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Trajetórias escolares pregressas de alunos do curso de
Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e
aprendizagem inicial da docência
Resumo
A atividade docente é complexa, demanda tempo e é algo que se aprende: não se nasce sabendo
ser professor. Nessa perspectiva é importante perceber que a formação inicial do professor é o
momento em que começa, de forma sistematizada, a profissionalidade docente. O presente
projeto intenciona investigar o processo formativo oferecido pelo curso de Pedagogia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tendo como foco processos formativos desenvolvidos
durante o curso de Pedagogia no contexto de políticas públicas que caracterizam o momento
atual (referenciais curriculares para os cursos de licenciatura em geral e para o de pedagogia,
mais especificamente, e a base comum nacional referente à educação básica), três eixos
nortearam a elaboração do presente projeto: relação teoria-prática; narrativas de trajetórias
escolares, concepções, crenças e valores de futuros professores; espaços formativos inovadores.
Trata-se de uma investigação descritivo-analítica, de natureza qualitativa. A intenção dessa
pesquisa consiste em contribuir para melhorar a formação docente e, ao mesmo tempo,
produzir metodologias que garantam unidade entre teoria e prática, concebendo-se a escola
como um espaço de encontro e transformação de saberes e biografias.

Palavras-chave: Formação inicial de professores, Metodologias e práticas de ensino, Processo
de ensino e aprendizagem, Formação de professores para educação básica.
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INTRODUÇÃO
Este projeto refere-se à formação inicial de professores da educação infantil e dos anos iniciais
do ensino fundamental, ou seja, ao processo formativo oferecido pelo curso de Pedagogia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Foi proposto por profissionais envolvidos com atividades de ensino e pesquisa relacionadas à
formação inicial e continuada de professores para a educação básica e que trabalham com o
curso de Pedagogia. O grupo de pesquisadores pertence ao Centro de Educação, Filosofia e
Teologia – CEFT – da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Curso de Pedagogia e linha de
pesquisa 1 – Formação do Educador para a Interdisciplinaridade - do Programa de Pósgraduação em Educação, Arte e História da Cultura).
Trata-se de pesquisa que envolveu área prioritárias de agências de fomento: formação de
professores e educação básica. Enquadrou-se no item 1.1.5 do Edital Mackpesquisa 2016, ao
mesmo tempo em que envolve interseções com o item 1.1.4, no sentido de mapear concepções,
crenças e valores de futuros professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental.
O presente relatório apresenta resultados obtidos no processo investigativo tendo como
participantes os alunos do curso de Pedagogia UPM que frequentavam as suas diferentes etapas
no ano de 2017.
É composto por sete partes. Cada uma delas é apresentada via um texto específico relativo a
cada foco. Após as partes referentes ao referencial teórico e percurso metodológico (partes 1 e
2) todas as demais estão sendo apresentadas como uma unidade, mesmo que sejam
interdependentes considerando questão e objetivos da pesquisa. Dessa forma, as considerações
finais relativas a cada foco estão contidas na parte referente ao foco: Parte 3: Perfil dos
estudantes do curso de Pedagogia; Parte 4: Concepções, crenças e valores de futuros
professores; Parte 5: Questão síntese da prova interdisciplinar: escola, aluno, aprendizagem,
avaliação; Parte 6: Estágio supervisionado de observação e relações teoria-prática e Parte 7:
Aprendizagem da docência: o caso de ensino da Professora Stefânia - Concepções, crenças e
valores na formação inicial, a partir de depoimentos dos alunos do sétimo semestre
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1ª. Parte - REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico é composto por duas partes: a primeira que apresenta um panorama da
literatura científica sobre processos de aprendizagem e desenvolvimento da docência e a
segunda que oferece um quadro explicativo do curso de Pedagogia.

1.1.

Aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência

A fundamentação teórica desse projeto é explicitada nas seguintes frentes: aprendizagem da
docência: considerações gerais; especificidades e limites da formação inicial; conhecimento para
a prática, conhecimento na prática e conhecimento sobre a prática.
 Aprendizagem da docência: considerações gerais
Quando se pensa em que professor formar, para que modelo educativo, a literatura sobre
processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência em geral vem trazendo
contribuições importantes no sentido de delimitação de algumas direções e frentes de
investimento para processos formativos do professor. Dentre esses pontos destacam-se:
* a natureza individual e coletiva da aprendizagem profissional da docência;
* as instituições educativas tidas como local de aprendizagem profissional;
* a existência de processos não lineares de aprendizagem;
* a importância de diferentes tipos de saberes construídos ao longo das trajetórias profissionais,
a partir tanto de conhecimento acadêmico científico quanto da prática pedagógica;
* a importância da prática profissional para a construção de conhecimentos próprios da
docência e de diferentes naturezas;
* a necessidade de explicitação da base de conhecimentos e de compreensão de processos de
raciocínio pedagógico na construção de conhecimentos da docência;
* a consideração da reflexão como orientação conceitual e fonte de aprendizagem profissional;
* a influência de crenças, valores, juízos etc. na configuração de práticas pedagógicas; a
necessidade de ambiente propício para partilha de ideias e diferentes tipos de conhecimentos
dos professores;
* a necessidade de tempo e espaço mental para que professores possam se desenvolver
profissionalmente; a importância de construir culturas escolares colaborativas a fim de fazer
face à complexidade da mudança;
* a importância da construção de “comunidades de aprendizagem” que passam a redefinir as
práticas de ensino individuais e grupais;
* a participação dos professores sendo considerada como ato de adesão, não compulsório;
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* as aprendizagens não são 'passadas' ou 'entregues sob a forma de pacotes' aos professores,
mas são auto iniciadas, apropriadas e deliberadas;
* a necessidade da reconceptualização do ensino ligada a reconceptualização de processos de
desenvolvimento profissional;
* a importância da consideração de interações entre os pares como fonte de aprendizagem
profissional;
* a premência de criação de contextos alternativos de desenvolvimento profissional.
Tal literatura indica: Possibilidades para intervenção em processos formativos que contribuem
para a constituição da profissionalidade docente e, consequentemente, para o desenvolvimento
profissional, a saber: base de conhecimento, estratégias formativas, comunidades de
aprendizagem e atitude investigativa. Profissionalidade docente é aqui entendida como “[...] a
expressão de uma profissão exercida com autonomia por um sujeito, em constante formação,
situado num determinado contexto e em permanente relação com outros sujeitos”
(Mercadante, 2004, p.55, grifos da autora). A importância de uma base de conhecimento sólida
e flexível, imprescindível para que o professor desempenhe suas funções. Tal base de
conhecimento é necessária para a inserção dos professores em situações de ensino e
aprendizagem em diferentes realidades e contextos escolares. A prática, por si só, não supre o
domínio dos conteúdos específicos de forma satisfatória e não oferece, de forma sistematizada
e articulada, a base de conhecimentos que o professor necessita para ensinar, assim como para
continuar seu processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional.
A pertinência e a necessidade de construção de estratégias de desenvolvimento profissional
que não sejam invasivas e que permitam objetivação de crenças, valores, teorias pessoais. A
título de exemplo, os casos de ensino constituem, estratégia poderosa tanto para estudo de
quadros referenciais dos professores e formadores e de processos de construção de
conhecimento pedagógico de conteúdo, quanto para a promoção dos mesmos. A utilização de
casos de ensino (tanto análise de casos da literatura quanto elaboração de casos) pode permitir
o desenvolvimento de processos reflexivos em diferentes momentos e níveis; a análise de
concepções manifestas e a compreensão de aprendizagens específicas diante de situações
concretas de ensino e aprendizagem; a objetivação e discussão de crenças assim como a
explicitação de práticas a partir da situação estudada; a construção de situações que
possibilitem processos de reflexão-sobre-a-ação (SCHÖN, 1984, 1987), com narrativas que
evidenciam crenças, valores e conhecimentos; o estabelecimento de diferentes tipos de relação
teoria-prática.
*A importância de construção de comunidades de aprendizagem nas escolas e nas universidades
e comunidades que envolvam professores de forma a propiciar processos de desenvolvimento
profissional mais apropriados à profissão docente (FIORENTINI, 2012). Um dos grandes desafios
envolvendo instituições de ensino refere-se à construção e manutenção de uma comunidade de
aprendizagem no local de trabalho, que possa estabelecer relações entre processos formativos
vivenciados durante a formação inicial e os vivenciados na escola.
* A postura investigativa como eixo da formação do professor. A formação do educador é
contextualizada (COCHRAN-SMITH, 2003, COCHRAN-SMITH & LYTLE, 2009) como um processo
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contínuo e sistemático de investigação, no qual os participantes questionam suas suposições e
as dos seus pares e constroem conhecimento local e público apropriado para contextos em
mudança. Espera-se que o professor crie situações formativas que possibilitem, ao longo do
processo, construção de atitude investigativa (em termos de explicação e tentativas de
superação) de aspectos de processos educacionais gerais e específicos. Os processos formativos
do educador deverão, sob essa ótica, serem produtos de concepções partilhadas em relação a
tais processos, vistos de forma tanto mais particularizada quanto mais ampliada, ou seja,
considerando o processo como um todo, nos limites de tempo, espaço e de contextos locais e
ampliados. A postura investigativa do professor é aqui considerada como ferramenta formativa
por excelência (COCHRAN-SMITH, 2003, COCHRAN-SMITH & LYTLE, 2009), envolvendo a
consideração de suposições e valores, conhecimentos profissionais e práticas, contextos das
escolas e de diferentes instituições de ensino. A postura investigativa “é uma perspectiva
intelectual, uma forma de questionar, dar sentido e relacionar o trabalho diário ao trabalho de
outros e a contextos sociais, históricos, culturais e políticos mais amplos” (COCHRANSMITH,
2003, p. 21). Tal postura supõe análise constante dos processos formativos. A partir do que foi
até então discutido, ressalta-se que o desenvolvimento da postura investigativa como eixo da
formação, a construção de uma base de conhecimento sólida e flexível, tendo como
especificidade a aprendizagem da docência, construção de estratégias de desenvolvimento
profissional que não sejam invasivas e que permitam objetivação de crenças, valores, teorias
pessoais, assim como a necessidade de construção de comunidades de aprendizagem são focos
necessários de serem considerados em políticas públicas educacionais direcionadas a processos
formativos do professor
 - Especificidades e limites da formação inicial
Semelhantemente às demais profissões, docência é aprendida. Diferentemente das demais
profissões, tal aprendizagem se inicia bem antes da escolha profissional, já que os futuros
professores, desde tenra infância, têm contato continuado com a docência durante suas
trajetórias pelos diferentes níveis da educação básica. Considerada como aprendizagem por
observação, trata-se de exposição continuada de, no mínimo doze anos, a diferentes modelos,
instituições, níveis e contextos de ensino, práticas pedagógicas, relações com diferentes áreas
do currículo, sistemáticas de avaliação e professores com características diversificadas.
Ao se considerar a aprendizagem e o desenvolvimento profissional da docência como processos
que se desenvolvem ao longo da vida, a formação inicial do professor deve ser destacada como
um momento formal em que processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor
começam a ser construídos de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada. A
formação inicial, no entanto, tem funções e limites bem circunscritos: conhecimentos,
habilidades, atitudes, valores não podem ser totalmente desenvolvidos no período a ela
destinado. Constitui o espaço que deveria possibilitar aos futuros professores, a compreensão e
o comprometimento com a aprendizagem ao longo da vida como sendo aspectos essenciais de
seu desenvolvimento profissional. Para tanto, deve oferecer aos futuros professores uma sólida
formação teórico-prática que alavanque e alimente processos de aprendizagem e
desenvolvimento profissional ao longo de suas trajetórias docentes. Aprender ao longo da vida
implica mudanças de teorias pessoais, de valores, de práticas. É função de a formação inicial
ajudar os futuros professores a compreenderem esse processo e a conceberem a profissão não
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reduzida ao domínio de conceitos de uma área específica, mas implicando igualmente o
desenvolvimento de habilidades, atitudes, comprometimento, investigação da própria atuação,
disposição de trabalhar com os pares, avaliação de seus próprios desempenhos e procura
constante de formas de melhoria de sua prática pedagógica em relação a populações específicas
com as quais interage. Para Hammerness et al. (2005), dada a natureza e o tempo destinados a
essa formação, bem como o fato de que não se pode ensinar e tão pouco aprender tudo nesse
momento de formação profissional, é importante que se tomem decisões sobre quais conteúdos
e estratégias seriam mais importantes e apropriadas para preparar futuros professores para que
os mesmos sejam capazes, a partir desse momento formativo, de aprender com suas próprias
práticas, com a contribuição dos pares e com resultados de pesquisas, estudos teóricos etc. Os
autores indicam três problemas relacionados ao ‘aprender a ensinar’, bem delimitados pela
literatura educacional. O primeiro deles refere-se à necessidade de que ‘aprender a ensinar’
requer que os futuros professores compreendam e pensem o ensino de maneiras diferentes
daquelas que aprenderam a partir de suas próprias experiências como estudantes. Os autores
utilizam o termo cunhado por Lortie (1975) de ‘aprendizagem da observação’ para se referirem
às aprendizagens decorrentes de experiências ao longo das trajetórias de escolarização em
ambientes tradicionais de sala de aula e que têm impacto na construção de preconcepções
sobre ensino e aprendizagem que os futuros professores trazem ao entrarem em um curso de
formação para a docência. O segundo problema apontado por Hammerness et al. (2005)
envolve não apenas oferecer condições para que os futuros professores desenvolvam a
habilidade de ‘pensar como professor’, mas que também coloquem seus pensamentos em ação.
Durante o período da formação inicial os futuros professores não apenas deveriam
compreender, mas também realizar uma variedade ampla de atividades, muitas delas
simultaneamente. Para fazer isso não basta que eles memorizem fatos, procedimentos, ideias.
Para os autores, conhecer algo não é igual a conhecer o porquê e o como desse algo.
O terceiro problema refere-se à complexidade da profissão. Há simultaneidade de exigências
nas situações escolares usuais e os professores têm de aprender a conhecê-las e a lidar com
elas: muitos alunos com ritmos de aprendizagem e necessidades diferentes, múltiplas exigências
acadêmicas e metas sociais do processo de escolarização; exigências burocráticas; exigências de
políticas públicas; relações com as famílias dos alunos etc. Essa multiplicidade de exigências
implica negociações e reajustes a todo o momento. Até mesmo os aspectos rotineiros da ação
docente são afetados por imprevistos, mudanças, rearranjos. Nesse contexto, é importante que
os futuros professores possam a aprender a investigar sua própria prática e contextos
diferenciados em que ela ocorre de forma a ter elementos para fundamentar suas decisões,
selecionar quais tipos de práticas são adequadas para contextos e momentos específicos e a se
desenvolver cotidianamente. Algumas práticas usuais em programas construídos a partir do
modelo de racionalidade técnica não são propícias à formação desse futuro professor. Dar aulas
sobre estratégias que podem ser utilizadas em sala de aula, falar sobre modelos de ensino,
elencar um rol de informações e procedimentos para realizar um diagnóstico da escola e da sala
de aula, arrolar uma listagem de rotinas necessárias à vida docente nas escolas, sem vivências
supervisionadas e problematizadas das mesmas em situações concretas de ensino
aprendizagem não conduzem, necessariamente, a compreensões mais aprofundadas de
estratégias, modelos, demonstrações, rotinas etc., e de suas relações com práticas cotidianas.
Falar sobre a necessidade do trabalho coletivo na escola sem que se iniciem e se propiciem
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trocas colaborativas no curso de formação inicial, também não leva necessariamente o futuro
professor à compreensão e ao posterior desenvolvimento de tais práticas em situações
concretas de ensino e aprendizagem. É preciso começar a vivê-las nos cursos de formação inicial
de forma a serem instaladas, nesse momento formativo, atitudes investigativas e
comprometimento com a auto formação. A compreensão e a prática da atitude investigativa
podem ajudar professores a controlarem suas aprendizagens ao mesmo tempo em que
oferecem ferramentas para análise de episódios e situações complexas de sala de aula e da vida
escolar. Os cursos de formação inicial devem levar em conta que os futuros professores já
chegam às instituições formadoras com preconcepções sobre ensino e aprendizagem, que são
construídas em seus processos de ‘aprendizagem por observação’. Tais preconcepções
condicionam o que irão aprender em seus processos formativos. Caso não sejam explicitadas,
trazidas à tona, discutidas, compreendidas e problematizadas essas aprendizagens podem
comprometer a aprendizagem de novos conceitos ou mesmo possibilitar a tradução equivocada
dos novos conceitos de forma que se conformem às ‘aprendizagens por observação’ anteriores,
servindo o curso de formação, sob essa perspectiva, para reafirmar teorias pessoais dos
professores. Muitas preconcepções são difíceis de serem mudadas e implicam intervenções
complexas e que demandam tempo. Os cursos de formação deveriam considerar as
‘aprendizagens por observação’ dos seus futuros professores como sendo dados importantes e
necessários para o processo formativo de mudança nas teorias pessoais. O processo de
‘aprendizagem por observação’ apresenta contribuição limitada (e muitas vezes é dificultador
de novas aprendizagens) quanto à construção de conhecimento profissional já que, por meio
dele, os futuros professores não observam de forma fundamentada e contextualizada
conhecimentos, habilidades, atitudes, planejamento e processos de tomadas de decisão dos
professores. Para Hammerness et al. (2005) tanto no período de formação inicial quanto no
dos primeiros anos de atuação, professores iniciantes necessitam apoio para interpretar suas
experiências e expandir seu repertório de forma que possam continuar a aprender a como se
tornarem bons profissionais. Tal apoio evita inferência, por parte do profissional, de lições
equivocadas a partir de suas primeiras tentativas de ensino. Analisando uma série de programas
de formação inicial, esses autores argumentam que as formas pelas quais os processos
formativos são concebidos e implementados podem ter impacto positivo no desenvolvimento
de habilidades para colocar em ação o que aprendem em sala de aula. Segundo eles, estudos
têm evidenciado que, quando uma experiência bem supervisionada de ensino do futuro
professor precede ou é desenvolvida juntamente com o curso, este parece ser mais capaz de
estabelecer relações teoria-prática-teoria, torna-se mais confortável em relação ao processo de
aprender a ensinar e é mais eficiente ao colocar o que está aprendendo nos cursos em prática.
Outros estudos, segundo eles, indicam que quando os futuros professores aprendem estratégias
que são relacionadas ao conhecimento específico, compreendem a utilização de ferramentas
adequadas para o ensino e são capazes de continuar a aperfeiçoar seu ensino juntamente com
os pares em uma comunidade de aprendizagem, eles são mais capazes de colocar em ação novas
práticas. Contribuições em relação à compreensão de processos de aprendizagem e de
desenvolvimento profissional da docência também são oferecidas por teorias de aprendizagem
em comunidades específicas (cunhadas com diferentes rótulos: de ensino, de aprendizagem, de
prática, de discurso etc.). Estudos (realizados por Cochran-Smith & Lytle, 1999; Grossman e
colaboradores, 2001, Ronsfeldt e Grossman, 2008, por exemplo) têm mostrado como a
aprendizagem profissional é situada e distribuída e como se constroem a constituição e a
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consolidação de um grupo que possibilita aprendizagens individuais e coletivas. O período da
formação inicial constitui um espaço que deveria possibilitar aos futuros professores a
compreensão e o comprometimento com a aprendizagem ao longo da vida como aspectos
essenciais de seu desenvolvimento profissional. Para tanto, deve oferecer-lhes uma sólida
formação teórico-prática que acione e alimente processos de aprendizagem e desenvolvimento
profissional ao longo de suas trajetórias docentes. Aprender ao longo da vida implica mudanças
de teorias pessoais, de valores, de práticas, de maneira que é função da formação inicial ajudar
esses futuros professores a compreenderem esse processo e a conceberem a profissão não
reduzida ao domínio de conceitos de uma área específica. Implica, igualmente, o
desenvolvimento de habilidades, atitudes, comprometimento, investigação da própria atuação,
disposição de trabalhar com os pares, avaliação de seus próprios desempenhos e procura
constante de formas de melhoria de sua prática pedagógica em relação a populações específicas
com as quais interagem.
Um exemplo dessa formação inicial que permite compreender as características da docência e
a necessidade de formar-se ao longo da carreira pode ser percebido no depoimento de Marta,
aluna do último período de Pedagogia em 2011:
Eu acho que eu não estou preparada, mas ao mesmo tempo, eu estou preparada
para me preparar. Porque eu sei que, se a escola se tiver um corpo docente bom, eles,
um ajuda o outro. Então você tem que estar preparada para chegar com humildade,
querendo aprender, tanto quanto os alunos. Se mostrando dessa forma, aí você tem
o seu caminho aberto, sempre vai ter uma alma boa que vai te ajudar. Eu vejo a
formação como uma grande avenida e cada matéria fosse uma casinha assim. Então,
a gente passou por nessa avenida e olhou todas elas. Na hora da dificuldade, quando
a gente tiver na escola, a gente vai se lembrar. Aquela casinha é de tal coisa, vou ter
que entrar lá. A gente sabe o caminho, acho que a gente aprendeu muito a saber o
caminho, onde buscar. Eu também acho que aqui é um lugar, onde a gente pode
voltar, entendeu? A gente pode buscar ajuda com os professores, eles deixam isso
muito claro, que a gente pode buscar auxílio. Então, eu acho assim que eu tenho uma
grande avenida, com muitas casinhas e que eu quero conhecer todas (Marta, 8º
semestre do curso de Pedagogia apud Oshio, 2011, p. 93).

Processos de desenvolvimento profissional assumidos institucionalmente pelas escolas podem
possibilitar a superação dos limites da formação inicial e a construção de conhecimentos sólidos
sobre e para a docência.

