

investigar e vivenciar na prática seu papel de professor. 

Devemos propiciar aos alunos a construção de conhecimentos e valorização 

de sua prática educativa para um repensar de caminhos engajados na realidade e, 

consequentemente, estimular uma reflexão da própria formação acadêmica. 

Precisamos considerar o futuro professor como sujeito de conhecimento, como 

colaborador no processo de ensino-aprendizagem e não um mero receptor de 

conteúdos que precisam ser aprendidos.  
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Nas universidades, os professores no exercício de sua função desenvolvem 

nos alunos saberes específicos, baseados em suas vivências e em seu trabalho 

cotidiano a partir de seus conhecimentos experienciados, incorporados ao seu saber-

fazer e saber-ser. Saberes este que foram constituídos em sua prática docente. E por 

que, também, não proporcionar aos seus alunos experiências em contato com alunos 

reais em uma situação real de sala de aula? Assim, podem construir saberes, 

efetivamente, integrados à prática. 

Ao participar de um projeto durante seu percurso formativo, o futuro professor 

melhorará sua ação docente, uma vez que poderá se avaliar e ser avaliado durante o 

processo de formação; promove seu bem-estar pessoal e profissional, já que ele sente 

como professor; transmite e reflete sobre si, e demais envolvidos no projeto, o que diz 

respeito às potencialidades e fragilidades para que possa realizar os ajustes 

necessários e, então, se formar o mais completo possível, facilitando o seu percurso 

de adaptação e integração na cultura escolar. Tardif (2002, p. 53) nos propõe que “a 

partir dos saberes experienciais que os professores concebem os modelos de 

excelência profissional dentro da sua prática”. 

A partir desta reflexão, é fundamental pensarmos que no exercício cotidiano, 

muitas vezes, o professor se depara com a necessidade de improvisar e resolver 

situações que não estavam previstas em sua rotina, ou seja, lidar com situações que 

ocorrem em que não lhe foram ensinadas nas universidades, porém fazem parte da 

sua prática, e ele precisa saber com lidar com estas situações. 

A formação inicial do professor, alicerçada por projetos formativos que o 

aproxime de sua prática profissional, minimiza um possível choque de se deparar com 

a realidade profissional do recém-formado e favorece a aprendizagem, uma vez que 

aprende fazendo na prática. 

Conforme Imbernón (2004), o professor não deve refletir unicamente sobre 

sua prática, mas sua reflexão atravessa as paredes da instituição para analisar todo 

o tipo de interesses subjacentes à educação, à realidade social, com o objetivo 

concreto de obter a emancipação das pessoas. 

Nesse cenário, em que um conjunto de propostas de formação de professores 

está embasada em diferentes modelos teóricos, são postos desafios também para as 

instituições de Ensino Superior que se propõe a formar professores no que se refere 

à compreensão e reflexão sobre a redefinição e adoção de novas propostas para a 
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formação num trabalho coletivo, envolvendo dirigentes governamentais e a escola 

pública de modo a construir uma proposta que atenda não só aos desafios da 

profissão docente na atualidade, mas, que acima de tudo, valorize os professores 

enquanto sujeitos do seu processo de formação.  

O que se espera é que haja uma transformação nas dinâmicas das ações 

educativas que visam a formação do professor, e que esta ação ocorra de maneira 

harmoniosa entre o social, o pessoal e o ético. E que estes saberes não sejam 

construídos de forma imposta, mas, sim, articulados por meio da interação de saberes. 
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APÊNDICE 

 

Roteiro de Entrevista 

1- Nome: 

 

_______________________________________________________________ 

 

2- Já está atuando como professora? Se ainda não esta atuando e está cursando 

Pedagogia, em qual semestre você está? 

 

_______________________________________________________________ 

 

3- Por que você decidiu participar do Projeto de Alfabetização? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4- O que você conseguiu aprender participando do Projeto de Alfabetização durante 

seu percurso formativo? 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5- De que maneira o projeto contribuiu para sua formação profissional? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6- Foi possível estabelecer relação entre teoria e prática durante sua participação no 

projeto? De que maneira? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7- Atualmente como você identifica a importância de ter participado deste processo 

durante sua formação? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

8- O que você leva do Projeto para sua vida profissional? 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 