 Conhecimento para a prática, conhecimento na prática e conhecimento sobre a
prática
Contribuições em relação à compreensão de processos de aprendizagem e de desenvolvimento
profissional da docência também são oferecidas por teorias de aprendizagem em comunidades
específicas (cunhadas com diferentes rótulos: de ensino, de aprendizagem, de prática, de
discurso etc.). Estudos realizados por Cochran-Smith e Lytle (1999) e Grossman e colaboradores
(2001), por exemplo, têm mostrado como a aprendizagem profissional é situada e distribuída
socialmente e como se constitui e se consolida um grupo que possibilita aprendizagens
individuais e coletivas. Para Cochran-Smith e Lytle (1999), as pesquisas sobre desenvolvimento
de professores dentro de comunidades de aprendizagem enfatizam a importância de um tipo
particular de construção de conhecimento: aquele que é desenvolvido tanto em contextos de

11
ensino como em contextos profissionais. As autoras referem-se a várias abordagens para o
desenvolvimento do conhecimento profissional especificando uma tipologia que envolve o
conhecimento para a prática, na prática e da prática. Assim, o conhecimento para a prática,
segundo as autoras, envolve os tipos de conhecimentos que o professor precisa ter para
estruturar, desenvolver e avaliar situações concretas de ensino e aprendizagem: conhecimento
da matéria, pedagógico, de teorias de aprendizagem e de desenvolvimento humano, de
estratégias de ensino, de currículo, de fins e metas educacionais etc.; trata-se, aqui, da base de
conhecimento necessária para o ensino. O conhecimento na prática, por sua vez, refere-se ao
conhecimento em ação, ou seja, ao conhecimento que o professor constrói sobre o ensino
enquanto ensina; trata-se de conhecimento situado e adquirido por meio de atitude
investigativa, reflexão sobre a própria experiência. Depende de como o professor “pensa como
professor”, ou seja, como observa os alunos em diferentes momentos e contextos, como reflete
sobre suas necessidades, dilemas, problemas, sucessos e fracassos, como avalia opções
curriculares e como coloca seus planos em ação. O conhecimento da prática, segundo as
autoras, refere-se ao relacionamento teoria-prática-teoria, assumindo-se que o conhecimento
que os professores necessitam para ensinar emana de investigação sistemática sobre o ensino,
alunos e aprendizagem, currículo, escolas e escolarização. Esse conhecimento é construído
coletivamente dentro de comunidades locais e mais amplas (Cochran-Smith; Lytle, 1999, p.274).
Conforme as autoras, as concepções de desenvolvimento do professor dentro de comunidades
profissionais – e é nesse sentido que entendemos a escola como formadora – oferecem
fundamentação para as maneiras como professores experientes e professores iniciantes se
relacionam.
Trabalhando juntos em comunidades, tanto os professores iniciantes quanto os mais
experientes colocam problemas, identificam discrepâncias entre teorias e práticas, desafiam
rotinas comuns, se baseiam no trabalho de outros para referenciais férteis e tentam tornar
visível muito do que é considerado garantido sobre ensino e aprendizagem” (Cochran-Smith;
Lytle, 1999, p.293). O professor, de acordo com as autoras, é, ao mesmo tempo, um membro de
uma comunidade profissional e um aprendiz ao longo da vida, o que pressupõe
desenvolvimento ao longo da carreira e ao longo das instituições. E é nesse sentido que os
projetos aqui apresentados contribuíram para o desenvolvimento profissional de professores e
para a construção de conhecimento sobre a docência.

1.2.

O curso de Pedagogia – algumas considerações

Tematizar a formação inicial para a docência remete às bases legais dessa formação, que foram
inauguradas, pós Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, com a publicação
do Parecer CNE/CP 9/2001 e Resolução CNE/CP1/2002 – Institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena. Na sequência, os Cursos de Pedagogia passaram a contar com
orientações específicas para reformularem seus projetos pedagógicos – Parecer CNE/CP Nº:
5/2005 e Resolução CNE/CP Nº 1/2006 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Graduação em Pedagogia, licenciatura. No ano de 2015, foram publicadas novas diretrizes –
Parecer CNE/CP 2/2015 e Resolução CNE/CP 2/2015 – Define as Diretrizes Curriculares Nacionais
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para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica
para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a Formação Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica, que traz no Art. 22: “Os cursos de formação de
professores que se encontram em funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução no prazo
de 2 (dois) anos, a contar da data de sua publicação”, ou seja, em julho de 2017, as instituições
de educação superior que oferecem cursos de licenciatura deverão iniciar a implantação de
novos projetos pedagógicos, em cumprimento às atuais diretrizes. No que toca especificamente
ao Curso de Licenciatura em Pedagogia, as atuais diretrizes trazem um novo componente
curricular, bem como sua carga horária – 400 horas de prática, componente este já previsto
anteriormente para as licenciaturas (Parecer CNE/CP 9/2001 e Resolução CNE/CP1/2002),
porém, não reiterado nas diretrizes específicas para o referido curso quando das publicações do
Parecer CNE/CP Nº 5/2005 e Resolução CNE/CP Nº 1/2006. São explicitados, a seguir, os três
eixos que orientam o grupo proponente desta pesquisa em relação ao processo formativo da
docência tendo como foco o Curso de Pedagogia: a dimensão teórico-prática da formação
docente; concepções, crenças e valores; o PIBID-UPM.
 Dimensão Teórico-prática da Formação Docente
O Parecer 28/2001 assinala que o documento que fornece as diretrizes para a configuração da
prática como componente curricular é o Parecer 9/2001. A prática como componente curricular
é, pois, uma prática que produz algo no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho
consciente cujas diretrizes se nutrem do Parecer 9/2001 ela terá que ser uma atividade tão
flexível quantos outros pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos
modos de ser da atividade acadêmico-científica. Em articulação intrínseca com o estágio
supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a
formação da identidade do professor como educador. (PARECER 28/2001, p. 09; PARECER
2/2015, p. 31, grifos nossos).
Por sua vez, tem-se que:
Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como uma
dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos
momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como
durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional.
(PARECER CNE/CP 9/2001, p. 22).

Ao tratar do eixo articulador das dimensões teórico e prática da formação docente, no item 3.6,
o Parecer acima afirma:
Assim, a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar reduzida
a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado em si mesmo e
desarticulado do restante do curso. [...]. Nessa perspectiva, o planejamento dos
cursos de formação deve prever situações didáticas em que os futuros professores
coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam ao mesmo tempo em que
possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes
experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares [...]. (PARECER CNE/CP Nº
9/2001, p.57).

Ampliando a compreensão da abrangência da prática como componente curricular, e de sua
articulação intrínseca com a prática de ensino, com o estágio curricular supervisionado e com as
atividades de trabalho acadêmico, o Parecer CNE/CP Nº 28/2001, p. 9, enuncia:
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Assim, há que se distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de outro, a
prática de ensino e o estágio obrigatório definidos em lei. A primeira é mais abrangente:
contempla os dispositivos legais e vai além deles. A prática como componente curricular é, pois,
uma prática que produz algo no âmbito do ensino [...]. É fundamental que haja tempo e espaço
para a prática, como componente curricular, desde o início do curso [...] (grifos nossos).
Conforme Parecer acima, reiterado no Parecer CNE/CP Nº 2/2015 (p.32), a prática é definida
como:

[...] conjunto de atividades formativas que devem proporcionar experiências de
aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao
exercício da docência. Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito
do ensino, os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas
diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades
caracterizadas como prática como componente curricular podem ser desenvolvidas
como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto
inclui as disciplinas de caráter prático relacionadas à formação pedagógica, mas não
aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma
determinada área do conhecimento [...] .

A articulação de conteúdos formativos de natureza teórico-prática e didático-pedagógica deve
recobrir as múltiplas maneiras de acontecer na formação docente, assentando-se em princípio
que toma a prática como o próprio modo como as coisas vão sendo feitas, cujo conteúdo é
atravessado por uma teoria, consistindo, a prática, no momento pelo qual se busca produzir
algo no âmbito da gestão, administração e resolução de situações próprias do ambiente da
educação escolar e do ensino, e que a teoria procura conceituar, significar e com isto administrar
o campo e o sentido desta atuação – “ela terá que ser uma atividade tão flexível quantos outros
pontos de apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da
atividade acadêmica científica” (PARECER CNE/CP Nº 9/2001). Como componente curricular, a
prática deve voltar-se, portanto, para o conjunto do ambiente escolar e da própria educação
escolar, transcendendo, desse modo, a sala de aula, conforme Parecer CNE/CP 28/2001 (p. 09),
ratificado pelo Parecer CNE/CP Nº 2/2015 (p.31) e pela Resolução CNE/CP Nº 2/2015. A partir
do acima exposto, tem-se a articulação das dimensões teóricas e práticas como um dos eixos da
formação docente, cujo [...] princípio metodológico geral é de que todo fazer implica uma
reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Esse
princípio é operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual dimensão
– a teoria ou a prática - deve ter prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida
na formação do professor. Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o
professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz. (BRASIL, 2009, p.56).
 Concepções, crenças e valores na formação inicial
Há de se considerar um conjunto de mediações que sustentam o complexo processo formativo
para a docência, dentre eles destacam-se as crenças e valores construídos pelo futuro professor
em sua trajetória de vida, que antecede sua formação acadêmica, e que por continuarem
atuantes devem ser conhecidos pelos formadores. Crenças e valores estão sempre vinculados
a uma estrutura social e fazem parte do cotidiano das pessoas. São forças que impulsionam o
agir do sujeito. Ajudam o sujeito a se colocar no mundo, a fazer sua aposta numa forma de viver,
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de interpretar o mundo e se relacionar. Esta é uma questão essencial no processo de formação
do professor. As tensões entre os saberes socialmente construídos aparecem no início e no
decorrer da formação docente. Cabe ressaltar que os valores e crenças são construídos ao longo
da vida e formam a biografia do sujeito. Nesse sentido, podemos afirmar que crenças e valores,
no fundo, são teorias implícitas, sem organicidade racional crítica. É o que observamos na
formação inicial do discente. Ele chega com uma ideia formada a partir de suas crenças e valores
sobre o que é ser professor, o que é infância, o que é ensinar, educar, o que é família, como se
define a relação entre professor e aluno, o que é alteridade, cidadania, democracia, qual é a
função da escola, o que é desigualdade social. São temas que desvelam as barreiras e
dificuldades que o discente encontra para compreender e aprofundar as bases teórico-práticas
do curso. Esses saberes que o aluno traz e que, segundo nossa perspectiva, são teorias implícitas,
não são, em si, nem bem, nem mal. Dependem de como os docentes fazem a mediação entre
eles e o saber acadêmico. A memória do sujeito registra as múltiplas experiências e estratégias
de lidar com a vida, presentes em sua trajetória. É nelas que construímos as crenças e valores
que nos ajudam a ser mulher, homem, professor.... Em síntese, nossa forma de ser gente, de
pensar. Temos observado que o processo de formação que antecede a formação inicial para a
docência tem sido pouco explorado em pesquisas. De um lado, o saber do aluno; de outro, o do
professor. Neste processo, o que aparece são os muros e não as pontes. O desafio da formação
inicial está hoje situado nas mediações entre os saberes e na unidade entre teoria e prática. O
conhecimento da teoria e uma prática não são suficientes para mudar o sujeito. É necessário
haver uma inteireza entre teoria e prática, uma consciência da existência. A teoria, no processo
de formação inicial e do ser profissional, tem que iluminar as questões sociais e a prática, assim
como estas têm que iluminar a teoria, pela perspectiva de que uma descongela a outra e traz
vitalidade para a transformação. Em outras palavras, falamos de práxis. Partimos do seguinte
questionamento: a formação inicial do Curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana
Mackenzie tem contribuído para a desconstrução, reconstrução e construção de crenças e
valores, em direção ao fazer docente?
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2ª. Parte –A pesquisa – caracterização, objetivos e metodologia
Essa pesquisa caracteriza-se por ser um estudo descritivo-analítico, de natureza qualitativa. Teve
como fonte de dados narrativas escritas dos alunos do curso em 2017, construídas a partir de
diversos instrumentos. A contribuição dessa pesquisa consiste em propiciar condições para
melhorar a formação docente e, ao mesmo tempo, produzir metodologias que garantam
unidade entre teoria e prática, concebendo-se a escola como um espaço de encontro e
transformação de saberes e biografias.
 Questão e objetivos
A partir de uma questão de pesquisa mais ampla:
Como se caracterizam as aprendizagens iniciais da docência no curso de Pedagogia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie?
Foram estudadas estudar três questões inter-relacionadas, detalhamento da questão de
pesquisa mais ampla:
a) Quais são as crenças, as concepções e os valores dos futuros professores da Educação
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental?
b) Quem são os nossos alunos da Pedagogia, futuros professores de educação infantil e
ensino fundamental 1 e como veem a profissão docente?
c) Como se dão – e como os futuros professores as explicitam – as relações teoria-prática
em diferentes momentos e contextos de seus processos formativos, a partir da
inserção, via observação, dos futuros professores em escolas?
Mais especificamente, detalhando cada uma das questões inter-relacionadas, pretendeu-se
analisar:
 concepções relacionadas ao fenômeno educacional e à docência e ao ensino superior; - escolha
da profissão; - dificuldades, dilemas e respectivas formas de enfrentamento durante a formação
inicial.
 desafios atuais postos pela profissão docente na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental.
 relações entre especificidades dos conhecimentos educacionais teóricos fundamentantes e
disciplinas relacionadas a componentes curriculares do ensino fundamental 1, mais
especificamente em Matemática e Ciências.
- contribuições do estágio curricular supervisionado, de natureza obrigatória, para a formação
do futuro professor.
 Participantes
Alunos do Curso de Pedagogia que estejam frequentando as diferentes etapas do curso,
contemplando momentos de fases iniciais, intermediárias e finais do processo de aprendizagem
da docência na formação inicial.
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 Metodologia, Tipos de Dados e Instrumentos de Coleta
Este projeto caracteriza-se como uma investigação descritivo-analítica, de natureza
qualitativa. Lida-se, predominantemente, com diferentes tipos de narrativas, coletadas ao
longo do processo, conforme cronograma apresentado nesse projeto.
a) Perfil dos alunos do curso de Pedagogia
b) Narrativas escritas (concepções, crenças e valores relacionáveis à profissão, ensino,
aprendizagem, função social da escola, inclusão, diferença e semelhança etc.).
c) Caso de ensino sobre a docência – aprendizagem e desenvolvimento profissional.
d) Relatórios de estágio considerando diferentes focos, relativos à matriz curricular do Curso
de Pedagogia
Os instrumentos de pesquisa construídos constam como apêndices e anexo a esse
relatório.
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3ª. PARTE - Perfil dos estudantes do curso de Pedagogia – 1º. Semestre de
2017
Espera-se que o perfil ora apresentado possa subsidiar a análise dos resultados do desempenho
dos estudantes nas etapas da pesquisa acima intitulada, perfil esse traçado a partir de resultados
obtidos por meio de questionário com 37 questões, aplicado nas sete classes do Curso de
Pedagogia, no mês de maio de 2017, e complementado no início do 2º semestre de 2017.
Os dados foram organizados e analisados, de forma a possibilitar a compreensão dos perfis do
corpo discente do Curso: a) pessoal e familiar; b) socioeconômico; c) cultural-acadêmico. O
questionário foi composto, ainda, por 3 (três) questões voltadas à avaliação do Curso pelos
alunos.
Responderam ao questionário 217 alunos (72,82%), do total de 298 (100%), ou seja, teve-se
27,18% de abstenção, com destaque à 3ª etapa, com apenas 19 participantes do total de 46
aluno; apenas a 6ª etapa teve participação integral dos alunos, como pode ser visualizado na
tabela que segue.
Tabela 1
Número total de estudantes, por etapa, e participantes –
Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017
Etapa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
Total

Nº total de
estudantes
62
28
46
31
58
30
43
298
(100%)

Nº de
participantes
53
17
19
29
34
30
35
217
(72,82%)

Perfil Pessoal e Familiar dos Estudantes
O conteúdo desse perfil foi integrado por informações referentes à faixa etária, gênero e cor
autodeclarada pelo estudante (tabela 2); estado da federação onde nasceu (tabela 3); zona
geográfica de residência e tempo gasto no transporte até Universidade (tabela 4); estado civil
do aluno (a) e prole (tabela 5) e número de familiares com quem reside (tabela 6).
Conforme evidenciado na tabela 2, a predominância da faixa etária dos 217 participantes situase entre 19 a 24 anos – 120 alunos (55,3%), seguido pelo grupo de 25 a 30 anos – 37 alunos
(17%). Nas quatro faixas etárias seguintes, cobertas por idades de 31 à acima de 51 anos, têmse 40 alunos (18,4%). Trata-se de um grupo jovem, pois há, ainda, 19 alunos (8,75%) de 16 a 18
anos, distribuídos na 1ª a 3ª etapas do Curso. Entretanto, há de se ressaltar que em todas as
etapas a faixa etária do grupo/classe mostrou-se heterogênea, com a busca pela formação em
diferentes tempos de vida e, possivelmente, por demandas e finalidades singulares, que não
necessariamente formar-se para o exercício de futura docência, embora percentual significativo
dos estudantes tenha afirmado que quer ser professor (a) (cf. tabela 14).
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Uma das marcas do Curso está na maciça presença feminina, com 95,4% (207) mulheres e 4,6%
(10) homens. Quanto à cor autodeclarada, tem-se a prevalência da cor branca (143 = 65,9%);
dentre às demais: cor parda (42 = 19,35%); cor negra (22 = 10,13%) e cor amarela (9 = 4,14%);
um aluno da 1ª etapa se autodeclarou indígena.

Tabela 2
Distribuição dos participantes, por etapa, segundo faixa etária, gênero e cor autodeclarados – Curso de
Pedagogia – 1º semestre/2017
FAIXA ETÁRIA
ETAPA

GÊNERO

1ª

Nº DE
PART.
53

2ª

17

2

11

1

1

-

-

2

-

17

3ª

19

1

13

2

1

1

1

-

-

4ª

29

-

15

8

4

-

-

2

5ª

34

-

26

3

4

-

1

6ª

30

-

16

8

3

1

7ª

35

20

5

3

120

37

18

Total

COR

16 a 18 1930
a 24 25 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 50 acima de masc. fem. branca
anos
anos
31
anos
anos anos
anos 51 anos
16
19
10
2
3
2
1
53
37

217 19
19((

19

pardaN negra amarela
9

4

2

12

5

-

-

19

12

3

3

1

1

28

17

7

4

1

-

2

32

23

3

5

3

2

-

3

27

20

7

3

-

4

2

-

4

1

22

8

3

2

9

8

5

10

207

143

42

22

9

Sete estudantes não informaram o estado onde nasceram; a prevalência de nascimento é no estado de São
Paulo (180 = 85,7%); 26 (12,4%) alunos são originários de diferentes estados – Minas Gerais (11),
Pernambuco (6), Bahia (4), Maranhão (3), Mato Grosso do Sul (1) e Paraná (1); 4 alunos são de outras
nacionalidades, como consta na tabela abaixo.
Tabela 3
Distribuição dos participantes, por etapa, segundo estado da federação onde
nasceu – Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017
ESTADO/ NASCIMENTO
ETAPA

Nº DE
PART.

SP

MG

MA

BA

MS

PE

PR

1ª

51

42

5

-

2

-

1

-

1

2ª

17

12

1

2

1

1

-

-

-

3ª
4ª

19
27

16
22

1
2

-

1

-

1
2

-

1

5ª

34

30

2

-

-

1

-

1

6ª

27

25

-

-

-

1

1

-

EXTERIOR

19
7ª

Total

35

33

-

1

-

-

-

-

1

210

180

11

3

4

1

6

1

4

Os estudantes são residentes em cinco das 10 zonas geográficas do Município, conforme tabela 4, e na
seguinte ordem de prevalência: Sul – 52 alunos (24%); Leste – 38 alunos (17,5%); Norte – 37alunos (17%);
Oeste – 33 alunos (15,2%); Centro – 32 alunos (14,7%); e Grande São Paulo – 18 alunos (8,3%). Do grupo
dos 217 alunos, sete informaram a opção outro, indicando como locais de residência Taboão da Serra,
Jundiaí e interior, este sem indicar o município.
O tempo gasto no transporte até a Universidade é bastante variável, como indicado na tabela 4 –10’ a 30’
(45 alunos = 20,73%), 31’ a 1h (62 alunos = 28,57%), 1:05h a 2h (96 alunos = 44,23%), 2:05 a 3h (13 alunos
= 6%) e mais de 3 horas – 1 aluno). Facilidade no acesso à Universidade, dada sua localização e meios de
transporte que dão acesso à mesma, não significa agilidade no deslocamento, especialmente para aqueles
que permanecem mais de uma hora no transporte até a Universidade (110 alunos = 50,7%), e em
considerando, ainda, o tempo utilizado no retorno às suas residências ao término das aulas, que são
noturnas. A rotina no trânsito é desgastante, para percentual importante de alunos, que tendem, muitos
deles, a se levantar cedo, por serem alunos trabalhadores (cf. tabela 9) e, consequentemente, dormem
pouco.
Essa é uma questão relevante a ser considerada, quando se indaga aos alunos sobre o tempo semanal
dedicado aos estudos (cf. tabela 16) – pois são fatores relacionados às suas concretas condições de vida
que atuam de forma favorável ou não em suas possibilidades de responderem a contento às demandas do
Curso.

Tabela 4
Distribuição dos participantes, por etapa, segundo zona de residência e tempo no transporte até a até à
Universidade – Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017

ETAPA
1ª
2ª

Nº DE
PART.
53
17

3ª

Centro Sul
te

ZONA DE RESIDÊNCIA
TEMPO/ TRANSPORTE ATÉ UNIVERSIDADE
Norte Oeste Gde SP Leste Outro* 10’a30’ 31’a1h 1:05a2 2:05a3h acima 3h

10
4

17
2

9
3

4
3

4
1

8
2

1
2

14
4

10
4

25
7

4
2

-

19

1

6

3

2

1

6

-

2

7

8

2

-

29
34
30
11 35
217
Total

4
4
6
3
32

4
7
6
10
52

5
7
4
6
37

7
5
5
7
33

2
3
2
5
18

6
6
6
4
38

1
2
1
7

4
4
10
7
45

8
14
4
15
62

14
16
14
12
96

2
2
1
13

1
1

4ª
5ª
6ª
7ª

Na tabela 5, têm-se os dados sobre o estado civil das (os) alunas (os), existência ou não de prole e pessoa
(s) com quem reside (m): 174 (80,18%) são solteiras (os); 33 (15,2%) casadas (os); 10 (4,6%) têm união
estável (5) ou são separadas (os) (5). No grupo, 192 não têm filhos e 25 os têm, embora 8 estudantes não
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informaram o número de filhos; dos 27 que informaram o número de filhos, têm-se: 1ª etapa – 4 alunos
com 2 filhos (8); 2ª etapa – 2 alunos com1 filho (2); 3ª etapa – 2 alunos com 2 filhos (4) e 1 com 1 filho (1);
4ª etapa – 2 alunos com 1 filho (2) e 4 alunos com 2 filhos (8); 5ª etapa – 2 alunos com 2 filhos (4) e 1
aluno com3 filhos (3); 7ª etapa – 2 alunos com 1 filho (2), 1 com 2 filhos (2) e 1 com 4 filhos (4), totalizando,
assim, 40 filhos informados por (os) 17 estudantes.
Tabela 5
Distribuição dos participantes, por etapa, segundo estado civil, prole e com quem aluna (o) reside
Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017
ESTADO CIVIL
ETAPA

Nº DE
Casada
PARTIC.
(o)

Solt.

PROLE

União Separada
estável (o)

COM QUEM RESIDE

Sim Não

Pais

Sozinha Colega/ Parente Filhos Esposo (a)
(o)
amigo
e/ou filhos

1ª

53

8

44

1

-

7

46

33

2

4

4

1

9

2ª

17

2

13

-

2

1

16

13

-

1

1

-

2

3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

19
29
34
30
35
217

4
6
7
3
3
33

15
21
27
25
29
174

1
1
2
5

1
1
1
5

2
6
4
1
4
25

17
23
30
29
31
192

15
14
26
16
27
144

1
1
7
1
12

3
1
9

4
1
2
12

1
1
3

4
6
7
4
5
37

Total

Do grupo das (dos) 217 (100%) estudantes, 144 (66,36%) residem com os pais; 37 (17%) com esposa (o)
e/ou com os filhos, enquanto os demais (36 = 16,59%) estão assim distribuídos – 12 moram sozinhos; 12
residem com parentes; 9 moram com colega/amigo e 3 residem com os filhos.
Indagados sobre o número de familiares com quem residem, apenas 118 (54,4%) estudantes
responderam à questão, conforme tabela 6.Trata-se de informações importantes quando cruzadas com a
faixa mensal de renda familiar (cf. tabela 7), pois são indicadores das condições financeiras dos estudantes
e de suas famílias. Como é possível visualizar na tabela abaixo, no que toca ao número de familiares com
quem residem, os dados assim se apresentam, em ordem quantitativa decrescente: cinco ou seis
familiares –7 alunos (5,93%); três ou quatro familiares – 53 alunos (44,9%); um ou dois familiares – 43
alunos (36,44%); com nenhum familiar – 15 alunos (12,71%).
Tabela 6
Distribuição das respostas dos estudantes à questão: “quantos membros de sua família moram com você”
– Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017
ETAPAS
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Nenhum.

3

3

1

4

-

1

3

15

Um ou dois.

4

6

7

8

2

5

11

43

Três ou quatro.

3

4

10

13

2

1

20

53

Cinco ou seis.

-

-

1

4

1

-

1

7

Mais de seis.

-

-

-

-

-

-

-

35

118

Total geral

10

13

19

29

5

7

7ª

Total

CATEGORIA
DE RESPOSTAS
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Perfil Socioeconômico dos Estudantes
Na sequência, têm-se dados que possibilitam compreender as condições socioeconômicas dos discentes,
com informações referentes à faixa de renda familiar (tabela 7), custeio das despesas (tabela 8), carga
horária de trabalho semanal (tabela 9) e recebimento ou não de financiamento para custear a
mensalidade do Curso.
Pode-se observar que, assim como no levantamento dos dados anteriores (tabela 6), apenas 117 (53,9%)
estudantes informaram a renda mensal familiar, com variação de até 1,5 salário mínimo – R$1.405,00 a
mais de 20 salários mínimos – R$ 28.110,05, embora apenas um aluno tenha indicado esta última renda.
A tabela informa condições econômicas bastante diferenciadas entre os estudantes e suas famílias, pois
trata-se de renda familiar, com as seguintes variações nas quatro primeiras faixas de 1,5 (até R$ 1.405,00)
a 6 (até R$ 5.622,00) salários mínimos – 1ª faixa (13 alunos); 2ª faixa (até R$ 2.811,00 - 23 alunos); 3ª faixa
(até R$ 4.210,00/29 alunos) e 4ª faixa (até R$ 5.622,00/22 alunos). Nas três faixas de renda seguintes,
têm-se 30 alunos, com variações de seis (R$ 5.622,05) a mais de 20 (R$ 28.110,05) salários mínimos – 5ª
faixa (até R$ 9.370,00 - 19 alunos); 6ª faixa (até R$ 18.740,00 - 10 alunos); 7ª faixa (mais de R$ 28.110,05
- 1 aluno). Portanto, têm-se 55,6% (65 alunos) situados nas quatro primeiras faixas de renda, e 44,4% (52
alunos) nas três últimas faixas, o que expressa condições acentuadamente heterogêneas entre os alunos
no quesito renda familiar.

Tabela 7
Distribuição dos participantes, por etapa, por faixa de renda mensal
familiar – Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017
ETAPAS
FAIXA DE RENDA
FAMILIAR*

1ª

2ª

Até 1,5 s.m.
(1.405,00)
De 1,5 a 3 s.m.
(1.405,05 a 2.811,00)
De 3 a 4,5 s.m.
(2.811,05 a 4.210,00)
De 4,5 a 6 s.m.
(4.210,05 a 5.622 ,00)
De 6 a 10 s.m.
(5.622,05 a 9.370 ,00)
De 10 a 20 s.m.
(9.370,05 a 18.740,00)
Acima de 20 s.m.
(mais de 28.110,05)
Total geral

3

2

1

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

1

6

-

1

-

13

3

3

5

2

2

7

23

1

3

4

9

1

1

10

29

3

2

6

5

1

1

4

22

2

1

3

2

1

10

19

-

1

2

2

1

1

3

10

-

-

-

-

-

1

1

10

12

35

117

Total

19

29

5

7

(*) Rendimento calculado tendo por base o salário mínimo (S.M.) do ano de 2017, no
valor de R$ 937,00.
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São famílias nucleares com poucos membros, mas com exceções, dado o número de irmãos informado,
embora não tenhamos a faixa etária dos mesmos e informações sobre a participação ou dependência
dos mesmos da renda familiar. No grupo, 32 (14,7%) estudantes não responderam à questão; 185
(85,2%) informaram: 18 são filha (o) única (o); 70 (1 irmão); 43 (2 irmãos); 25 (3 irmãos); 9 (4 irmãos) e
20 (acima de 4 irmãos).
Quanto às formas de custeio das despesas pessoais, 41 (18,9%) estudantes não trabalham e têm seus
gastos custeados pela família, acrescentando-se ao grupo duas alunas que informaram ser sustentada
pelo companheiro ou que vive de pensão dos filhos. Os demais, ou seja, 174 (80,18%) são estudantes que
trabalham – mas recebe ajuda da família (94 = 43,3%); se sustenta (34 = 15,7%); contribui para o sustento
da família (43 = 19,8%); é o principal sustento da família (3 = 1,4%).

Tabela 8
Distribuição das respostas dos estudantes, por etapa, à questão ”Como você custeia suas despesas”–
Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017
ETAPAS
5ª

1ª

2ª

3ª

4ª

6ª

7ª

Não trabalho, meus gastos são financiados pela família. 18
21
Trabalho, mas recebo ajuda da família.
8
Trabalho e me sustento.

3
9
2

3
9
3

7
10
3

2
18
5

3
15
7

5
12
6

41
94
34

4

3

4

9

9

4

10

43

-

-

-

-

1

2

3

17

19

29

34

30

35

2
217

CATEGORIA DE RESPOSTAS

Trabalho e contribuo com o sustento da família.

Total

Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento
Da família.
2
Outros*.
53
Total geral
(*) outros – vive da pensão dos filhos; companheiro sustenta.

Embora o estágio implique remuneração/ajuda de custo e em carga horária semanal a ser cumprida pelo
estudante, a questão proposta no questionário o excluiu como trabalho. Porém, 46 (21,2%) alunas (os)
estagiários responderam à questão, considerando o estágio como trabalho, indicando inclusive a carga
horária semanal, como conta na tabela 9, com respostas dos 217 participantes.
A questão solicitava que o estudante informasse a carga horária semanal de trabalho, tendo-se obtidos
os seguintes resultados em ordem quantitativa decrescente: trabalho mais de 44h semanais (9 alunos);
trabalho de 40 a 44 h semanais (37 alunos); trabalho mais de 20h e menos de 40h semanais (92 alunos);
trabalho até 20h semanais (31 alunos); trabalho eventualmente (7 alunos), totalizando, assim, 176
(81,1%) alunos trabalhadores, e 41 (18,9%) que informaram não trabalhar.
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Tabela 9
Distribuição das respostas dos estudantes trabalhadores, por etapa, à questão: “Se você
trabalha, qual é a carga horária aproximada de sua atividade remunerada, sem contar
estágio e bolsa de pesquisa” – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017

ETAPAS
CATEGORIA DE RESPOSTAS

1ª 1ª

Não trabalho, não exerço atividade
remunerada.
Trabalho eventualmente.
Trabalho até 20 h semanais.
Trabalho mais de 20h semanais e
menos de 40hsemanais.
Trabalho de 40 a 44 h semanais.
Trabalho mais de 44h semanais.
Total geral

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

18 3

3

3

7

2

3

2
13
12

1
1
6

4
11

1
1
16

1
5
20

6
2
53

6
-

1
19

3
1
29

5
1
34

17

7ª

Total

5

41

1
5
17

1
2
10

7
31
92

4
30

12
5
35

37
9
217

No quadro abaixo, tem-se a discriminação, por etapa, dos alunos que não trabalham (41 = 18,9%), dos
estagiários (46 = 21,2%), e dos que trabalham (CLT/autônomo) (130 = 59,9%), e as atividades profissionais
exercidas por estes últimos.
Quadro 1. Distribuição dos estudantes trabalhadores e não trabalhadores, por etapa, e por
atividade/área profissional exercida – Curso de Pedagogia – 1º semestre/2017
ETAPA/

NÃO

TRABALHA

Nº DE

TRABALHA Estágio
CLT/
ATIVIDADE EXERCIDA/ÁREA PROFISSIONAL
remune autônomo
ESTUDANTE
rado
1ª
18
6
29
prof. ª particular de matemática e de música (2); informática educacional (1);
(53)

prof. particular (1); auxiliar /pedagógico ou educacional (2); assistente de
professor (2); fisioterapeuta (1); recreacionista (2); área administrativa (1);
comerciante (1); gastronomia (1); fonoaudióloga (1); prof. ª de Química (1);
área de marketing (1); prof. ª de inglês (1); faxineira (1); atendente de
lanchonete (1); recepcionista (1); aux. desenvolvimento infantil (2);
coordenadora de treinamento (1).não informaram (5).

2ª

3

4

10

(17)

auxiliar de classe (2); recepcionista (2); administrativo/financeiro (2); auxiliar
de capelania (1); técnico de administração (1); jovem aprendiz (1); assistente
de atendimento (1).

3ª

3

3

13

(19)

aux. educacional (2); aux. escritório (1); assistente de professor (1); assistente
educacional (1); arte (1); analista financeiro (1); gerente de RH (1); líder de
equipe (1); funcionária pública (1); assistente de sala de aula (2); não
informou atividade (1).

4ª
(29)

7

10

12

secretária (1); assist. pedagógica (1); supervisora (2); aux. de atendimento
educacional (1); aux. de classe (5); área financeira (1); analista fiscal (1).

24
5ª

2

11

21

(34)
6ª

professora (2);autônomo (1);tutoria (1); não informaram atividade (5).
3

9

18

(30)
7ª

área administrativa (5); auxiliar educacional/de classe e de atendimento (7);

profª (6); auxiliar de classe (7); agente do desenvolvimento infantil (1);
autônomo (1); não informaram atividade (3).

5

3

27

(35)

auxiliar ou assistente de classe (9); auxiliar pedagógico e educacional (2);
professor (5); assistente de conteúdo/comunicação (1); babá (1); balconista e
músico (1); assistente administrativo (1); bancária (1); tele atendimento (1);
professor auxiliar (2); não informaram atividade (3).

Total

41

46

130

Dentre os alunos trabalhadores, alguns exercem atividade profissional decorrente de graduação anterior
concluída, constituindo-se, a Pedagogia, em segunda graduação. As graduações concluídas, por etapa, são
as que seguem:1ª (10 alunos) – licenciatura em Matemática, Design de Moda, Direito, bacharelado e
licenciatura em Letras–Português/Inglês, tecnológico em Administração em RH, Fisioterapia,
Gastronomia, Fonoaudiologia, bacharel em Química e Jornalismo; 4ª (4alunos) – Economia, Administração
de Empresa, Psicologia e Teologia; 5ª (3 alunos) – curso de Letras, Gestão de RH e Teologia; 6ª (3 alunos)
– curso de Letras; 7ª (7) – História (2), Tecnologia em Eventos, Psicologia, Administração de Empresa (2);
Matemática – bacharelado e Licenciatura.
As condições financeiras dos discentes podem ser inferidas, em especial, a partir das informações da
tabela que segue, pois, do total de 214 estudantes, apenas 102 (47,7%) arcam com os custos integrais da
mensalidade do Curso, enquanto os demais (112 = 52,3%) apresentam a seguinte situação: bolsa integral
ou parcial da Universidade (60 alunos = 53,6%); bolsa Prouni integral ou parcial (25 alunos = 22,3%);
dentre os 27 (24,1%) restantes, pois três alunos da 1ª etapa não responderam à questão, têm-se o Fies
(9), desconto na mensalidade (9), bolsa parcial ou integral de entidades externas (7), bolsa pastoral (1) e
ajuda de família estrangeira (1).
Tabela 10
Distribuição das respostas dos estudantes, por etapa, à questão “Você recebe algum tipo de
financiamento para custear as despesas do curso” – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017
ETAPAS
1ª

2ª

Financiamento Estudantil (FIES).
Prouni integral ou parcial.

1
2

6

Bolsa integral ou parcial da Universidade.

19

Desconto em mensalidades.
Bolsa integral ou parcial de entidades externas.
Outro*
Não recebo.
Total geral

1
1
2
24 1
50

CATEGORIA DE RESPOSTAS

(*) – bolsa pastoral; ajuda de família estrangeira.

1ª

3ª

4ª

5ª

6ª

1
2

9

4
2

3
3

1

7

1

7

8

6

12

60

2
1
1
17

1
4
10
19

2
11
29

2
18
34

1
17
30

1
21
35

9
7
2
102
214

-

7ª

Total
9
2
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Perfil Cultural-Acadêmico dos Estudantes
Nesse perfil, os dados são referentes ao grau de escolaridade dos pais dos estudantes (tabela 11);
dependência administrativa da escola cursado no ensino médio (tabela 12); tipo de curso concluído no
ensino médio (tabela 13); motivo principal de escolha do Curso (tabela 14); principal expectativa em
relação ao Curso (tabela 15); horas semanais de dedicação aos estudos (tabela 16); número de livros lidos
no último ano (tabela 17); tipos de livros e artigos que costuma ler (tabela 18); frequência de leitura de
jornal; meio utilizado para se atualizar acerca dos acontecimentos (tabela 19) e preferência por atividades
artístico-culturais para o lazer (tabela 20).
Na tabela seguinte, pode-se observar, no geral, baixa escolaridade dos pais e das mães, inclusive com
presença de analfabetos (10 – 2,3%), com escolaridade primária (72 =16,7%), ensino fundamental (48 =
11,2%)) e ensino médio – regular, técnico e magistério (142=33%), totalizando 272 (63,25%) pais e mães;
os demais têm formação em nível superior (158 = 36,74%) – 112 (70,89%) com curso de graduação e 46
(29,11%) com pós-graduação; 2 alunos não informaram a escolaridade dos pais. Há mais pais com ensino
fundamental completo (28), comparativamente às mães (20), situação que se inverte na etapa seguinte,
pois, 59 pais e 83 mães têm o ensino médio; com ensino superior há 62 pais e 50 mães; 21 pais e 25 mães
têm pós-graduação.
Tabela 11
Distribuição dos participantes, por etapa, por grau de escolaridade dos pais –
Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017

Pai

ESCOLARIDADE DOS PAIS
Ens. Fund. – Ens. Fund. – Ensino
Ensino
Pósanos iniciais anos finais Médio
Superior
graduação
Mãe Pai
Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe

2
1
2

1
1
2
1

Nenhuma

ETAPAS
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

5
5
3
9
6
4
6

10

Total
Total geral

10
3
4
4
2
2
9

6
5
1
5
3
5
3

72

2
2
3
6
4
1
2
48

16 19
2
10
8
7
8
9
9
13
8
12
8
13
142

17 12
3 1
3 2
7 8
12 13
6 6
14 8
112

7
2
3
4
4
1

9
1
4
1
2
6
2
46

430

O investimento financeiro dos pais na escolaridade dos filhos – arcar com os custos de escola privada,
está presente em 109 (50,23%) famílias, cujos filhos cursaram o ensino médio em rede privada de ensino,
enquanto 92 (42,4%) alunos o cursaram na rede pública; os demais, ou seja, 16 (7,3%) alunos o cursaram
em escola pública e privada.
Tabela 12
Distribuição dos participantes, por etapa, por dependência administrativa da
escola cursada no ensino médio– Cursos de Pedagogia – 1º semestre de 2017
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA CURSADA NO ENSINO MÉDIO
Escola pública Escola privada Escola pública Escola privada Escola pública e
(todo)
(todo)
(maior parte) (maior parte)
privada (metade)
ETAPA
1ª

19

31

1

-

2

26
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Total
Total geral

11
5
16
12
10
19
92

4
13
9
17
20
15
109

1
1
2
5
217

2
2

1
1
3
1
1
9

Cabe examinar, na tabela13, o tipo de curso frequentado pelo estudante no ensino médio, informação
que pode ser configurada, embora não exclusiva, como maior ou menor preparação do estudante para
fazer frente às demandas do ensino superior. Nesse sentido, tem-se dos 215 que responderam à questão:
178 (82,8%) cursaram o médio regular/propedêutico; 25 (11,6%) o curso técnico profissionalizante (15) e
curso de magistério (10). A modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, embora sem a informação da
etapa cursada, se ensino fundamental e/ou médio, foi indicada por 11 (5,1%) estudantes, e outro
estudante foi certificado pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; dois alunos não responderam à
questão.
Tabela 13
Distribuição dos participantes, por etapa, por tipo de curso concluído
no Ensino Médio – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017
TIPO DE CURSO CONCLUÍDO NO ENSINO MÉDIO

ET
ETAPAS
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Total
Total geral

Ens. médio Profissional Profissional EJA ou
Outra
tradicional
técnico
magistério Supletivo Modalidade*
41
12
15
26
30
25
29
178

4
4
2
2
1
2
15

1
1
1
3
4
10

5
1
3
1
1
11

1
1

215

(*) certificação pelo ENEM.

Os estudantes que informaram ter cursado o magistério (10), a opção pelo curso de Pedagogia sugere ter
sido tomada ao final do ensino fundamental – ser professor, agora com formação em curso de
licenciatura, e a esses somam-se outros 168 estudantes, pois, como indicado na tabela14, 178 (82%)
escolheram o curso porque quero ser professor (a); 20 (9,2%) foram influenciados em suas decisões
porque tive um bom professor que me serviu de modelo; por influência da família (7 = 3,2%); para ter uma
opção, se não conseguir exercer outra atividade (9); eu não quero ser professor (3). Pode-se inferir que
para essas (es) últimas 9os) 12 (5,5%) alunas (os) não houve propriamente uma escolha, chamando
atenção as (os) que afirmam não querer ser professor (a), pois esta é a principal finalidade do Curso –
formar para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, embora o Curso
abra outras possibilidades de atuação profissional. Cabe observar na tabela que dois alunos da 3ª etapa
indicaram duas opções, e um aluno da 4ª e da 5ª etapa não responderam à questão.
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Tabela 14
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Por que você escolheu o curso de
Pedagogia” – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017
ETAPAS
CATEGORIA DE RESPOSTA

1ª

40
Porque quero ser professor (a).
4
Para ter uma opção, se não conseguir exercer outra atividade.
2
Por influência da família.
Porque tive um bom professor que me serviu de modelo. 5
2
Eu não quero ser professor
É o único curso próximo de minha residência
53
Total

7ª
29

Total

1

9

1

7

4

20

-

-

3

-

-

-

2ª
15

3ª
15

4ª
24

5ª
31

6ª
24

1

1

2

-

-

-

2

-

2

1

4

-

2

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

178

17
21
28
33 30 35
217
Obs: duas (2) alunas da 3ª etapa assinalaram mais de uma resposta; uma (1) aluna da 4ª e 5ª etapas não responderam.

A formação implica em sólidas bases teórico-práticas, duas dimensões indissociáveis, cuja compreensão
sugere ter sido traduzida nas respostas de 134 (63,2%) estudantes, cuja principal expectativa em relação
ao curso é ter formação profissional. Os demais assim se manifestaram: obter um diploma de nível superior
(26=12,2%); adquirir formação teórica (24 = 11,3%); adquirir cultura geral (22 =10,4%); perspectivas de
ganhos materiais (4 = 1,8%) e como “outro” (2 = 0,9%) – poder atuar de forma ética e profissional, visando
o bem da criança, e mudar de profissão, pois já tenho outro curso superior.
Tabela 15
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Qual é sua principal expectativa
em relação ao curso” – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017

CATEGORIA DE RESPOSTA

Obter um diploma de nível superior.
Adquirir cultura geral.
Ter formação profissional.
Adquirir formação teórica.
Perspectivas de ganhos materiais.
Outro
Total

ETAPAS
5ª

1ª

2ª

3ª

4ª

6ª

7ª

7

2

1

2

6

7

1

26

8

1

-

2

6

-

5

22

33

11

15

16

21

16

22

134

3

-

1

3

4

8

5

24

1

-

2

-

-

1

-

4

-

-

-

-

-

-

2

2

52

14

19

23

37

32

35

212

Total

Obs: cinco (5) respostas não foram computadas, por terem assinalado mais de uma opção.

São estudantes que, no geral, dedicam poucas horas semanais aos estudos, fora da sala de aula, como
evidenciado na tabela 16, inclusive 14 (6,4%) estudantes informaram que apenas assistem às aulas; um
percentual importante (56,7% = 123) dedica de 1 a 3 horas semanais aos estudos; 38 (17,5%), de 4 a 6
horas; 27 (12,4%) de 7 a 10 horas; 13 (6%) de 11 a 20 horas e 2 estudantes afirmaram estudar mais de 20
horas semanais.
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Tabela 16
Distribuição dos participantes, por etapa, por horas de dedicação
semanal aos estudos, além das horas de aula – Curso de Pedagogia
– 1º semestre de 2017
HORAS SEMANAIS DE ESTUDO

ETAPAS

Apenas
1a3
assiste às horas
aulas

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

3
2
2
7
14

Total
Total geral

32
13
12
17
15
17
17
123

4a6
horas

7 a 10
horas

9
4
3
3
9
6
4
38
217

11 a 20
horas

5
1
7
8
1
5
27

4
2
2
3
2
13

Mais de 20
horas
1
1
2

A frequência com que leem livros, além das leituras demandadas pelo Curso, pode ser verificada na tabela
abaixo: nenhum livro (17) e no máximo um livro (36) foi lido no último ano, portanto, pode-se considerar
que 53 (24,4%) estudantes não têm hábito de leitura, seguindo-se a esse grupo 119 alunos (54,8%) com
leitura de 2 a 5 livros, e, por fim, os dois últimos grupos – leitura entre 6 e 8 livros (32 = 14,7%) e mais de
8 livros (13 = 6%).
Tabela 17
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Além dos textos
e livros escolares, quantos livros você leu no último ano” – Curso de Pedagogia
– 1º semestre de 2017
CATEGORIA DE RESPOSTAS

Nenhum.
No máximo um.
Entre dois e cinco.
Entre seis e oito.
Mais de oito.
Total geral

1ª
3

2ª
2

3ª
4

4ª
3

ETAPAS
5ª
6ª
2
2

7ª
1

10

3

6

7

6

3

1

36

33

8

6

11

16

17

28

119

6

3

2

7

7

5

2

32

1

1

1

1

3

3

3

13

53

17

19

29

34

30

35

217

Total
17

Ao serem indagados sobre o que costumam ler – tipos de artigos e de livros, 198 estudantes indicaram
315 tipos de leitura, dentre as opções de respostas: obras de ficção (88 = 28%); artigos científicos (75 =
23,8); livros de religião (60 = 19%); obras de não-ficção (36 = 11,4%); livros técnicos (26 = 8,2%); livros de
autoajuda (23 = 7,3%); outros – romances, contos, terror (7 = 2,2%); 17 estudantes afirmaram que não
leem e dois não responderam à questão.
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Tabela 18
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Quais são
os tipos de artigos e livros que você costuma ler – Curso de Pedagogia 1º semestre de 2017
CATEGORIA DE RESPOSTAS

1ª
12

Artigos científicos.
28
Obras de ficção.
8
Obras de não-ficção.
5
Livros técnicos.
9
Livros de autoajuda.
16
Livros de religião.
3
Outros.
Total geral 81

2ª
5

3ª
5

6

8

1

ETAPAS
4ª
13

5ª
11

6ª
13

7ª
16

Total

9

9

18

10

88

2

6

8

6

5

36

5

3

4

5

2

2

26

1

3

2

2

3

3

23

6

8

10

8

9

3

60

-

2

1

-

1

7

29

46

44

51

40

315

24

75

Percentual importante dos estudantes (145=66,8%) nunca lê (42) ou lê raramente (103) jornal, enquanto
os demais, do grupo dos 217, lê algumas vezes na semana (43 = 19,8%) ou lê somente aos domingos (6 =
2,8%); apenas 23 (10,6%) o lê diariamente. Os meios mais utilizados para se atualizarem acerca dos
acontecimentos seguem na tabela abaixo.
Tabela 19
Distribuição dos participantes, por etapa, à questão “Que meio você mais utiliza para
se atualizar acerca dos acontecimentos” – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017

CATEGORIA DE RESPOSTAS

Jornais.
Revistas.
Televisão.
Rádio
Internet.
Redes sociais.
Outros*.
Total geral
(*) Outros: facebook.

ETAPAS
4ª
8

5ª
1

6ª
3

7ª
1

-

3

1

1

-

7

7

4

4

7

5

4

45

3

1

3

1

5

2

18

45

14

17

26

31

26

30

189

7

4

6

6

11

11

3

48

-

-

-

-

1

-

-

1

74

30

29

50

53

51

40

327

1ª
5

2ª
-

3ª
1

-

2

14
3

Total
19

As mídias são os meios preferenciais dos estudantes para se atualizarem, com destaque à internet (189 =
57,8%), seguida pelas redes sociais (48 = 14,7%) e televisão (45 = 13,7%); jornais (19), rádio (18) e revistas
(7) totalizaram 45 (13,7%) indicações. Embora a questão estivesse no singular, foram indicados mais de
um meio, por vários alunos, resultando em 327 indicações.
O mesmo ocorreu com a questão colocada na tabela seguinte, com 361 indicações, dentre as opções de
atividades artístico-culturais de preferência para o lazer, com destaque ao cinema (137 =38%), seguida
por shows musicais e/ou concertos (68 =18,9), espetáculos teatrais (55 =15,2%), visitas a museus e
centros históricos (51 =14,1%), dança (30 = 8,3%), exposições de artes plásticas (19 = 5,3%).
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Tabela 20
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Entre as atividades
artístico-culturais listadas abaixo, qual constitui sua preferência para o lazer” – Curso de
Pedagogia – 1º semestre de 2017
ETAPAS
CATEGORIA DE RESPOSTAS

Cinema.
Espetáculos teatrais.
Shows musicais e/ou concertos.
Dança.
Visitas a museus e centros históricos.
Exposições de artes plásticas.
Nenhuma.
Outros.
Total Geral

1ª
38

2ª
9

3ª
14

4ª
21

5ª
20

6ª
18

7ª
17

Total

13

3

7

9

6

8

9

55

15

7

9

11

12

8

6

68

6

1

6

4

6

3

4

30

12

6

6

10

5

5

7

51

7

2

1

5

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

91

27

47

57

50

137

2

19

-

1

-

-

-

44

45

361

Avaliação do Curso pelos Estudantes
Quatro questões do questionário se voltaram à avaliação do Curso pelos estudantes, mas, antes de
apresentarmos seus resultados, pontua-se alguns dados que podem ser relacionados ao perfil culturalacadêmico dos estudantes, mas não somente.
Um desses dados refere-se às fontes de pesquisa mais utilizadas pelos estudantes nas atividades do Curso,
com destaque à internet (139= 45,7%), seguida por: livros e/ou periódicos digitais de livre acesso (64=
21%); acervo da biblioteca do Mackenzie (57=18,8%); acervo de biblioteca virtual (28= 9,2%); livros e/ou
periódicos próprios (10=3,3%); acervo da biblioteca de outras Instituições (5= 1,6%); não realizo pesquisas
(1), totalizando 304 indicações.
Tabela 21
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Quais são as fontes de pesquisa
que você mais utiliza nas atividades do curso” Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017

CATEGORIA DE RESPOSTAS

Acervo da biblioteca do Mackenzie.
Acervo da biblioteca de outras Instituições.
Acervo de biblioteca virtual.
Livros e/ou periódicos próprios.
Livros e/ou periódicos digitais de livre acesso.
Internet.
Não realizo pesquisas.
Outros.
Total geral

1ª

2ª

3ª

23

8

2

-

-

-

8

-

2

ETAPAS
4ª

5ª

6ª

7ª

Total

6

7

2

1

5

6

57

2

-

5

6

4

6

2

28

2

1

2

1

4

-

10

14

7

6

4

7

15

11

64

34

7

15

20

26

18

19

139

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

81

23

25

40

47

50

38

304

31

Pode-se observar inconsistência entre a primeira categoria de resposta da tabela 20 – 57 indicações de
uso do acervo da biblioteca da Universidade e as categorias de respostas que constam na tabela 21, com
79 (36,4%) indicações de utilização da biblioteca – com razoável frequência (73) e muito frequentemente
(6); 113 (52 %) indicaram que raramente recorrem ao acervo da biblioteca e 25 (11,5%) nunca a
consultam. Este é um dado relevante a ser observado pelos docentes do Curso – lançar mão de estratégias
que estimulem a consulta ao acervo, pois os estudantes tendem a recorrer ao acervo apenas no final do
Curso, quando da elaboração do trabalho de conclusão do Curso.

Tabela 22
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Com que frequência
você utiliza a biblioteca da Instituição” – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017
CATEGORIA DE RESPOSTAS

1ª
11
21
20
1
53

Nunca.
Raramente.
Com razoável frequência.
Muito frequentemente.
Outro.

Total geral

2ª
5
11
1
17

3ª
2
13
4
19

ETAPAS
5ª
6ª
6
4
18
19
9
7
1
34
30

4ª
2
17
9
1
29

7ª
20
13
2
35

Total
25
113
73
6
217

Dos participantes da pesquisa, 202 (93,1%) informaram ter computador e que acessam a internet de suas
casas, e 15 (6,9%) não têm computador. A frequência informada de uso do computador segue abaixo,
inclusive daqueles que não o têm, com destaque às respostas de 61 (28,1%) estudantes – usam às vezes
(33), raramente usam (17) e nunca usam (110 –, enquanto 156 (71,9%) usam frequentemente (53) e sempre
usam (103).
Tabela 23
Distribuição dos participantes, por etapa, por frequência de uso do microcomputador
– Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017

CATEGORIA DE RESPOSTAS

Nunca.
Raramente.
Às vezes.
Frequentemente.
Sempre.
Total geral

ETAPAS
5ª
6ª

1ª

2ª

3ª

4ª

7ª

Total

6

-

-

-

3

5

-

2

1

6

-

2

11

1

2

17

13

2

2

4

5

2

5

33

12

9

4

17

6

11

3

5

12

8

53

21

15

15

18

103

53

17

19

29

34

30

35

217

Importante pontuar que, ao longo do Curso, o estudante deve cumprir 100 horas das denominadas
“atividades complementares”, que se configuram como pré-requisitos para a colação de grau, e que
dentre as mesmas são computadas horas para algumas atividades oferecidas pelo Curso, como as que
constam na tabela abaixo, especialmente as atividades culturais – palestras, conferências (166 =68,9%).
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Dentre as demais atividades indicadas, têm-se: atividades artísticas, como teatro e música (32 = 13,3%);
práticas de solidariedade, como o Dia do Mackenzie Solidário (17 = 7%); atividades desportivas (4=1,6%);
e os que afirmaram não participação em nenhuma das atividades indicadas (22 =9,1%),
Tabela 24
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “De que atividade (s) extracurricular
(es) oferecida (s) pelo curso você mais participa ou participou”– Curso de Pedagogia – 1º semestre de
2017

CATEGORIA DE RESPOSTAS

Atividades culturais (palestras, conferências, etc.
Atividades artísticas (teatro, música, etc.
Atividades desportivas.
Práticas de solidariedade (Dia do Mackenzie Solidário, ...).
Nenhuma.
Total geral

ETAPAS
4ª
5ª
25
33

6ª
26

7ª
27

Total

2

2

7

32

-

-

-

-

4

3
2

4
-

4
1

2
2

17
22

35

39

33

38

241

1ª
28

2ª
13

3ª
14

11

3

2

5

4

-

-

3
13

1
1

3

59

18

19

166

Como resultados da avaliação do Curso – currículo (tabela 25); contribuições do Curso para sua formação
(tabela 26) e nível de exigência do Curso (tabela 27), seguem os dados obtidos.
Avaliado pelos 217 estudantes, com resultados que podem ser qualificados como bastante positivos,
considerando que 130 (59,9%) alunas (os) afirmaram que o currículo é integrado, com articulação entre as
disciplinas, enquanto para 65 (30%) estudantes é relativamente integrado, pois as disciplinas se vinculam
somente por blocos ou áreas de conhecimento. Os demais estudantes assim se posicionaram: o currículo é
pouco integrado, poucas disciplinas se interligam (10 = 4,6%) e não soube avaliar – não sei dizer (12 = 5,5%).
Tabela 25
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Como você avalia até o momento
o currículo do seu curso”– Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017
ETAPAS
CATEGORIA DE RESPOSTAS

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

Total

41

9

11

18

11

18

22

130

7

7

6

15

11

9

65

1

1

2

3

1

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

2

12

17

19

35

217

É integrado, com articulação entre as disciplinas.
10
É relativamente integrado, pois as disciplinas se
vinculam somente por blocos ou áreas de conhecimento. afins.
É pouco integrado, poucas disciplinas se interligam.
Não apresenta integração alguma entre as disciplinas.
2
Não sei dizer.
53
Total geral

29

34

30

As contribuições do Curso para a formação do estudante também podem ser qualificadas como muito
positivas, conforme dados da tabela abaixo, pois, dentre as categorias de respostas assinaladas, 142
(65,4%) alunas (os) indicaram que a contribuição é muito boa, e 55 (25,3) como boa; enquanto para 17
(7,8%) estudantes as contribuições são regulares ou fraca (3= 1,4%). Ressalta-se que uma das alunas que
indicou fraca, assinalou, quanto ao nível de exigência do Curso, que o mesmo deveria exigir muito menos.
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Tabela 26
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Como você avalia
até este momento a contribuição do curso para sua formação” – Curso de Pedagogia
– 1º semestre de 2017
CATEGORIA DE RESPOSTAS

R

Muito boa.
Boa.
Regular.
Fraca.
Muito fraca.
Total geral

1ª
38

2ª
9

3ª
13

4ª
15

ETAPAS
5ª
6ª
15
27

7ª
25

Total

13

5

3

10

12

3

9

55

1

3

3

3

6

-

1

17

1

-

-

1

1

-

-

3

-

-

53

17

142

-

-

-

-

-

-

19

29

34

30

35

217

Por fim, e finalizando a apresentação e análise das questões que integraram o questionário, tem-se a
avaliação pelo estudante do nível de exigência do Curso, que em ordem quantitativa decrescente assim
se apresenta: exige na medida certa (151= 69,6%); deveria exigir um pouco menos (33= 15,2%); deveria
exigir mais (29=13,3%); deveria exigir muito menos (4=1,8%).

Tabela 27
Distribuição das respostas dos participantes, por etapa, à questão “Como você
avalia o nível de exigência do curso – Curso de Pedagogia – 1º semestre de 2017

CATEGORIA DE RESPOSTAS
Deveria exigir mais.
Exige na medida certa.
Deveria exigir um pouco menos.
Deveria exigir muito menos.

Total geral

1ª

2ª

3ª

4ª

ETAPAS
5ª
6ª

7ª

Total

7
43
3
53

12
5
17

4
12
3
19

2
16
8
3
29

6
20
8
34

6
26
3
35

29
151
33
4
217

4
22
3
1
30

34

4ª. PARTE - Concepções, crenças e valores de futuros professores
 Formação inicial: alguns pressupostos
Quando se discute o conceito de formação docente, encontram-se diferentes maneiras
de conceber como ela poderia ocorrer e o que poderia ser uma formação qualificada. A atividade
docente é complexa, demanda tempo e é algo que se aprende: não se nasce sabendo ser
professor. Nessa perspectiva é importante perceber que a formação inicial do professor é o
momento em que começa, de forma sistematizada, a profissionalidade docente. Segundo
Mizukami (2013, p. 27), “o processo formativo inicial da docência tem funções e limites bem
circunscritos: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores não podem ser totalmente
desenvolvidos no período a ser destinado”.
Carlos Marcelo Garcia, no livro “Formação de professores: para uma mudança
educativa”, discute, entre outros temas, o conceito de formação docente. Para o autor, a
formação deveria ser concebida como um processo, pressupondo ações planejadas,
organizadas, estruturadas, enfim, procedimentos elaborados com rigor. Segundo Garcia (1990,
p.26), toda formação deveria “incidir nos elementos básicos do currículo formativo que são os
conhecimentos, competências e disposições”, tendo como preocupação central o trabalho que
ocorre na sala de aula. Entre os princípios que lhe são subjacentes, o autor ressalta as relações
entre a formação docente e a integração teoria e prática. A ação prática pressupõe que ela seja
reflexiva e, para tal, a teoria é o grande instrumento. É refletindo epistemologicamente a prática,
que se avança na construção de um conhecimento prático mais qualificado (práxis).
Por mais que nos cursos de Pedagogia sejam apresentadas teorias sobre como ensinar,
técnicas de ensino, estratégias de como apresentar determinado conteúdo, são assuntos/temas
que dependem, para serem assimilados, de serem vivenciados e problematizados em situações
reais de sala de aula.
Um ponto “delicado” na formação docente é a tensão entre o que a universidade
oferece de conteúdos para o exercício do magistério e o como esses conteúdos são apreendidos
pelos alunos. Fazer com que o aluno, futuro professor, perceba as intersecções do
conhecimento que estão sendo ensinamos na universidade com a prática a ser
realizada/experimentada na escola, pressupõe atitude investigativa, trabalho colaborativo e,
principalmente, a desconstrução de crenças e valores. Apostamos na ideia de que o exercício
da prática, já iniciada na graduação e o conhecimento teórico propiciem condições para uma
formação inicial mais qualificada.
Shulman (2014, p.206), no texto “Conhecimento e ensino: fundamentos para a nova
reforma”, ao discutir quais são as fontes da base de conhecimento para o ensino, afirma que
deveríamos incluir, no mínimo, as seguintes bases:
• conhecimento do conteúdo;
• conhecimento pedagógico geral, com especial referência aos princípios e
estratégias mais abrangentes de gerenciamento e organização de sala de
aula, que parecem transcender a matéria;
• conhecimento do currículo, particularmente dos materiais e programas que
servem como “ferramentas do ofício” para os professores;
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• conhecimento pedagógico do conteúdo, esse amálgama especial de
conteúdo e pedagogia que é o terreno exclusivo dos professores, seu meio
especial de compreensão profissional;
• conhecimento dos alunos e de suas características;
• conhecimento de contextos educacionais, desde o funcionamento do grupo
ou da sala de aula, passando pela gestão e financiamento dos sistemas
educacionais, até as características das comunidades e suas culturas; e
• conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base
histórica e filosófica.

Apesar de todos os conhecimentos serem importantes na composição da base de
conhecimento do professor, um deles – conhecimento pedagógico do conteúdo – merece a
nossa atenção. Segundo o autor, a constituição desse conhecimento só é possível a partir da
experiência prática refletida. Logo, a experiência prática deveria ser o núcleo do
desenvolvimento profissional docente e a escola seria o local privilegiado para a construção do
conhecimento prático, lembrando que todo esse movimento demanda tempo e é processual.
Como afirma Mizukami (2013, p.27),
a compreensão e a prática da atitude investigativa podem ajudar professores
a identificar e a analisar suas aprendizagens ao mesmo tempo em que lhes
são oferecidas ferramentas para análise de episódios e situações complexas
de sala de aula e de vida escolar.

Ao mesmo tempo em que criamos condições para aprender a ver o mundo real da
escola, também vamos nos instrumentalizando para agir de maneira mais qualificada,
compreendendo o nosso desenvolvimento profissional e nos comprometendo com ele.
Reforçando essas ideias, Hahji afirma que a construção do conhecimento prático, por
ser uma atividade complexa, só é possível quando o futuro professor entra em contato com o
trabalho de campo e consegue fazer algumas intervenções. Segundo o autor, “a superação dessa
tensão será precedida pela construção de saberes diretamente operativos, saberes de ação
pedagógica” (2011, p. 169).
O contato com as situações reais das escolas – mediado pela postura problematizadora
e investigativa – é fundamental para a desenvolvimento profissional docente. A formação que
se inicia, de maneira sistematizada, na universidade, se estende para a escola e continua na vida
profissional, permeada por algumas ações que são fundamentais para uma atuação mais
qualificado do professor.
A presente pesquisa se propôs a investigar como se caracteriza as aprendizagens iniciais
da docência no curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para tal, uma das
questões que tentamos responder foi quais são as crenças, as concepções e os valores dos
futuros professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como
instrumento de pesquisa para responder essa questão aplicamos um questionário sobre
concepções, crenças e valores relacionáveis à profissão, ensino. A seguir, apresentamos os
dados gerados e a análise realizada.
 Concepções, crenças e valores na formação inicial
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Ao ingressarem no curso, os alunos do curso de Pedagogia, já construíram muitos
conhecimentos a respeito do papel do professor, do aluno, a importância do conhecimento,
como o professor ensina, como o aluno aprende. Enfim, são conhecimentos tratados como
verdades – crenças – que irão interferir quando apresentamos as teorias pedagógicas.
Na tentativa de identificarmos como os alunos, durante suas trajetórias no curso de
Pedagogia, reconstroem conceitos como papel do professor, papel do aluno, conceito de ensino
e conceito de aprendizagem, aplicamos um questionário. Após a leitura das respostas dadas,
organizamos a análise dos dados gerados nas seguintes categorias: concepção de ensino
aprendizagem e papel do professor e o contexto escolar.
 Concepção de ensino-aprendizagem

Iniciamos o questionário perguntando aos alunos do 1º. Semestre “como a criança
aprende”. A intenção, com as respostas dadas, foi identificar quais as concepções de ensino e
aprendizagem dos alunos do curso de Pedagogia.
As respostas dadas pelos alunos mostraram que para eles o aprendizado depende de
uma ação que vem de fora do sujeito. O professor é a figura central do processo educacional. As
respostas a seguir ilustram essas afirmações:
A criança aprende através de bons profissionais e o incentivo dos pais
também. A 1.
Acredito que a criança aprenda pela observação, pelas experiências, através
de exercícios propostos na escola. A 2.
Aprende quando o professor estimula e mostra como é bom conhecer as
coisas e aprender. A 3.
A criança aprende através dos estímulos do professor. A 4.
Com a influência de pessoas mais velhas e com métodos que chamem sua
atenção. A 5
A criança aprende com as experiências que vem do professor. A 6
Acima de tudo deve haver paciência e muito empenho do professor em tentar
colocar o conteúdo de uma maneira mais facilitada. A 7
Com confiança no professor. Com carinho por ele. Se não houver afinidade
entre professor e aluno o último não vai aprender muito, ainda que tenha
inclinação a matéria. A 8.

Já, quando essa mesma pergunta foi feita aos alunos do 7º. semestre, obtivemos
respostas que mostravam um entendimento do conceito de aprender numa perspectiva
construtivista. Eles disseram:
A partir do desenvolvimento interno e estímulos externo, de ações internas
externas. A 1
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A criança aprende quando ela vê significado; quando aprender faz ela se
compreender como sujeito histórico; quando ela entende o mundo. A 2
Cada criança aprende de uma maneira diferente. Algumas são mais visuais,
auditivos, etc., mas é fato que a criança aprende por meio da convivência e
da troca com outras crianças, com adultos e com ela mesma. A 3
A criança aprende com o convívio social indo à escola. O ensino na escola deve
ser contextualizado em seu meio social, para assim se tornar significativo. A
4.
A criança aprende a todo momento e em diferentes lugares. Não é somente
na escola com o ensino formal, mas sim com as experiências vivenciadas, o
conhecimento prévio, as conexões, com o mundo, a escuta o não verbal... A 5
A criança aprende a todo momento desde o seu nascimento. A criança
aprende com a relação com os outros e com as descobertas com ela mesma. A
6
A criança aprende quando ela está atenta aos estímulos e aberta para
aprender, articulando com o que já sabe e sua realidade. A 7
Por meio de estímulos afetivos, psicológicos, cognitivos, físico de acordo com
seu desenvolvimento e contexto. A 8

Com as respostas dadas, constatamos que os alunos incorporaram, em seus discursos,
outros conhecimentos para explicarem como eles aprendem. Praticamente, todos afirmaram
que para aprender é importante o convívio social, que aprendemos por caminhos diversos e que
dependemos da ação do sujeito no meio e do meio no sujeito. As respostas se aproximaram da
concepção construtivista. Essa concepção se opõe às concepções inatistas e empiristas sobre os
processos de aquisição do conhecimento.
Com a intenção de saber como os alunos concebem o que é aprendizagem,
perguntamos “Como você aprende”. Alunos do 2º semestre, em sua maioria, respondeu essa
questão numa visão de aprendizagem de que para aprender basta escutar, prestar atenção,
enfim, uma postura receptiva. Eles responderam:
Aprendi com bons professores que me ensinaram o essencial para uma boa
educação. A 1
Eu aprendo lendo, escrevendo, fazendo resumos, lendo em voz alta,
explicando algo. A 2
Aprendo prestando atenção na aula e fazendo anotações para estudar depois.
Repetição. A 3
Pelas aulas, por pesquisar e por buscar e dedicação. A 4
Ouvindo e passando para o papel. A 5
Ouvindo e escrevendo as informações. A 6
Eu aprendo lendo muitas vezes os textos leio em voz alta. Treinando,
praticando muitas vezes. A 7
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Explicações claras e objetivas. A 8

Como vimos, alunos dos semestres iniciais têm uma concepção de aprendizagem que se
aproxima da visão empirista. Nessa concepção, o conhecimento provém unicamente da
experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos sentidos, ou do
mundo subjetivo, pela introspecção.
Essa mesma pergunta foi feita aos alunos do 7. Semestre e, ao responderem, os alunos
agregaram outros aspectos nos seus processos de aprendizagem. Ficou explícito que para
aprender é fundamentar o aluno assumir uma postura mais ativa e dialógica. No processo de
ensino e aprendizagem, ambos – professor e aluno – são elementos decisórios. As respostadas
dadas ilustram essas observações:

Participando das discussões dos professores, registrando. A 1
Eu aprendo quando consigo correlacionar o que vejo em sala, com o mundo
(meu mundo). A 2.
Aprendo através da praticidade. A 3.
Eu aprendo visualizando. Por isso preciso sempre escrever no meu caderno,
ler textos, grifar, etc. A 4.
Fazendo leituras, discussões, e assim como as crianças, quando é possível
relacionar com a vida. A 5.
Acredito que o meu processo de aprendizado começa com o interesse em algo.
A 6.
Tal interesse me motiva a um levantamento de conhecimentos prévios,
conexões, discussões, investigação e algo, um produto que possa ser gerado.
A 7.
Eu aprendo com a relação dos outros, com as pesquisas, leituras, com as
minhas descobertas. A 8.
Eu aprendo quando eu estou atenta e aberta a novas experiências e estímulos.
A 9.
Nas reflexões em grupo, na escrita, nas aulas expositivas e por meio de
recurso visuais / auditivos. A 10.

Quando indagado a respeito de “como sabem que aprenderam algo”, os alunos do 1º.
Semestre afirmaram, em sua maioria, que aprender significa não ter dúvidas. É quando
conseguem explicar ao que aprenderam. Alguns afirmaram que aprender significa reproduzir
algo sem dificuldades. As respostas a seguir exemplificam uma concepção empirista de
aprendizagem:
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Sei porque obtive bons professores, muita coisa eu não aprendi pela falta de
professores na escola e por causa do meu não interesse. A 2.
Quando vou estudar e sei o que estou lendo, entendo a matéria. A 4.
Aprende algo quando o professor está falando da matéria e eu não apresento
dúvidas. A5.
Fazendo atividades sobre o assunto, conversando sobre ele e as vezes até
explicando para outra pessoa. A 6.
Quando não esquece em longo prazo. A 8.
Quando não conhecia o assunto/tema exposto, sou movida a pesquisa. A 9.
Quando consigo lembrar naturalmente. A 11.
Quando consigo numa conversa fazer argumentos coerentes e pertinentes.
Quando consigo explicar o assunto à uma outra pessoa. A 12.
Quando consigo reproduzir, sem dificuldades, o que estudei ou pesquisei. A
13.
Quando a “lição” fica na cabeça e o debatemos várias vezes consigo mesmo.
A 14.
Quando são da aula com vontade de ouvir mais sobre aquele tema, quando
alguém me pergunta, e eu sei responder quando faço trabalho, e avalições. A
15.

Já os alunos do último período ao responderem esta questão apontaram em sua maioria
uma visão de aprendizagem que aposta na visão de que para aprender pressupõe saber ensinar
e aplicar o que aprendeu em contextos diferentes. Eles disseram que:
Quando discuto em grupo e percebo que as minhas ideia bateram com as de
meus colegas. A 1
Quando sou capaz de ensinar para outras pessoas. A 2
Quando consigo aplicar o que aprendi ou quando consigo explicar aquilo para
outra pessoa. A 3
Quando depois de aprender consigo transmitir a outra pessoa.
Quando eu consigo explicar para alguém. A 4
Quando consigo enxergar uma utilidade, posso associar a outros
conhecimentos construídos e o processo (e suas etapas) estão claras. A 5
Quando eu aplico aquilo que eu aprendi ou quando me foi ensinado. Quando
sou “cobrada” por isso. A 6
Quando consigo relacioná-lo com a realidade em momentos fora do contexto
escolar. A 7
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Quando aplico a vida. A 8

Nesse sentido, podemos afirmar que os alunos do último semestre já perceberam que
a ação de aprender só é possível quando se tem a oportunidade de colocar em ação o que
aprendeu, quando é possível aplicar o que foi apreendido. Enfim, os alunos do último período
superaram a visão que aprender é reproduzir algo que foi ensinado.
Na sequência perguntamos “como você acha que um professor sabe que um aluno
aprendeu”. A intenção com essa questão foi ampliar o entendimento que os alunos têm a
respeito do conceito de aprendizagem. Uma parcela significativa respondeu que a avaliação que
o professor faz é o caminho mais adequado para saber como os alunos estão aprendendo. As
respostas a seguir indicam a percepção que eles têm:

Quando você faz perguntas e ele sabe responder. A 1.
Através de questionamentos, através de um feedback. A 2.
Quando o aluno tem um bom desempenho não só em provas, mas em tudo. A
3.
Através das atividades/avaliação e participação na aula. A 4.
Para desenvolvimento na matéria, participação nas aulas e avaliação. A 5.
É possível o professor saber que um aluno aprendeu, através da participação
nas aulas e aplicação na sociedade. A 6.
Depois de reforçar a matéria/conteúdo dado. A 7.
Apesar de usar meios como provas e atividades, o professor não sabe se de
fato o aluno aprendeu. A 8.
O tema pode até ter sido compreendido naquele momento, mas da mesma
forma que veio ele pode ser esquecido. A 9.
Quando o aluno consegue transparecer ou reproduzir o que aprendeu. Porém
hoje em dia, são aplicadas provas que, no meu ver, não são suficientes para
uma avaliação. A 10.
Quando o aluno além de ir bem nas avaliações, demonstrar interesse e querer
saber mais sobre o assunto concreta. A 11.

Os alunos do último semestre, ao serem indagados com a mesma pergunta,
responderam que é no processo de avaliação que o professor consegue constatar que o aluno
aprendeu. Lembrando que esse processo é visto como contínuo. Eles disseram:

Por meio de debates, discussões, avaliações. A 1.
Quando um aluno é colocado em zona de conflito para colocar em prática
aquilo que foi internalizado. A 2.
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Através de discussões realizadas. A 3.
Quando o aluno consegue trazer de volta o conteúdo e fala sobre aquilo que
foi ensinado em outro momento ou situação. A 4.
Quando se compara o conhecimento que ele tinha antes de ser ensinado. A 5.
Quando em momentos em que não se ensina o conteúdo explícito, o aluno diz
algo sobre o que aprendeu. A 5.
Quando o aluno faz relação fora do conteúdo ou do momento que foi
ensinado. A 6.
Acredito que um professor quando acompanha o processo do aluno e a
construção do seu conhecimento; quando é claro para o aluno os objetivos
das atividades. A 7.
Quando o professor observa que o aluno estabelece relações de
aprendizagem com todos os conhecimentos que já foram consolidados. A 8.
Quando se compara o conhecimento que ele tinha antes de ser ensinado tal
assunto com o “final”. Por isso é importante a avaliação diagnóstica. A 9.

Diante das respostas dadas conseguimos constatar, comparativamente, que os alunos
do 7º. Semestre incorporaram um entendimento mais amplo do que poderia ser a
aprendizagem. Além disso, são alunos que estão utilizando determinadas palavras – avaliação
diagnóstica, construção do conhecimento, zona de conflito -, demonstrando que estão se
apropriando de determinado conceitos.

 Papel do professor e a formação docente
Quando indagados a respeito de como definem “um bom professor”, os alunos do 1º
semestre responderam, em sua maioria, que o bom professor é aquele que sabe passar a
matéria, fazendo uso de estratégias diversificadas. Na fala dos alunos a dimensão técnica da
ação educativa foi ressaltada. As falas a seguir ilustram esse aspecto:
Alguém que se planeje, que tenha uma boa oratória, que continue estudando,
que sua humilde, próximo, gentil, pensativo, solícito, democrática. A 1.
Um bom professor é aquele que tem prazer de dar aula e tenta o máximo levar
aos seus alunos para uma boa formação. A 2.
Um bom professor é aquele que explica toda matéria e faz as provas de acordo
com que ele falou em aula. A 3.
É aquele que realmente se preocupa se o aluno está aprendendo ou não. A 4.
Aquele que tem vários métodos de passar o mesmo conteúdo que é aberto
para sugestões e que se disponibiliza para ajudar seu aluno. A 5.
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Um bom professor é aquele que entende o seu papel de forma ampla. Que
colabora com os seus alunos, visando a sua aprendizagem. A 6.
Um bom professor é aquele que se preocupa não só com um aluno ou a
maioria, mas aquele que sabe ter passado o conhecimento adiante para
todos. Este mesmo professor indica aos que tem mais dificuldades, meios para
se aprimorar. A 7.
Aquele que em primeiro lugar, gosta do que faz, e que não somente está ali
para o conteúdo, mas também para ouvir o que seus alunos têm a dizer, dar
a aula de uma. A 9.
Uma pessoa com empatia que entenda que só a prova não diz com certeza se
o aluno aprender e, que não seja arrogante se negando a mudar um método
de ensino que não satisfaz a maioria. A 10.
É aquele que analisa a realidade do aluno escuta o aluno e vê o aluno dentro
dele também, podendo aprender com o aluno. A 12.
Um professor que ama o que faz e não se importa em repetir suas falas, ajudar
o aluno nas suas dificuldades, etc. A 15.

A dimensão técnica da ação educativa é fundamental para a ação docente. Contudo,
ensinar pressupõe também aspectos relacionados tanto à dimensão humana quanto à dimensão
política. Como sabemos, historicamente, a dimensão técnica, nos cursos de Pedagogia, tem sido
evidenciada.
O grupo do último semestre também respondeu essa questão e as respostas
evidenciaram uma visão mais ampla do papel do professor. Eles afirmaram:

Um professor que acredita no potencial do aluno, sem ignorar sua bagagem.
A 1.
Aquele que é capaz de saber onde o seu aluno está o que ele já sabe e o que
precisa saber e com essas informações estabelecer uma sequência didática
apropriada. A 2.
É um professor que se preocupa com seus alunos tanto intelectualmente
quanto emocionalmente e que entende o momento de vida que o aluno está.
A3
Aquele que tem relação de afeto com o aluno e está sempre disposto a ajudar.
A 4.
É aquele que investiga, estuda, é motivador, planeja suas ações, mantém
claro os objetivos do ensino, trabalha com a diferenciação, com a inclusão, as
múltiplas inteligências do aluno. A 6.
É aquele que se preocupa com a aprendizagem e o desenvolvimento de cada
um, respeitar as individualidades e tem um olhar atento. A 8.
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Um bom professor é aquele que ensina os seus alunos de uma maneira que
eles aprendam sem perceberem, uma coisa que não fique na base da
descoberta. O professor deve lembrar da realidade deles. A9

Com a análise das respostas, constatamos que os alunos ampliaram a visão do que
poderia ser seria um bom professor. Além da dimensão técnica, eles ressaltaram a importância
da dimensão humana na ação educativa. Contudo, apesar de terem reforçado aspectos de
ambas as dimensões, não mencionam a dimensão política como algo necessário para compor o
que poderia ser um bom professor.
Na sequência perguntamos “o que é um péssimo professor”, os alunos do 1º. Semestre,
ao responderem como concebem um professor péssimo responderam de maneira diversificada.
Apontaram que é aquele que não ama o que faz, é arrogante, explica de maneira superficial,
não sabe se expressar, não tem métodos didáticos para ensinar, enfim, alguém que não
consegue se relacionar. Eles afirmaram:
É aquele que exerce a profissão sem ter amor por ela, logo ele não se dedica.
A 1.
É autoritário. A 2.
Que apenas pensar em passar a matéria, não ligando se o aluno aprendeu ou
não. A 3.
Explica a matéria superficialmente. A 4.
Para mim é aquele que não sabe/consegue expressar domínio sobre o que
ensina. A 6.
Que seleciona sobre o que ensina. Que não tem métodos didáticos. A 8.
Que seleciona determinado grupo da sala e oferece “benefícios” somente a
estes. Aquele que só passa a matéria exigido pelo MEC. A 9.
Aquele que usa suas qualificações como um “pedestal”, que usa seus títulos e
tempo de estudo como argumento para sua arrogância. A 10.
É o professor grosseiro, aquele que se sente o dono da verdade. A 11.
Aquele que não preocupa na adaptação em que ele mesmo deve ter para
ajudar seu aluno. A 12.

Já os alunos do último semestre, ao responderem essa questão, afirmaram basicamente
que o professor péssimo é aquele que está preocupado apenas em passar o conteúdo; é um
profissional que não consegue olhar para o aluno. As respostas dos formandos estão
direcionadas para um professor que não consegue enxergar que saber ensinar pressupõe olhar
o aluno e que é na construção de uma relação mais dialógica que a aprendizagem poderá
acontecer. Eles afirmaram:
Um professor que impõe todas as coisas na sala de aula, ignorando tudo o
que o aluno poderia contribuir de conhecimento. A 2.
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Aquele que está mais voltado a “passar” conteúdo do que saber do
desenvolvimento do seu aluno. A 4.
Aquele que está na sala apenas para transmitir o que ele sabe. A 5.
É um professor que não procura entender o aluno, que levanta a voz com o
aluno, que não se preocupa com a aprendizagem e as dificuldades do aluno.
A 6.
É aquele que só liga para a matéria ser dada. A 7.
Um péssimo professor não está preocupado com o grupo, não se empenha em
aprender, investigar e discutir suas práticas. A 8.
É aquele que não se interessa se seus alunos aprenderam ou não, que só quer
que o aluno decore. Um professor que não se preocupe com a aprendizagem
significativa. A 9.
É aquele que pensa que o aluno é um livro em branco e só transmite, deposita
conhecimentos. A 10
Aquele que não busca entender especificidades de cada aluno. A 11.

Com a intenção de investigar as crenças, valores e conhecimentos dos alunos a respeito
da formação do professor no curso de Pedagogia, perguntamos o que seria “um bom curso de
formação de professores”. Uma minoria respondeu que o bom curso é aquele que poderia
contribuir para a construção do conhecimento prático. Obtivemos respostas bem diversificadas
e nenhum aluno apontou que um bom curso deveria propiciar a construção de atitudes
investigativas. Os alunos do primeiro semestre responderam:

Um curso que nos ensina o valor da educação e nos prepara ser ótimos
profissionais. A 1.
Seria a melhoria do pais em partes, não só a do pais como das escolas. A 2.
Um professor que tenha uma boa faculdade. A 3.
Aquele que valoriza os alunos, transferindo todo conhecimento.
Mantendo o foco na sua formação, formando parceria entre professores e
aluno. A 4.
E aquele que penso em formar professores que pensem que contribuem para
a formação da sociedade. A 5.
Aquele que não ensina apenas o teórico e prático, mas que transmitir o
sentimento e a dedicação que se deve dar a profissão escolhida, amor pelo
que se faz. A 6.
Um bom curso seria o que defenda os interesses dos alunos no sentido de ter
ferramentas para ensinar quem for, da melhor forma possível. A 7.
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Aquele curso que nos prepare mais para a vida prática, com diversas
situações, fazendo com que a atitude investigativa seja desenvolvida. A 10.
Um curso que ensine teoria, prática e oportunidades de já engrenar na área.
A 12.
Um curso onde a participação dos alunos é importante gerando com isso uma
hora de conhecimento fantástica. A 14.

Os alunos, do último semestre, apontaram que um bom curso é aquele que oferece
condições para o aprendizado do conhecimento pedagógico do conteúdo (Shulman, 2014). Eles
também perceberam que uma das questões centrais no curso de Pedagogia é fazer com que os
alunos percebam que o desenvolvimento profissional docente pressupõe uma atitude
investigativa. Eles responderam:

Aquele que é capaz de formar profissionais críticos, que saiba propor
discussões “polêmicas” que sejam carregados para a sua vida profissional. A
1.
Um curso que forme professores críticos, capazes de olhar para os alunos além
das paredes da escola. A 2.
Um curso que tenha tanto teoria quanto o prático e lúdico. A 3.
Um curso no qual a teoria encontra a prática, que tem muitas discussões, bons
professores. A 4.
Um curso que articula o teórico com as práticas. A 5.
Um curso que haja discussões e não fique apenas nos teóricos, pois os alunos
trazem suas bagagens. A 6.
Aquele em que além das discussões realizadas, estudos de textos e casos e a
troca de experiências o aluno consiga ter autonomia para construir seu
conhecimento com autoria. A 8
Levantar questões que sejam importantes para os alunos nas vidas docentes,
trazendo sempre a prática, fundamentando a teoria. A 10.
Um curso que proporcionasse mais reflexões práticas nas metodologias e
avaliações mais processuais. A 11.

Com isso, podemos afirmar que os alunos perceberam que um bom curso de Pedagogia
deveria propiciar a construção do conhecimento prático e o desenvolvimento de uma postura
investigativa. São dois aspectos fundamentais para o desenvolvimento profissional
comprometido com a qualidade do ensino.
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 Algumas considerações

A formação inicial do professor começa não apenas quando o aluno chega ao curso de
Pedagogia, mas sua própria vida é também espaço de formação de conceitos, crenças e valores.
Um dos problemas, de quem atua no campo da formação inicial, é a constatação, nos alunos,
de crenças, concepções e valores muito diferentes daqueles que o curso se propõe ensinar.
Crenças vistas como verdades são possíveis de serem desconstruídas? Valores já
internalizados são possíveis de serem revistos? Crenças e valores são construídos pelo indivíduo
na sua relação com o meio em que vive e são internalizadas como verdades absolutas. É na
formação inicial que poderíamos desconstruir muitas dessas “verdades” e um dos caminhos
para que isso acontecesse é acompanharmos a trajetória de formação de nossos alunos. Logo,
o processo de formação implica consideramos valores, crenças e concepções já constituídos fora
do ambiente da universidade.
A investigação realizada no presente estudo permitiu-nos afirmar que os alunos da
Pedagogia modificaram suas concepções e crenças a respeito de como ocorre a aprendizagem
e o papel do professor. Para a maioria deles, ser professor já não é mais aquele que transfere os
conhecimentos, as informações. Ser professor envolve processos dialógicos e ações
compartilhadas. Eles perceberam a importância da relação entre os indivíduos e o ambiente na
construção dos processos psicológicos.
Nesta concepção, o ser humano deve ser considerado um construtor ativo, que participa
da construção do seu conhecimento, não sendo mero produto do meio ambiente e nem
tampouco um simples resultado de seus mecanismos de maturação/estruturas internas.
Podemos afirmar que houve, desse modo, mudanças nas teorias implícitas dos alunos ao
ingressarem e ao concluírem o último semestre do curso de Pedagogia.
Ao respondermos à questão sobre como os alunos do curso de Pedagogia foram se
apropriando de conhecimentos que poderiam contribuir para o desenvolvimento de uma
prática mais qualificada e que colaborasse na ruptura de crenças já internalizadas, percebemos
que os alunos dos anos finais, diferentemente dos alunos do primeiro semestre, assumiram um
discurso mais próximo dos teóricos que estavam sendo tratados no curso.
Com isso, apostamos que a formação inicial do curso de Pedagogia propiciou condições
para a apropriação tanto do conhecimento pedagógico quanto do conhecimento do conteúdo.
Considerando os estudos de Shulman (2014) ambos os conhecimentos são importantes na
constituição do conhecimento pedagógico do conteúdo, elementos necessários na constituição
de uma atitude investigativa, comprometida com uma educação qualificada.
Outro aspecto que constatamos na discussão a respeito do que poderia ser um bom
curso de Pedagogia, foi o fato de os alunos do último semestre afirmarem que um bom curso de
pedagógico deveria possibilitar a construção do conhecimento prático. Diferentemente do
grupo de iniciantes que não conseguiu visualizar a importância das relações teoria-prática.
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Resumidamente, a trajetória de formação, vivenciada pelos alunos do curso de
Pedagogia, vem permitindo a apropriação de saberes docentes necessários à prática pedagógica
crítica tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental Anos Iniciais.
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5ª. PARTE – Questão síntese da prova interdisciplinar: escola, aluno,
aprendizagem, avaliação
A quinta parte refere-se especificamente às narrativas dos alunos quanto a uma questão síntese
apresentada na prova interdisciplinar para as etapas de 4ª. a 7ª. Essa parte dá continuidade aos
dados apresentados na 4ª. parte e oferece um panorama para a compreensão das partes que
se seguem a esta. Analisa-se, nesta parte, o foco 5 da referida prova.
É correto afirmar que o tempo e o espaço são fatores que estão diretamente
ligados com a aprendizagem. O ambiente escolar deve ser planejado
considerando tais elementos.
O aluno precisa se sentir pertencente ao ambiente, para isso é necessário que
os utensílios como mesa, cadeira, pia, vaso sanitário, entre outros, sejam
adequados ao seu tamanho.
O que potencializa o espaço escolar são as produções feitas pelos alunos ao
longo do ano. É importante que estejam disponibilizadas para visualização no
tamanho adequado, espalhadas pela sala ou corredores e outros ambientes
da escola.
A escola precisa ser um local agradável para que o aluno se sinta a vontade e
estimulado.

O total de questões respondidas pelos semestres; 4º 28, 5º 57, 6º 27, 7º 42, perfazem um total
de 154 respostas, que possuem características gerais, ou seja, presentes em todos os semestres
e algumas características que estão mais localizadas em um semestre específico.
A análise dos dados referentes a questão discursiva 1, da pesquisa Trajetórias escolares
pregressas de alunos do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e
aprendizagem inicial da docência refere-se a concepção de espaço escolar, um dos aspectos
presentes fator estruturante e revelador das concepções pedagógicas.
A memória do sujeito registra as múltiplas experiências e estratégias de lidar com a vida,
presentes em sua trajetória. É nelas que construímos as crenças e valores que nos ajudam a ser
mulher, homem, professor.... Em síntese, nossa forma de ser gente, de pensar. Temos
observado que o processo de formação que antecede a formação inicial para a docência tem
sido pouco explorado em pesquisas. De um lado, o saber do aluno; de outro, o do professor.
Neste processo, o que aparece são os muros e não as pontes. O desafio da formação inicial está
hoje situado nas mediações entre os saberes e na unidade entre teoria e prática. O
conhecimento da teoria e uma prática não são suficientes para mudar o sujeito. É necessário
haver uma inteireza entre teoria e prática, uma consciência da existência. A teoria, no processo
de formação inicial e do ser profissional, tem que iluminar as questões sociais e a prática, assim
como estas têm que iluminar a teoria, pela perspectiva de que uma descongela a outra e traz
vitalidade para a transformação. Em outras palavras, falamos de práxis. ( Projeto de pesquisa p.
16)
Questões correlatas presentes nas orientações para relatórios de estágio supervisionado e
portanto, formadora da concepção de espaço escolar e suas dimensões como a seguir,
compõem a maneira de observar e analisar o que é o espaço escolar.
Organização do Espaço:
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 o espaço físico disponível para as atividades lúdicas e expressivas: pátio, parque,
quadras, brinquedoteca, sala ambiente e outras;

 equipamentos e materiais disponíveis para o brincar e para Educação Física;
 dependências e equipamento para o trabalho com a Arte: ateliê, sala de música, o
mobiliário, cavaletes, mesas amplas, paredes preparadas para a pintura, painéis,
instrumentos musicais, figurinos, armários na sala para arquivo de materiais,
armários na sala para arquivo de produções, gravador, DVD, TV, retroprojetor,
projetor multimídia, etc., biblioteca com livros de arte.

Frente às diretrizes estabelecidas como foco desta pesquisa e dos instrumentos que foram
aplicados para a coleta dos dados através de respostas dadas pelas alunas do curso de
pedagogia, a análise foi realizada a partindo da leitura das respostas de cada semestre,
destacando algumas que demostrem a essência do que foi considerado por espaço escolar e as
questões inerentes a estas concepções.
A questão escolhida para compor a pesquisa está em um contexto desconectado em princípio
com uma situação de pesquisa, mas de avaliação de conhecimentos para compor uma nota o
que creio desvia em parte dos objetivos da mesma.
Outro aspecto a ser considerado são as orientações para a realização dos estágios no que diz
respeito ao espaço escolar, traz uma diretriz para que os alunos observem determinadas
características do espaço, mas não faz alusão ao ambiente.
Pode-se entender que pelo fato dos alunos estarem em uma situação de avaliação e de terem
realizado os estágios com uma solicitação frente aos aspectos físicos ter gerado um impacto nas
respostas obtidas que podem ter impacto sobre os resultados.
 Características das repostas do 4º semestre:
Boa parte das respostas faz alusão aos aspectos do cuidado, mas faz relação também com as
práticas pedagógicas, indicando a necessidade de adequação do espaço em função das
características da faixa etária ou das necessidades pontuais de atividades em sala.
Há muitas indicações com relação ao conforto, algumas vinculam esse conforto à segurança, a
limpeza e a organização sem deixar claro o que representaria exatamente essa relação. Ao que
parece há um sentido de organização que é universal que não é explicitado. Gera a dúvida se
em todo e qualquer espaço escolar uma organização única pode ser entendida como adequada.
Algumas respostas são muito bem estruturadas e demonstram conceitos de espaço e ambiente,
especialmente quando estabelece a relação entre flexibilidade, colaboração para além dos
profissionais escolares, envolvendo o lugar em que a escola está inserida.
Excertos Destacados:
“Todos devem se sentir confortáveis no ambiente escolar, ainda mais quando
falamos em Educação Infantil.
Deve também ser estimulante e desafiador, pois, quando o aluno entra na sala, deve
sentir que o ambiente também ensina, pois devemos nos lembrar que não é apenas
o professor que possui o conhecimento, o espaço escolar também deve ensinar.”
“Ainda que com recursos limitados, é possível redimensionar e ressignificar esta
organização, usando criatividade, diálogo e colaboração. Uma escola que almeje
aprofundar-se numa dinâmica democrática, interdisciplinar e inovadora - para além
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do discurso -, trabalhando com projetos que unam diversas competências e
expressões e o protagonismo dos alunos, não pode manter-se enclausurada no velho
modelo de classe: militar, rígido, ultrapassado. Uma nova ideia de disposição da sala,
pensada por todos para adequar-se às peculiaridades, resultará num cotidiano mais
participativo, produtivo e mostrará melhorias no curto e longo prazos, com toda a
comunidade escolar sentindo-se pertencente, engajada e ouvida. ´
“É necessário considerar algumas questões em relação a organização desse espaço
e desses materiais, como por exemplo proporcionar uma sala arejada, com janelas,
móveis dispostos de forma a aproveitar o local e favorecer os alunos nas atividades
em sala, manter um mural de exposição dos trabalhos realizados pelas crianças,
fornecer material adequado às faixas etárias, etc.”
“O espaço deve promover saúde, sendo limpo, bem cuidado, sem mofo, arejado. A
distribuição dos móveis, carteiras, não pontiagudos, prateleiras, onde as crianças
possam se machucar, bater a cabeça.”
“O espaço escolar deve promover um ambiente acolhedor e propício do aprendizado
e para que esses objetivos sejam alcançados, o espaço precisa ser planejado e
organizado visando o atendimento integral do aluno. A estrutura física deve atender
as necessidades diárias do aluno, nas questões biológicas, físicas e cognitivas. ”
“O espaço deve oferecer elementos que amplie construção de saberes e ao mesmo
tempo que ofereça aconchego, alimentação bem-estar, como também de
organização limpeza e olhares atentos. Um dos seus principais elementos é o
“parque”, é lá que as crianças constroem relações, (...)”
“A boa organização do espaço escolar e dos materiais é indispensável no
funcionamento de uma escola. Essa organização e exemplo deve partir da equipe
pedagógica, ou seja, da diretora até a mais simples faxineira, pois acredito que seja
praticamente impossível ter um bom funcionamento da escola sem uma equipe
pedagógica atuante e acerca de atualizações e projetos que envolvam a todos. ”
“É necessário que o espaço escolar contemple a formação do aluno como um cidadão
ativo na sociedade, por esse motivo o espaço deve oferecer boas oportunidades de
participação e de boas vivências aos alunos. ”
“É importante que esse espaço seja “flexível”, ou seja, que tenha materiais e móveis
que possam ser movimentados, de acordo com a necessidade do grupo. ”

 Características das repostas do 5º semestre:
As respostas do 5º semestre tem como destaque a organização, aos aspectos estruturais do
espaço escolar, aos espaços como facilitador do processo de aprendizagem, mas não indica
como isso se daria. Há o uso de conceitos teóricos que não fazem relação entre causa e efeito,
com uma maior relação entre a teoria e a prática.
Outro aspecto continuamente indicado nas respostas é o uso de materiais didáticos
selecionados e organizados, segundo características da faixa etária. Igualmente se faz menção
às diretrizes preestabelecidas que vinculam uma seleção feita não revelada. Há uma relação
mais intensa com a educação infantil ao vincular a seleção de materiais ao cuidado com o bemestar infantil.
Excertos Destacados:
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“Sabe-se que a organização escolar interfere diretamente no desenvolver das aulas,
também responsável pelo desenvolver da construção de conhecimento do aluno.”
“Uma escola bem estruturada em todos os sentidos, é uma escola adaptada no seu
espaço para melhor manuseio e uso dos alunos, seja qual for sua faixa etária eles
devem ter alcance e mobilidade para estudar, usar e pegar materiais didáticos e etc.
O local necessita ser totalmente acessível a eles, afinal é o local onde eles precisam
se sentir a vontade e confortáveis. A escola tendo um espaço adequado, não é o
suficiente para um local de aprendizado. ”
“O espaço escolar deve ser organizado da melhor maneira onde se vise estimular a
aprendizagem e as relações sociais, visando estimular constantemente os alunos,
deve também ser um local alegre e com objetos que promova uma relação
socioafetiva, assim tornando o local uma identificação maior para o educando. ”
“A organização do espaço escolar deve ser bem pensada, pois ela pode ser utilizada
como um grande facilitador para o ensino. Os alunos precisam se sentir acolhidos, é
importante representem suas características individuais e também da sua turma,
todos os espaços devem proporcionar a aprendizagem constante, portanto não
podemos restringir apenas para a sala de aula, corredores, pátios também devem
ser utilizados. ”
“Os limites que um espaço pode oferecer à criança é ele não ser favorável para ela,
se o espaço não ajuda no desenvolvimento dela, mas se o ambiente for favorável ele
só tem a possibilidade de desenvolver o aluno a tudo, de possibilitar várias
experiências. ”
“O ambiente escolar deverá ser em todos os aspectos facilitador do ensino/
aprendizagem, isto é, atender adequadamente a todos os alunos e suas
especificidades, levando em conta que preconceitos e descriminações de forma
alguma são permitidos ou tolerados. Os ambientes deverão ser de fácil acesso, para
a boa funcionalidade escolar e todos terão tratamentos igualitários, independente
de seus conhecimentos prévios. Caso a escola não ofereça tais coisas, terá de se
adaptar para oferecer ou procurar soluções legais para solucionar este problema de
outra forma. ”
“O tamanho do mobiliário deve ser de tamanho reduzido para questão de
acessibilidade. Quanto menos “divisórias” houver entre as classes, melhor será a
interação entre os alunos e maiores serão as possibilidades de aprendizado. Até
mesmo o desconforto de um lugar “bagunçado” deve ser exposto às crianças
eventualmente, para que percebam a importância de um local organizado, por
exemplo. O espaço deve proporcionar possibilidades de estudos, alimentação,
brincadeiras, etc.”
“A organização do espaço e dos materiais pertencentes a ele, também é considerado
componente curricular, exigindo constante ampliação e planejamento. E assim, é
importante que a sala de aula seja um ambiente agradável de conforto, segurança e
aprendizagem para a criança. Com materiais cuidadosamente selecionados a ela que
estimulem seu condicionamento motor, físico e cognitivo. ”
“O espaço deve ser seguro e adequado às necessidades de seus alunos de forma com
que os indivíduos tenham autonomia e acesso pleno a todos os materiais e recursos
pertinentes ao seu desenvolvimento tanto intelectual, social, motor e psíquico. ”

 Características das repostas do 6º semestre:
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A essência das respostas traz aspectos relacionados às práticas pedagógicas, faz menção ao
espaço harmônico, “que traz conhecimento” indicando a autonomia como exemplo. Faz menção
ao espaço alfabetizador, indicando ser necessário a exposição de materiais que servem de
estímulo à aprendizagem, não revela que tipo de material seria este.
Há em uma das repostas a indicação de um desenho universal para projeto arquitetônico, para
atender a todo tipo de aluno.
Vale mencionar que essa indicação é complicada do ponto de vista teórico da arquitetura. Não
se trata apenas de um desenho, mas da relação de um espaço construído de seus usos pelas
pessoas em um dado contexto, utilizando materiais específicos diante dos desafios do clima, da
topografia do local em que se insere.
 Excertos Destacados
“O ambiente escolar deve ser alfabetizador e provedor de conhecimentos é neste
espaço que as crianças se socializam e reconhece como ser de direitos e deveres. É
formado para ser cidadão críticos e qualificado. ”
“Pensar a organização do espaço, é entender que ela deve ser visada a atender todo
tipo de aluno, em suas peculiaridades, por isso, muito se fala no “desenho universal,
que trata do espaço arquitetônico, que já anteveja todo tipo de público. Na
organização do espaço da escola deve ser planejado, rampas de acesso, pisos táteis,
informações em braile, adequações de mobiliário, dimensionamento de portas e
banheiros, entre outras modificações que possam garantir o acesso dos alunos do
público alvo de educação inclusiva. ”
“O espaço deve ser harmonioso e alfabetizador promovendo estímulos e facilitando
o aprendizado; deve ser organizado de maneira a possibilitar que todos tenham
acesso aos professores e deve ter fluidez para que todos se locomovam com
facilidade. Um espaço que respeite e atenda às necessidades básicas e humanística
do alunado. ”
“Algumas escolas, principalmente pensando na realidade brasileira, não são muito
espaçosas, porém é importante adequar o espaço aos alunos. É importante lembrar
que o espaço não precisa ser grande para ser adequado e sim deve estimular, educar
e constituir. ”
“A escola deve ter espaços que propiciem o desenvolvimento da autonomia e
também da autoria das crianças, devendo suas marcas estarem registradas em sala
de aula, ressaltando seu protagonismo. ”
“Todo espaço escolar precisa pensar em todo o processo educacional, pedagógico do
aluno e na ampliação do seu desenvolvimento. Pensar em um currículo que é para
constituir a vida da criança na sociedade e a sua capacidade de aprender. ”
“O espaço deve visar a segurança, conforto, acessibilidade e aprendizagem de todos
os alunos. Pensando desta forma uma sala destinada a alunos da educação infantil
por exemplo, deve favorecer a autonomia das crianças, ou seja, os objetos devem
estar acessíveis, como brinquedos, livros, tintas e qualquer outro material que as
crianças tenham que manusear.
É preciso pensar em uma organização que incentive a autonomia dos alunos e
contribua para uma aprendizagem significativa, onde os alunos sejam protagonistas
e possam participar efetivamente do cotidiano escolar. ”
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“Partindo da valiosa premissa que “o espaço educa” a organização do espaço
escolar, seus elementos, função e adequações são indispensáveis para a ação
docente. ”

 Características das repostas do 7º semestre:
O 7º semestre, reforça alguns quesitos que aparecem nos semestres anteriores tais como,
organização dos espaços, conforto que aparece aqui com maior propriedade conceitual
vinculando à iluminação, ventilação entre outros aspectos. A acessibilidade aparece com
maior ênfase, o espaço como elemento facilitador da aprendizagem e das relações
interpessoais, culturais, necessidades fisiológicas como banho de sol por exemplo.
Há uma menção maior a diretrizes como as DCN, do dever do Estado, em decorrência os
aspectos físicos necessários para uma escola, desde espaços específicos como biblioteca,
quadras, cozinha a condições como água encanada por exemplo.
 Exertos Desrtacados:
“O espaço escolar pode possibilitar aos alunos diversas oportunidades, como a
imaginação, criação, despertar sentimentos onde eles possam se sentir tranquilos, à
vontade e estimulados. ”
“O processo de ensino-aprendizagem ocorrerá no ambiente escolar como um todo e
não somente na sala de aula. Para isso, o espaço da escola precisa estar preparado
para que esse processo se desenvolva da melhor maneira possível para todos.
Dentro da organização do espaço escolar é necessário considerar os seguintes
fatores:
- localização E tamanho apropriados dos banheiros;
- ambientes como biblioteca, informática, quadra de esportes, local para refeições,
local separado para área administrativa, entre outros; (...)”
“A organização do espaço escolar é essencial, por exemplo, as bibliotecas,
laboratórios, quadras, banheiros e a mais importante, água encanada e energia
elétrica, esses dois últimos itens são fundamentais para poder educar. ”
“Os espaços da escola devem ter elementos que sejam educativos, ofereça
segurança, sejam de fácil manuseio, isto é, acessível as crianças. Outro ponto
importante é que sejam significativos, aticem a curiosidade, criatividade,
imaginação. Parte desse espaço deve ter iluminação solar, ser ao ar livre, pois
pensando-se na Educação Infantil é importante que a criança seja exposta a luz solar.
”
“Dentro da escola, devemos encontrar espaços, adequados para que as crianças
possam suprir suas necessidades fisiológicas, culturais e sociais, adquirindo assim um
maior desenvolvimento
intelectual e social.”
“Um bom ambiente escolar é aquele que contribui à didática para fortalecer e
subsidiar a relação ensino-aprendizagem. ”
“O espaço escolar é importante, pois auxilia o aluno na aprendizagem. Ex. nas aulas
de alfabetização, quando a sala é preparada com alfabetos colados na parede,
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números, facilitando a visualização, quando tiverem suas dificuldades, dúvidas,
buscarão nesses materiais o auxílio.
O espaço escolar tem que estar adequado ao aluno. Uma escola inclusiva é preciso
que haja uma adaptação a alunos cadeirantes, cegos, surdos para uma fácil
locomoção. ”
“O espaço físico é a identidade da escola, portanto precisa estar conectado com a
sua cultura e de sua comunidade retratando um ambiente facilitador de diferentes
aprendizagens. O espaço deve ser projetado levando em consideração as questões
de praticidade amplitude, iluminação e ventilação adequada conforto térmico e
proteção contra os fenômenos da natureza. ”
“O espaço precisa ser ambientado com intenções pedagógicas, onde o professor
poderá explorar diversas possibilidades como questões de psicomotricidade, jogos,
corpo em movimento, socialização, ampliação de vínculos e exploração da
imaginação. ”
“O que potencializa o espaço escolar são as produções feitas pelos alunos ao longo
do ano. É importante que estejam disponibilizadas para visualização no tamanho
adequado, espalhadas pela sala ou corredores e outros ambientes da escola. ”
“O espaço deve ser organizado de modo a considerar a faixa etária dos estudantes
que o frequentam, possuir infraestrutura básica, como banheiros, água tratada,
iluminação e condições de limpeza.
O espaço deve ser adaptado de acordo com a proposta pedagógica da escola, possuir
ambientes alternativas às salas de aula, como biblioteca, laboratório de informática
ou ciências, parque, brinquedoteca e quadra esportiva. ”
“Sabemos que os espaços em si são educativos quando projetados de forma
adequada de acordo com as DCN. O espaço deve atender às necessidades básicas
para o bem estar dos alunos, desta forma deve haver, cozinha, banheiros,
saneamento básico, etc. Quando essas necessidades são atendidas podemos então
pensar na utilização do ambiente como ferramenta que contribua para uma
aprendizagem efetiva: espaços externos para a brincadeira, biblioteca, sala
multimídia, sala de descanso para as crianças menores projetada em local tranquilo,
de preferência longe das salas de aula. ”
“Para que uma criança possa frequentar um espaço escolar, são essenciais na
infraestrutura do colégio: água encanada, sanitários, energia elétrica, salas de aula
e cozinha. ”
“Para que uma criança possa frequentar um espaço escolar, são essenciais na
infraestrutura do colégio: água encanada, sanitários, energia elétrica, salas de aula
e cozinha. ”
“A organização e planejamento escolar é constituído a partir da gestão e de seus
órgãos competentes. Deve estar atenta à frente de novas tendências e avanços,
sabe-se que é dever do Estado (...). ”

Algumas considerações
As impressões gerais de todas as respostas é que a maioria trata por sinônimo espaço escolar e
ambiente escolar, raros são os casos em que nas respostas aparece o conceito de ambiente, ou
seja, a transformação de um espaço em uma ambiência adequada para uma determinada faixa
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etária; ou a mudança dos ambientes, a flexibilidade nos usos, a adaptação ou recriação do
ambiente de acordo com a necessidade pedagógica ou da natureza de alguma proposta, ou
ainda como o desejo das crianças ou dos jovens.
Boa parte dos alunos em especial dos últimos semestres se apoiam mais nos documentos
oficiais, gerando repostas dentro de uma visão preestabelecida, determinada.
Aspectos como organização e limpeza estão presentes em boa parte das respostas, revela uma
relação de certa maneira com o cuidado, pelo zelar a integridade física, em especial das crianças
menores. Há de maneira embutida discursos higienistas apoiados na necessidade de
parâmetros, ou seja, delimitação de modelos de organização e limpeza que não passa pela
exploração do ambiente em que se está inserido, pelas pessoas envolvidas, mas em um modelo
idealizado que supõe adequado e devendo ser incorporado.
O mesmo padrão idealizado está na relação de equipamentos como mesas, brinquedos, material
escolar. Estes são ferramentas de trabalho, no entanto a realidade pode ter objetos não
convencionais que permitam o desenvolvimento de conceitos e habilidades por parte das
crianças e jovens. O modelo idealizado deve existir enquanto parâmetro, mas o perigo em um
país com diferenças tão profundas é criar um pensamento engessado, que só veja no modelo
adequado a possibilidade de uma ação pedagógica efetiva.
Outro aspecto presente no conjunto de respostas revela que boa parte não vincula o conceito
de ambiente ou como denominado, espaço escolar com uma ação pedagógica dinâmica, as
respostas são cartesianas, com pouca indicação diretrizes quase únicas. Outros espaços, como
quadras, biblioteca, pátio entram como aditivo, demostrando uma visão bastante ortodoxa e
tradicional nos usos do espaço escolar. No entanto, como já apontado este efeito pode estar
vinculado a uma situação de avaliação em que estas respostas foram colhidas.
Ao que tudo indica falta a relação e a vivência com modelos não convencionais, escolas que não
funcionam exclusivamente em prédios, salas de aula, realidades que desconstruam esse olhar
aprisionado em quatro paredes e de materiais comprados prontos. É importante buscar outra
forma dos usos do espaço escolar, integrando estes ao local em que a escola está inserida,
criando assim uma permeabilidade dentro de parâmetros construídos por todos os envolvidos.
Experiências como Forest School, Beach School mais recentes, ou antigas experiências como a
proposta de Freinet e suas aulas passeio, parecem não estar presentes na maneira de pensar o
uso dos espaços, ou na transformação efetiva destes em ambientes. Uma alusão a este fato é
que a da comparação entre casa e lar, o aspecto afetivo projetado no espaço é aquele que traduz
um mero espaço em algo que possa estar vinculado a uma pessoa ou grupo. Outra fonte de
inspiração, o filme “Quando sinto que já sei” certamente visto pela maioria, não aparece nas
elaborações o que demonstra com raras exceções, uma maneira pouco flexível na concepção de
espaço e na compreensão de suas possibilidades presentes no filme.
Boa parte da literatura que aborda os usos do espaço escolar trata em especial da educação
infantil, no entanto há bibliografia e experiências já antigas nos demais níveis tais como,
Summerhill School, Escola Parque da Bahia.
Estudos como o de Mayume Watanabe de Souza Lima, arquiteta que atuou na Prefeitura de São
Paulo, autora do livro Arquitetura e Educação, ou a importante contribuição de Mara Carvalho
e Márcia Rubiano ao tratar do conceito de ambiente e seus aspectos para educação infantil não
aparecem nas respostas. Há a imensa contribuição de arquitetos escolares antigos como Hélio
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Queiroz Duarte, responsável por boa parte dos edifícios da década de 1950 na cidade de São
Paulo, além da Escola Parque da Bahia, ou ainda Alexandre Delijaicov e André Takya,
responsáveis pelo projeto dos CEUs em São Paulo, não aparecem nas reflexões feitas.
Falta contato com uma bibliografia específica e mais densa, bem como a reflexão sobre o que
esses aspectos representam, e como a partir deles as práticas pedagógicas e suas diferentes
vertentes podem ser concebidas com efetivo propósito. Boa parte das respostas demonstra uma
preocupação apenas com os aspectos físicos da escola, em especial faz alusão à sala de aula,
utilizando uma base de conceitos básicos no que diz respeito ao uso de espaços escolares. Revela
sobretudo muitas vezes concepções pessoais sobre usos dos espaços, traz à tona o cuidado, o
zelo vinculado às questões do aprendizado como condição. Não há a exploração do desafio às
crianças por parte inclusive dos pequenos em desbravar problemas que fugiriam de um
cotidiano escolar bem organizado e preestabelecido.
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6ª. PARTE – Estágio supervisionado de observação e relações teoriaprática

Para análise de possíveis relações teoria-prática que os futuros professores, em seu curso de
formação inicial, poderiam estabelecer foram considerados itens diretamente relacionados a
tais relações, extraídos dos relatórios finais de estágio, exigência curricular de diferentes etapas.
A 6a. parte contempla um caso específico de início de estabelecimento de relações teoriaprática pedagógica a partir da 1ª. inserção em atividades de estágio supervisionado. Contempla,
igualmente, análises das etapas finais do curso e considerando componentes curriculares
específicos de Ciências e Matemática.

 As primeiras inserções na escola como estágio supervisionado
Uma análise dos relatórios apresentados para a disciplina Docência na
Contemporaneidade - disciplina em que é feita, pela primeira vez em seus processos
formativos, a inserção dos alunos em escola de educação infantil e ensino fundamental 1
– indica que as relações são ainda bem precárias e iniciantes. Os alunos via de regra
inserem autores que estudaram na 1ª. e 2ª. etapas de forma aditiva em tentativas de, a
partir de uma base de conhecimentos para o ensino ainda em início de construção,
sistematizarem suas compreensões da escola, seus participantes e processos / episódios
de processos observados. Algumas vezes alguns autores / estudados são mencionados de
forma episódica, sem relações explicitadas objetivamente com as situações vividas. Os
relatórios, no entanto, são muito bem descritos, enriquecidos com detalhes indicando o
início da construção de uma base de conhecimento para o ensino dentro dos
condicionantes de processos de formação inicial (Shulman, 1986, 1987)



Se eu fosse fazer novamente esse mesmo estágio, como eu o faria?

Se eu realizasse esse mesmo estágio, não seria totalmente da mesma forma, acredito
que observaria aspectos diferenciados, como por exemplo, acompanhar mais de uma
sala durante o estágio para ter uma visão maior da escola em sua totalidade. Assim
como participar de aulas que vi somente uma vez, como a biblioteca.
Nesse estágio, auxiliei a professora titular com entrega de apostila para os alunos ou
recortar alguma atividade em alguns dias, mas na maior parte do tempo observei e
fiz anotações gerais das aulas. Em um próximo estágio eu me atentaria mais a fala
dos professores e não só em sua ação, pois devem ter palavras utilizadas que são
tanto positivas quanto negativas no momento da aula e é muito importante termos
essa experiência e percepção.
Por trabalhar na mesma instituição de ensino, eu escolheria outra escola para
observar, pois não sei se eu conseguiria observar tantas questões, desde a gestão
quanto à estrutura da escola, se não fosse por vivenciar a escola de uma maneira
mais efetiva. Seria outra forma de ver e realizar o estágio de observação.

 Quais foram suas aprendizagens realizadas durante o estágio e durante a
confecção desse relatório?
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Em outras experiências profissionais dentro da escola, aprendi que as crianças
deveriam ficar em silêncio na maior parte do tempo, que em um momento de
contação de histórias as crianças deveriam apenas ouvir e eu nunca lidei bem com
essa situação, pois eu tinha que ser de certa forma autoritária, repreendendo os
alunos a todo o momento e para mim isso não era o correto.
No Colégio Mackenzie eu percebi que isso não era necessário e que as crianças
podem participar das histórias, ter reações a elas de forma positiva, eles devem
interagir na aula e ter opinião, e possa também circular na sala, conversar com o
amigo de forma produtiva durante a atividade e mesmo com essas questões o
desenvolvimento era efetivo e com certeza mais leva e prazeroso. Foi muito
gratificante e até reconfortante saber que é possível isso existir, pois o ensino deve
ser prazeroso, principalmente para as crianças.
Com a elaboração do relatório, percebi quanto falta para eu aprender sobre a
organização de uma escola e a prática docente. Aprendi que ter uma escola
estruturada, com profissionais qualificados e com sinergia entre eles é complexo e
requer profissionalismo de todas as partes, pois por ser uma escola privada e
renomada, alcançaram esse feito e a gestão trabalha para manter essa qualidade a
todo o momento, mas que em escolas públicas e privadas que não é estruturada,
constituir um alto padrão de ensino é um desafio.
Portanto para trabalhar com educação é necessário estudo constante, formação
continuada e aprimoramento do ensino e principalmente nunca deixar se acomodar
em relação a prática docente e ao conhecimento.

 Qual foi a contribuição desse primeiro estágio para a sua compreensão da escola
e da docência?
Incluindo todas as questões expostas acima, o estágio contribuiu para que eu tivesse
uma prévia do que é dar uma aula para a educação infantil e não somente isso, me
ensinou que é necessário ter um semanário e segui-lo corretamente, é ter jogo de
cintura para ministrar aulas de forma harmoniosa e que os alunos da educação
infantil tenham interesse e não dispersem.
Contribuiu também de forma significativa para entender como se dá o
profissionalismo dentro da instituição escolar assim como o empenho para o
desenvolvimento de projetos e de aulas junto com a equipe gestora e entre os
docentes.
Mas esse estágio deu um gostinho de quero mais e a certeza de que ainda tenho
muito que aprender sobre a docência e que grande parte desse aprendizado só se
dará com a prática e a experiência. Portanto acredito que o estágio profissional é de
suma importância, pois me prepara para quando tiver uma sala assumida.

 O que você espera dos estágios curriculares supervisionados futuros previstos no
curso?
Futuramente, espero dos estágios supervisionados grande aprendizagem por meio
da prática docente, pois é através da experiência e da prática que evoluímos e
melhoramos o ensino para com os alunos.
Espero poder desenvolver a teoria que estou aprendendo dentro da sala de aula e ter
experiências em diferentes turmas, pois com cada turma a abordagem será
diferente, enriquecendo ainda mais a minha prática docente.
Por fim, quero que o estágio supervisionado aumente meus conhecimentos sobre a
educação, o ensino e a prática docente, qualificando ainda mais a minha formação
básica em pedagogia.
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 Quais são as possibilidades e limitações do estágio para a sua compreensão da
escola e do início de processos de aprendizagem da docência?
Como dito anteriormente, eu já trabalho no colégio em que realizei o estágio,
portanto tenho um maior conhecimento de seu funcionamento. Acredito que em
outras escolas que eu não tenha trabalhado o meu relatório não seria tão rico de
informações como está sendo.
Mas de acordo com o que foi solicitado no roteiro de observação e de análise, em 30
horas conseguiria descrever esses itens de forma ampla sobre outra escola. Após ter
a experiência de um estágio, ao presenciar outro, o olhar já será diferenciado e a
percepção sobre as coisas que você já teve contato em uma escola, será identificada
mais rapidamente em outra escola.
Mas o estágio, como eu esperava, agregou muito ao entendimento do
funcionamento da escola e sua organização, das relações entre todos, que é possível
serem harmoniosa e profissional, da formação de uma gestão escolar competente e
dos processos de ensino e aprendizagem se realizarem de forma leve e prazerosa. Em
relação à prática docente, me possibilitou ter uma visão inicial de como a mesma
pode se dar dentro da sala de aula, mas ainda é necessário ter experiências e ainda
mais observações sobre diferentes professores e salas de aulas.
Concluo este relatório com muita satisfação pelo aprendizado que obtive em sua
execução deixando a lição mais importante que aprendi: o aluno é o protagonista e
isso é possível, respeitá-lo como sujeito e como criança é primordial e prover pelo seu
desenvolvimento cognitivo, social e cultural é também de responsabilidade do
professor, pois o mesmo será sempre uma forte referência para seus alunos.

 Relação entre teoria e observação
O Colégio Mackenzie é uma instituição de ensino confessional que tem como missão
“Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania,
em ambiente de fé cristã reformada”, como visão “Ser reconhecida pela sociedade
como instituição confessional presbiteriana e filantrópica, que se dedica às ciências
divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade socioambiental, em busca
contínua da excelência acadêmica e de gestão” e tem valores como a conduta
pessoal dos seus alunos, prezando pela dignidade, integridade, formando pessoas
profissionalmente éticas, criativas e competentes e que suas relações interpessoais e
perante a sociedade seja de colaboração e respeito mútuo, agindo sempre com amor.
De acordo com Marli André (Questões do Cotidiano na Escola de 1º Grau. Pg. 72)
uma instituição de ensino em seu cotidiano se constitui em três dimensões:
histórica/filosófica/epistemológica, institucional/organizacional e instrucional
/pedagógica.
A visão, missão e valores citados acima é caracterizada por ela como dimensão
histórica/filosófica/epistemológica, que segundo Marli A. (Questões do Cotidiano na
Escola de 1º Grau. Pg. 73) é a “reflexão sobre as determinantes sociopolíticas da
prática educativa, um entendimento da sua razão histórica e um exame das
concepções de homem, mundo, sociedade e conhecimento”. Portanto essa dimensão
e o que a escola propõem nada mais é o que essa escola precisa fazer para seus
alunos, ou seja, para atender as suas necessidades.
A partir da visão, missão e valores, a escola pode se organizar e criar suas
características. O Mackenzie trabalha com uma ampla equipe de direção na qual
envolve coordenadores, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos,
sempre divididos entre Educação Infantil e Fundamental I, que prezam pela
construção do Projeto Político Pedagógico da escola, assim como nas tomadas de
decisões sobre a mesma. Além da equipe de direção, o Mackenzie tem todo o corpo
docente que executam reuniões pedagógicas para o desenvolvimento das aulas e da
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escola, auxiliares e demais funcionários que trabalham para o bom funcionamento e
organização da escola. E não se pode deixar de falar o mais importante, a estrutura
que o Colégio Mackenzie oferece para seus funcionários é preservada e cuidada por
todos, assim como os recursos materiais e humanos para qualquer necessidade. Caso
algum equipamento pare de funcionar é só acionar o especialista na área e o mesmo
se dirige ao local para solucionar o problema, assim como um aluno ou funcionário
quando não está bem, se dirige para a enfermaria para ter cuidados profissionais.
Todas as características atribuídas acima ao Colégio Mackenzie, fazem parte do que
Marli A. (Questões do Cotidiano na Escola de 1º Grau. Pg. 72) chamou de dimensão
institucional/organizacional e de acordo com ela nada mais é que “os aspectos
referentes a prática escolar: formas de organização do trabalho pedagógico,
estrutura de poder e de decisão, níveis de participação dos seus agentes,
disponibilidades de recursos humanos e materiais, enfim, toda a rede de relações que
se forma e transforma no acontecer diário da vida escolar”. Essa dimensão é de suma
importância, pois trata não só da organização da instituição de ensino, mas também
suas relações, as formas como ela se molda socialmente.
Visto a parte da organização da escola e como ela se coloca para atender as
necessidades de seus alunos, é falado sobre como ela se conclui e se desenvolve
efetivamente, que nada mais é que na sala de aula, ou seja, na troca entre professor
e aluno. No Mackenzie a prática pedagógica se dá através de apostilas do Sistema
Mackenzie de Ensino, com um método fônico, e é disponibilizado uma lista de
material diversificada para produzir variadas atividades, assim como diferentes
professores e aulas específicas, visando o desenvolvimento de várias competências
em seus alunos, agregando cada vez mais conhecimento. As práticas avaliativas da
Educação Infantil têm grande importância na prática pedagógica de um professor,
pois é através dela que ele saberá se o seu ensino está sendo efetivo ou se algo
precisa ser diferenciado tanto para a sala como um todo, quanto para um aluno em
específico, pois é necessário saber que cada aluno tem uma vivência e
particularidades que é de extrema importância serem levadas em consideração
dentro do âmbito escolar.
Um aspecto que foi observado na sala de aula é que a rotina da escola é muito
dinâmica, portanto a professora da sala que acompanhei tem a sensação de que falta
tempo para como seus alunos. E isso é um aspecto muito importante a ser avaliado,
pois esse tempo que a professora necessita pode ser essencial para o
desenvolvimento dos seus alunos.
Finalizando as três dimensões de Marli A. (Questões do Cotidiano na Escola de 1º
Grau. Pg. 72) os aspectos citados acima do Colégio Mackenzie, expõe a dimensão
instrucional/pedagógica que envolve segundo ela “os objetivos e conteúdos do
ensino, as atividades e os material didático, a linguagem e outros meios de
comunicação entre professor e alunos e as formas de avaliar o ensino e a
aprendizagem”. A última dimensão traz a importância do professor para com seu
aluno, seja no aspecto cognitivo, quanto nas relações em sala de aula para o
desenvolvimento e aprendizado do mesmo.
Marli A. (Questões do Cotidiano na Escola de 1º Grau. Pg. 73) pontua no fim das
definições das dimensões que as mesmas “não podem ser feitas nem abstrata nem
isoladamente, mas a partir das situações do cotidiano escolar, num movimento
constante da prática para a teoria e numa volta à prática para transformá-la”.
Portanto é necessário que a escola, ou seja, pessoas que nela atuam, estejam em
sinergia uns com os outros, para que o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos
seja efetiva.
Durante o estágio de observação, junto com minhas experiências profissionais
anteriores, foi fácil identificar que o Colégio Mackenzie é uma escola com
comprometimento efetivo para o desenvolvimento dos seus alunos. Seu ensino não
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é somente intuitivo e pessoal, mas pelo contrário ele aborda “habilidades básicas,
conhecimentos de conteúdo e habilidades pedagógicas gerais” (SHULMAN, 1987. Pg.
203). Observa-se que todos os professores, assim como os auxiliares de sala são
formados em Pedagogia, o Projeto Político Pedagógico é elaborado por uma equipe
competente e o Colégio Mackenzie está sempre propiciando aulas diferenciadas para
o seu aluno que não está dentro do currículo tradicional/obrigatório.
Anteriormente foi descrito que todo início de aula, faz parte da rotina dos professores
mostrarem o que será feito naquele dia, para que seus alunos acompanhem o
andamento do período escolar. E de acordo com SHULMAN (1987. Pg. 204) “algumas
pesquisas indicaram que os alunos tinham desempenho melhor quando eram
explicitamente informados pelo professor sobre o objetivo da aula”, através da rotina
exposta em sala de aula, os alunos já se organizam e participam melhor de cada
atividade proposta, pois não há uma ansiedade do que será que está por vir. Além de
a rotina ser exposta, o professor ao chegar a sala tem um tempo para a arrumar o
material, agenda, estojo, lancheira e mochilas, ensinando o seu aluno a ser
organizado.
Em um dos textos propostos pela leitura em sala de aula, um dos mais significativos
foi o do Shulman – Conhecimento e Ensino: fundamentos para a nova reforma, no
qual ele fala das Bases de Conhecimentos para o Ensino e do Processo de Raciocínio
Pedagógico. A seguir será feito um comparativo entre as teorias de Shulman citadas
acima e a vivência do estágio.
Para SHULMAN (1986;1987) “a base de conhecimento se refere a um repertório
profissional que contém categorias de conhecimento que subjazem a compreensão
que o professor necessita saber para promover a aprendizagem dos alunos”. A partir
deste conceito, Shulman dividiu essa base em três categorias principais:
conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral e
conhecimento pedagógico de conteúdo.
O conhecimento de conteúdo específico se trata de uma matéria específica, assim
como as diferentes formas que o professor deve saber aplicá-las. Observa-se no
Colégio Mackenzie, que todas as atividades são feitas e torno de projetos em
conjunto com o Sistema Mackenzie de Ensino. Existem diversas aulas específicas na
Educação Infantil, como por exemplo, Português, Matemática, Inglês, Música, Artes,
MackMobile, Lego, Mini Chef, Educação Física, Ensino Religioso. Será falado de uma
aula como exemplo para explanar o conhecimento de conteúdo específico:
Em uma aula de Inglês, a professora tinha como objetivo, relembrar as cores
primárias que já havia ensinado anteriormente e acrescentar uma nova cor
secundária. A professora primeiramente sentou em roda com eles, cantou uma
música sobre as cores em inglês, já acrescentando a nova cor na melodia (verde).
Após cantar a música a professor colocou um pingo de cola colorida de cores
diferentes (azul e amarela) nos dedos indicadores de cada criança e contou uma
história na qual o azul iria visitar o amarelo, mas o mesmo estava dormindo e então
voltou para casa. O mesmo aconteceu com o amarelo quando foi visitar o azul. No
momento em que os dois decidiram visitar um ao outro ao mesmo tempo, eles se
encontraram e se abraçaram. Nesse momento a professor pediu para que os alunos
juntassem os dedinhos com os pingos de cola colorida para se “abraçarem”,
misturando as tintas e resultando na cor verde. As crianças ficaram muito animadas,
lavaram seus dedinhos e foram pintar 3 pincéis na apostila do sistema Mackenzie de
Ensino: um amarelo, um azul que resultava em um terceiro, o verde. No fim da aula
a professora voltou a cantar a música e os alunos a acompanharam. Lembrando que
as cores durante a aula foram faladas somente em Inglês.
Podemos observar nessa aula, que a professora não somente explicou que se você
misturar o azul com o amarelo fica verde, mas ela criou uma situação lúdica tanto no
visual, no sonoro e no tato. Essa experiência foi de grande importância para o
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aprendizado dos alunos em relação as cores. De acordo com SHULMAN (1987. Pg.
208) sobre o conhecimento do conteúdo específico, “Diante da diversidade dos
alunos, o professor deve ter uma compreensão flexível e multifacetada, adequada à
oferta de explicações diferentes dos mesmos conceitos e princípios”.
Em se tratando sobre o conhecimento pedagógico geral, segundo SHULMAN (1987.
Pg. 206) “São os princípios e estratégias mais abrangentes de gerenciamento e
organização da sala de aula, que parecem transcender a matéria”.
Portanto um exemplo que pode ser aplicado em relação ao Colégio Mackenzie é que
a professora titular aplica determinada atividade, guiada por seu semanário, plano
de aula e os projetos da escola, sem deixar de levar em conta as características de
cada aluno da sala. Havia um aluno na sala observada que era agitado ao extremo e
a professora já tinha encaminhado o mesmo para uma análise comportamental,
através dos pais, pois a mesma se preocupava com seu desenvolvimento em sala de
aula. No momento em que a professora passava a atividade, todos os alunos
iniciavam sem problema algum, mas esse aluno não conseguia parar em seu lugar
para realizar a atividade como um todo. Então a professora chamou-o e combinou
com ele, que quando estivesse muito agitado, era para ele ir para perto dela, respirar,
abraçar se fosse necessário e voltar para o lugar para concluir a atividade. E com o
passar dos dias o aluno fez isso algumas vezes e de fato o ajudou. A professora teve
um papel essencial para com esse aluno em diferentes situações: primeiro ela
observou seu comportamento atípico, depois chamou os pais para conversar e
indicou um terapeuta ocupacional em conjunto com a orientadora da escola, depois
ela pensou em um modo dele ter um autocontrole sobre essa agitação e o mesmo,
nas suas capacidades, conseguiu realizar, para que assim ele cumprisse com o que
estava sendo exigido na sala de aula.
Esse é um exemplo muito claro do conhecimento pedagógico geral, pois a professora
tem o conhecimento do conteúdo que está sendo aplicado de acordo com o projeto
e o sistema de ensino da escola, além dessa percepção ela identificou a situação de
determinado aluno e não somente o repreendeu, mas ao contrário, ela criou meios
para que o aluno tivesse melhora, envolvendo a sala de aula, a gestão escolar e os
pais.
Por último em se tratando do conhecimento pedagógico do conteúdo, segundo
SHULMAN (1987. Pg. 207) “é de especial interesse, porque identifica os distintos
corpos de conhecimentos necessários para ensinar. Ele representa a combinação de
conteúdo e pedagogia no entendimento de como tópicos específicos, problemas ou
questões são organizados, representados e adaptados no processo educacional em
sala de aula”.
Será exemplificado através de um simples olhar da professora titular da sala, que faz
toda a diferença para um determinado aluno. O Colégio Mackenzie é referencial em
ser uma escola inclusiva, em praticamente cada sala tem um aluno de inclusão. Na
sala que foi observada durante o estágio havia um aluno de inclusão que tinha
diversas limitações em relação a todo o conteúdo que era passado aos seus colegas.
A professora observando e analisando o desenvolvimento desse aluno e conversando
com a coordenação, orientadora educacional e com os pais, achou melhor o mesmo
não utilizar as apostilas do Sistema Mackenzie de Ensino, mas se responsabilizou de
planejar atividades que esse aluno seja capaz de realizar, com o objetivo de
desenvolvê-lo cada vez mais e dentro de suas capacidades. Portanto essa professora
não só está dando o conteúdo para esse aluno, mas está enriquecendo com
conteúdos que ele é capaz de absorver. Para um profissional desenvolver atividades
qualificadas para esse aluno, fora do sistema do colégio, é necessário que ela tenha
um bom conhecimento do conteúdo e principalmente pedagógico, pois tudo será
feito através da autoria desse profissional. Dessa forma a professora tem total
autonomia sobre o desenvolvimento e aprendizado dessa criança e dentro do que foi
observado, se dá de forma efetiva.
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Shulman (1987) abordou a construção das Bases de Conhecimento e também o
Processo de Raciocínio Pedagógico, ou seja, as ações do professor em relação ao que
será ensinado para os alunos.
Segundo Shulman (1987. Pg. 214) “o processo de raciocínio, culmina em ações para
transmitir, extrair, envolver ou atrair, e em seguida sofre muita reflexão até o
processo começar de novo”. Portanto não é simples ensinar o conteúdo a diferentes
alunos e completando o que Shulman citou acima, esse processo envolve a
compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e novas compreensões,
buscando um ensino em forma de espiral.
Será mostrada a seguir uma aula de Matemática ministrada pela professora titular
da sala apontando o processo de raciocínio pedagógico da mesma:
A professora iniciou a aula escrevendo o numeral 3 na lousa e pediu aos seus alunos
que sentassem em roda e perguntou porque o aquele número estava lá. Neste
momento a professora deu uma instrução aos seus alunos em forma de
questionamento e os mesmos responderam que o numeral estava na lousa, pois
iriam aprender sobre ele naquele dia, muito a professora satisfeita com a resposta
de seus alunos, confirmou positivamente o que eles haviam respondido e neste
momento, por tamanha satisfação que teve, ela fez uma rápida reflexão positiva
sobre o modo que ela estava seguindo com a aula e por consequência uma avaliação
dela mesma e do desempenho de seus alunos.
Em sequência dessa instrução a professora começou a explicar que os dedos também
servem para contar, portanto ela fez uma demonstração com eles, pedindo que os
mesmos contassem seus dedos das mãos, obtendo uma transformação por parte dos
alunos em relação ao que eles já conheciam, gerando também uma reflexão e
obtendo uma nova compreensão no modo de contar.
Após essa dinâmica a professora retomou suas instruções, explicando a atividade da
apostila e pedindo que os alunos retornassem aos seus lugares para executá-la.
A atividade da apostila tinha dados e os alunos deveriam preenche-los até obterem
3 bolinhas em cada dado. A maioria dos alunos conseguiram realizar a atividade sem
questionar a professora, já outros precisaram de uma nova explicação por parte da
mesma. A professora no momento em que o aluno pede ajuda, deve adaptar esse
conteúdo para uma forma que o aluno entenda e realiza a atividade efetivamente e
quando esse aluno alcança esse estágio de compreensão, a professora avalia
novamente seu aluno e sua própria prática docente.
Para clarear ainda mais como se dá o processo de raciocínio pedagógico por parte
da professora que foi observada, será exemplificado algumas práticas da mesma:


Compreensão: a professora da sala sabe ensinar a seus alunos como contar e
consegue fazer de diversas maneiras, como por exemplo: com o uso de símbolos, com
o uso dos dedos e até mesmo através de soma. Segundo Shulman (1987. Pg. 216/217)
“Ensinar é, primeiro, entender. Esperamos que os professores entendam o que
ensinam e, quando possível, entendam-no de muitas maneiras”.



Transformação: a professora gera a transformação através da preparação do seu
semanário e o que será ensinado, escolhendo o melhor método que será utilizado e
quais os exemplos (utilizar os dedos, contar em voz alta), demonstrações (escrever o
numeral 3 na lousa) que ela irá aplicar no momento da aula, sem deixar de trazer o
que está sendo ensinado para a realidade de seu aluno, pois “para encontrar seu
caminho por meio do ato de ensinar, o professor deve pensar no caminho entre o
conteúdo que entendeu e as mentes e motivações dos alunos” SHULMAN (1987. Pg.
217).
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Instrução: no momento em que a professora explica como executar a atividade para
seus alunos e pede para eles sentarem em roda, observarem numeral 3 na lousa e
depois sentarem em seus lugares para a realização da atividade, ela está instruindoos e segundo SHULMAN (1987. Pg.219) “A instrução inclui muito dos aspectos mais
cruciais da pedagogia: organizar e gerenciar a sala de aula; apresentar explicações
claras e descrições vívidas; atribuir e verificar trabalhos; e interagir eficazmente com
os alunos por meio de perguntas, respostas e reações, além de elogio e crítica”.



Avaliação: A professora durante toda sua aula avalia seus alunos, se estão
compreendendo e se desenvolvendo como o esperado. Essa avaliação ocorre através
das respostas e perguntas feitas pelos alunos, dos registros das atividades na apostila
a partir do que foi explicado pela professora. E neste momento a professora começa
a se auto avaliar e refletir sobre sua prática de ensino para saber se está sendo
efetiva a partir do que os alunos trazem para ela como entendimento do conteúdo
que foi aplicado. SHULMAN (1987. Pg. 221) explica que o processo de avaliação
“inclui a verificação imediata da compreensão e dos mal-entendidos que um
professor deve usar para ensinar interativamente, assim como os testes e avaliações
mais formais que os professores fazem para organizar portfólios e notas”.



Reflexão: a reflexão está muito envolvida na parte de avaliação, pois é a partir do
momento em que surge a dúvida de um aluno que não entendeu a matéria após a
explicação ou até mesmo de vários alunos, que a professora vai repensar o modo que
ela vai explicar o conteúdo. Por mais rápido que essa ação reflexiva pareça, ela
acontece dentro da sala de aula e de acordo com SHULMAN (1987. Pg. 221) “é
quando um professor olhar para o ensino e o aprendizado que acabaram de ocorrer
e reconstrói, reencena e/ou recaptura os eventos, as emoções e as realizações”.
Nova compreensão: A professora consegue uma nova compreensão de seus alunos
no momento em que ela explica que é possível contar com os dedos e os alunos terem
a capacidade de conseguir fazer uma soma facilmente a partir dessa nova
informação. E no fim de cada aula, após a avaliação e reflexão da professora, e
análises da sua prática, ela pode gerar uma nova compreensão da sua aula, outras
formas de desenvolvê-la ou até mesmo identificar novas compreensões que ela
adquiriu no decorrer da aula no momento em que ela ensinava seus alunos. Para
SHULMAN (1987. Pg. 222) “Chegamos ao novo começo, à expectativa de que, por
meio de atos de ensino “pensados” e “lógicos”, o professor atinja uma nova
compreensão, tanto dos propósitos e dos conteúdos a serem ensinados como dos
alunos e dos próprios processos didáticos”.



Analisando o que foi mostrado acima, o processo de raciocínio pedagógico não segue
uma sequência nas ações da professora e segundo SHUMAN (1987. Pg. 222) “os
processos não pretendem representar um conjunto e etapas, fases ou passos fixos,
muitos dos processos podem acontecer em ordens diferentes”. Ela promove a
reflexão, transformação e compreensão tanto em seus alunos como nela mesma em
relação a sua prática docente.
Conclui-se esse capítulo do relatório acentuando a real importância de ter um
embasamento teórico para a realização da prática em sala de aula, pois esse
embasamento dará subsídios para que o professor planeje uma aula que desenvolva
seu aluno de forma efetiva e que desenvolva o próprio professor, não deixando se
acomodar pelos anos da prática docente, pelo contrário, auto incentivando a ser
cada vez mais um profissional melhor, como diria KARNAL (Conversa com um jovem
professor) sobre o ensino e a sala de aula: “O desafio é envolver. Mas não apenas
envolver o aluno, mas envolver minha vida para que eu a sinta envolver, eu preciso
tecer fios entre o meu saber, minha prática profissional e minha vivência como
pessoa e cidadão”.
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 Etapas finais – componente curriculares de Matemática e Ciências da Natureza
– estágio supervisionado
Ao abordarmos a aprendizagem da docência na apresentação do projeto, ou seja, quando se
pensa em que professor formar, para que modelo educativo, a literatura vem trazendo
contribuições no sentido de delimitação de algumas direções diante de investimentos para
processos formativos do professor. Uma dessas frentes, objeto de análise do presente texto,
refere-se à necessidade de explicitação da base de conhecimentos e de compreensão de
processos de raciocínio pedagógico na construção de conhecimento da docência e, neste
sentido, destaca-se o corpo de conhecimentos específicos, pelos quais, os professores
“polivalentes” devem se apropriar, especificamente, os conhecimentos de Ciências da Natureza
e Matemática.
A literatura aponta a importância de uma base de conhecimento sólida e flexível para que o
professor desempenhe suas funções. Tal base de conhecimento é necessária para a inserção dos
professores em situações de ensino e aprendizagem em contextos diversos. O domínio dos
conteúdos específicos de forma satisfatória não é suprida pela prática. Esta não oferece, de
forma sistematizada e articulada, a base de conhecimentos que o professor necessita para
ensinar, assim, como para continuar seu processo de aprendizagem e desenvolvimento
profissional.
A partir da questão de pesquisa mais ampla: “Como se caracterizam as aprendizagens iniciais da
docência no curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie?” e de uma das
questões específicas: “como se dá – e como os futuros professores explicitam – as relações
teoria-prática em diferentes momentos e contextos de seus processos formativos”. Neste
sentido, pretende-se analisar no presente texto, as relações entre especificidades dos
conhecimentos educacionais teóricos fundamentais relacionados a componentes curriculares
do ensino fundamental I, mais especificamente em Matemática e Ciências da Natureza. Além
disso, pretende-se analisar contribuições do estágio curricular supervisionado, de natureza
obrigatória, para a formação do futuro professor, nas disciplinas mencionadas.
Os dados foram obtidos a partir do relatório de estágio apresentado durante o final do semestre
acadêmico, como parte das atividades dos componentes Conteúdos e Metodologia do Ensino
de Matemática e Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências Naturais.
Um dos aspectos solicitados aos alunos, na elaboração das considerações finais dos relatórios à
elaboração de um texto que analisasse a relação entre a teoria e a prática vivenciada, abarcando
as observações descritas acerca da sala de aula, a teoria e/ou temas estudados ao longo do
semestre, levantando quais inquietações foram suscitadas, buscando uma análise a respeito das
situações observadas. Também deveria apontar considerações pessoais a respeito de aspectos
relevantes observados durante o período de estágio, considerando o referencial teórico
estudado. Fazer referência às contribuições do estágio para sua vida profissional.
Os dados foram analisados, conforme é característico de toda pesquisa qualitativa “através de
um processo continuado em que se procura identificar dimensões, categorias, tendências,
padrões, relações, desvendando-lhe o significado” (ALVES-MAZZOTTI, 1998, p. 170). A autora
ainda destaca que, à medida em que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai
procurando identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando novas questões
ou aperfeiçoando as anteriores, num processo denominado por ela de ‘sintonia fina’ até a
análise final (Ibid, 1998).
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Foi utilizada a análise de conteúdo, descrita por Gomes (1993). Segundo este autor, na Análise
de Conteúdo, compreendida hoje muito mais como um conjunto de técnicas, inicialmente
predominava o aspecto quantitativo, geralmente traduzido pela contagem da frequência da
aparição de características nos conteúdos das mensagens veiculadas. Uma de suas funções,
citada pelo autor e que esta pesquisa utilizou, é a “descoberta do que está por trás dos
conteúdos manifestos” (GOMES, 1993, p.74) indo além das aparências do que está sendo
comunicado. As opiniões do sujeito não são aleatórias, mas influenciadas por sua concepção de
mundo, consciente ou não. Desta forma, parte-se da descrição dos conteúdos manifestos, as
respostas às questões abertas, para através da discussão com a literatura, interpretá-las.
Ressalta-se, assim como aponta Minayo (1993), que “o produto final da análise de uma pesquisa,
por mais brilhante que seja, deve ser sempre encarado de forma provisória e aproximativa”
(p.79).
Algumas categorias emergiram da leitura e estudo dos textos produzidos pelos futuros
professores, na área de ensino de matemática e ciências da natureza, após a realização dos
estágios. Dentre elas, para a análise que ora se apresenta, selecionamos três delas, em função
de seu alinhamento aos objetivos propostos nessa pesquisa. São elas:



Relação da teoria com a prática na formação do pedagogo,
A problematização como ação docente fundamental para que se proponha boas
situações de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental,

 Estágio como oportunidade de se experimentar situações reais de exercício da
docência.

Matemática
Antes de nos aprofundarmos na análise dessas categorias, buscamos compreender melhor a
problemática ligada ao tema “formação matemática para os professores dos anos iniciais e
educação infantil”. O tema tem mobilizado as comunidades de educação matemática,
envolvendo pesquisadores e professores atuantes na educação infantil e anos iniciais da
escolarização. Nesse debate, uma das ideias que predomina é a necessidade de se proporcionar
aos professores uma formação matemática tal que os prepare para ensinar para a compreensão
de ideias e conceitos matemáticos, e para o desenvolvimento do raciocínio (LOUREIRO, 2004, p.
89).
Nesse debate, importante se faz compreender a fronteira entre o que ensinar e como ensinar,
posto que, muitas vezes esses dois aspectos são considerados desligados – conteúdo e
pedagogia, e ensinados aos futuros professores dessa forma. No entanto, muitos pesquisadores
apontam para o fato de que apenas uma atitude matemática perante até mesmo a matemática
elementar, fará dela mais do que uma coleção de procedimentos desconectados.
Para SERRAZINA (2002, p. 11) “aprender matemática num curso de formação de professores é
importante, mas desenvolver uma atitude de investigação e de constante questionamento em
matemática é ainda mais importante”.
Corroborando com essa ideia muitos autores, apontam o importante papel da investigação no
ensino de matemática. Para Ball (apud LOUREIRO, 2004, p. 91), quando o professor detém uma
compreensão mais aprofundada da área, tanto do conteúdo como de suas aplicações, isso
permite ao docente promover seu ensino a partir de relações sucessivas, valorizando a resolução
de problemas, enquanto os que têm menos conhecimentos tendem a dar ênfase aos
procedimentos.
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É importante salientar que falamos de professores polivalentes, e não especialistas em
matemática, e por isso delimitar o saber necessário à docência para tais profissionais se faz
bastante relevante. No entanto, os conhecimentos matemáticos necessitam se alinhar à prática,
de tal forma que os saberes que emergem da prática serão produtos de uma reflexão crítica,
que estabelece conexões significativas entre os saberes acadêmicos e os empíricos, produzindo
reconstruções vinculadas especificamente ao campo do ensino.
Posto isso, cabe ainda sublinhar que a especialidade de pedagogos (profissionais de atuação
polivalente) está na análise dos processos de aprendizagem, e talvez por isso esses profissionais
não saibam matemática suficiente, ou tenham atitudes negativas face à matemática, em função
de suas experiências pessoais com a área.
Além disso, o tempo dedicado ao estudo da área é limitado, e por isso é decisivo, ao longo da
formação inicial, ajuda-los a compreender bem a matemática, para que continuem interessados
em estudar e aprender matemática após o término do curso de formação inicial.
Nesse ponto, interessa-nos pensar sobre algumas características para que se organize uma
estrutura de base para a proposta de ensino da matemática na formação de professores. Para
Al Cuoco (apud LOUREIRO, 2004, p. 95), qualquer aprendizagem da matemática, deve atender
a algumas características: (a) ter uma organização coerente e objetivos claros, (b) mostrar a
matemática como algo que se produz, mais do que se memoriza, (c) enfatizar e tornar explícitos
os raciocínios e os hábitos de pensamento empregues no trabalho matemático, (d) introduzir os
alunos em uma cultura matemática, (e) estar focado nas interações entre alunos e professores,
(f) tomar os problemas como precedentes às abstrações, a experiência como precedente dos
sistemas de axiomas, e o raciocínio do aluno no centro da aprendizagem.
A partir disso, focalizamos a prática docente do professor nos anos iniciais da escolarização, a
fim de buscarmos pontuar algumas de suas características. De acordo com Azcárate (apud GAIO
e DUARTE, 2004, p. 126), o tipo de atividade matemática proposta pelos professores em sala de
aula é determinada pelo conhecimento matemático do professor e por suas concepções a
respeito de seu ensino. Assim, se o professor não desenvolver ele mesmo habilidades e
competências matemáticas significativas, conclui-se que não poderá contribuir de forma
significativa para o desenvolvimento de seus alunos. Se a escola não oportunizar o
desenvolvimento de relações significativas com a área, teremos, muito provavelmente, muitas
gerações que não se desenvolverão a contento na área.
Para Gaio “estudar ainda é imitar: copiar uma passagem, repetir as palavras do professor, ou
memorizar algumas frases, datas ou números.” (GAIO E DUARTE, 2004, p. 127). Enquanto
perdurar um modelo educacional em que estudar seria apenas imitar e repetir, o ensino de
matemática não se desenvolverá a contento.
Para que se reoriente o trabalho docente desenvolvido, há que se demandar todos os saberes
essenciais à docência. Nessa direção, apontamos a formação inicial, como um dos espaços
formativos para que tais saberes se desenvolvam.

Ciências
No que se refere ao ensino de ciências da natureza, estudos sobre concepções e visões de
ciências têm contribuído na compreensão do seu ensino escolar, ou seja, a docência em ciências
da natureza revela a concepção que o próprio professor apresenta desta área do conhecimento.
A organização de conteúdos e as escolhas metodológicas por parte do professor refletem estas
concepções.
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Nas situações de formação docente, Trivelato (2107, p.70) destaca que “existe a expectativa de
que se apresentem sugestões de modelos, roteiros ou atividades que possam ser adaptados e
aplicados em sala de aula com os alunos”, persistindo ainda uma ideia de que estas ‘receitas’
atendam à diversidade de situações de aula, bem como sua complexidade. Coloca-se então o
desafio de proposição de atividades que não sejam baseadas no modelo transmissão-recepção
de conteúdos, mas àquelas que levam uma compreensão ampliada das questões conceituais
envolvidas, conferindo ao professor maior autonomia.
Neste sentido, alguns pressupostos devem ser considerados, tais como: a transitoriedade dos
conhecimentos científicos. Neste aspecto, o conjunto de conteúdos que deve integrar a
disciplina a ser ensinada, têm sofrido mudanças nos últimos anos. A percepção de que a ciência
se transforma, desencadeando transformações que chegam até o ensino das disciplinas
escolares deve ter lugar nos cursos de formação. Assim, a ideia de uma perspectiva empirista de
ciência, convicta de que o conhecimento está na realidade, e que, por indução, podemos chegar
a ele, tem como pressuposto a estabilidade do conhecimento científico. Esta concepção, nas
palavras de Trivelato (2017, p. 71) “contamina os currículos escolares”, apresentando a ciência,
equivocadamente, como conhecimento verdadeiro e imutável.
Por outro lado, a história das ideias científicas desfaz a concepção anteriormente apresentada,
ou seja, a transitoriedade dos conhecimentos científicos nos leva uma concepção hipotéticadedutiva, onde considera-se as influências socioculturais na construção do conhecimento
científico, ou seja, a subjetividade dos cientistas deve ser considerada na interpretação dos
fenômenos da natureza, ou seja os modelos explicativos propostos pelos cientistas ao longo do
tempo.
Assim, muitas vezes o conhecimento científico pode não refletir muito bem o
mundo natural, mas muito mais o modo como esse mundo é (ou foi) visto em
determinada época da história por determinado grupo de pessoas. Como
vimos, a interpretação pelos cientistas dos fatos e dos resultados dos
experimentos está estreitamente relacionada aos modelos explicativos e às
metáforas tecnológicas da época (CAMPOS e NIGRO, 1999, p.24).

Outro pressuposto a ser considerado é o papel e a importância das perguntas e as atividades de
investigação. Considerando que “todo conhecimento é a resposta a uma questão” (BACHELARD,
1938, apud CARVALHO, 1997, p.152), a produção intelectual está diretamente vinculada a um
envolvimento genuíno na busca de solução para um problema, de resposta para uma questão
de interesse. A proposição de situações problemáticas interessantes requer, segundo Carvalho
(1997), envolvimento intelectual; construção de próprias hipóteses. A proposição de tais
questões de investigação não é tão simples, daí a escassez dessas atividades no ensino de
ciências, principalmente relacionados aos conteúdos conceituais curriculares. Esse ensino de
ciências por investigação estimula a pensar cientificamente o mundo, como também a
alfabetização científica. Tal alfabetização apresenta três eixos estruturantes: a) compreensão
básica de termos, conhecimentos e conceitos fundamentais; b) compreensão da natureza da
ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; c) entendimentos das relações
entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (SASSERON e CARVALHO, 2008).

O que há em comum entre o ensino de matemática e ciências da natureza
É necessário um esforço para identificar o que há em comum no ensino de cada um dos
conteúdos específicos.
Neste sentido, Carvalho (2017), destaca que os últimos anos constituem um período de
mudanças dramáticas para o contexto escolar brasileiro, entre outras, as mudanças
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preconizadas pela LDB, os PCN, e, mais recentemente, o documento Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Tais propostas, segundo a autora, pretende direcionar com maior precisão o
ensino para escola básica brasileira, mas, ao mesmo tempo, cria a necessidade de estabelecer
uma linguagem comum entre os diversos profissionais da escola, principalmente os professores.
Além da exigência da linguagem comum, os professores nas decisões coletivas, devem saber
traduzir essas propostas para o ensino dos seus conteúdos específicos.
Ensino centrado no aluno; redefinição do conceito de ‘conteúdo’; discussão entre as interações
professor-alunos e aluno-aluno; discussão de normas e regras gerais para um ensino centrado
na aprendizagem dos alunos e discussão do conceito de avaliação são, entre outros, alguns dos
conceitos de nova visão de ensino para uma escola do século XXI. Esses conceitos, podemos
afirmar que estão nitidamente presentes nas discussões dos conteúdos específicos em tela:
Matemática e Ciências da Natureza e que acabam por apontar uma discussão sobre o papel dos
professores nessa nova escola. Assim, mais do que saber expor a matéria e ter bom
relacionamento com seus alunos, criando um ambiente agradável de aprendizagem, espera-se
que o professor crie atividades que propiciem aos alunos explorar ideias, fatos e/ou fenômenos,
que ele estimule um ambiente intelectualmente ativo, propondo desafios, encorajando a
exploração de ideias, permitindo a participação de todos, ou seja, que tenham a oportunidade
de expor o que pensam (CARVALHO, 2017).

Saberes da Docência
Neste ponto consideramos importante estabelecer relações entre saber o conteúdo que se
ensina e saberes didáticos e curriculares. Assim, revisitamos alguns aspectos teóricos em
Shulman (1986) acerca do saber do conteúdo.
O autor enfatiza, sobretudo, os saberes necessários ao professor para que venha a mediar um
processo pelo qual o aluno possa atingir a maturidade do pensamento teórico característicos
das áreas de ciências e/ou matemática. Assim, o autor norte-americano valoriza o saber do
professor a respeito daquilo que constitui o conteúdo do ensino e da aprendizagem, em um
movimento por ele denominado recuperação do “paradigma perdido”.
Questionamo-nos acerca do porquê da ênfase no caráter “recuperador” indicado por Shulman
aos saberes ligados ao conteúdo que se ensina. Só se procura recuperar o que está perdido. Se
o saber ligado à disciplina que se ensina é o que se procura resgatar, e para esse trabalho, as
disciplinas em questão seriam Ciências e Matemática, então se pode afirmar que o professor
polivalente, atuante nos anos iniciais da escolarização, necessita resgatar a sua própria Ciência
e sua Matemática antes de vir a ensiná-las.
A preocupação do autor nesse aspecto do saber da docência não nos parece negligenciar outros
saberes, mas concordamos com Fiorentini et al. (1998), segundo os quais, o eixo do saber
docente ligado ao conteúdo que se ensina é fundamental. Para os autores,
Este domínio profundo do conhecimento é fundamental para que o
professor tenha autonomia intelectual para produzir o seu próprio currículo,
constituindo-se efetivamente como mediador entre o conhecimento
historicamente produzido e aquele – o escolar reelaborado e relevante
socialmente – a ser apropriado/construído pelos alunos (FIORENTINI, et al.,
1998, p. 316).

Os mesmos autores prosseguem afirmando que, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática
tal saber é básico, pois “a forma como conhecemos os conteúdos de ensino tem fortes
implicações no modo como os selecionamos e reelaboramos didaticamente em saber escolar”
(Fiorentini, et al., 1998, p. 316).
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Ainda segundo Shulman (1986), o saber ligado ao conteúdo abarca aspectos estruturais, por sua
vez ligados a categorias substantivas e sintáticas, entendidas como a variedade de modos nos
quais os conceitos e princípios de uma disciplina são organizados para incorporar seus fatos, e
o conjunto de formas pelas quais se estabelece o que é válido ou não na área, respectivamente.
Para a docência, o mesmo autor considera ainda o saber “pedagógico” do conteúdo, incluindo
nessa categoria formas de representação das ideias da área a ser ensinada, tais como exemplos,
explicações e demonstrações.
Por fim, Shulman (1986) indica o saber curricular, que é representado pelo conjunto de
programas desenhados para o ensino de matérias e tópicos particulares de uma disciplina.
O trabalho desse autor influenciou sobremaneira a produção científica no tema na década de
1980. Suas pesquisas indicam a necessidade de o professor compreender a disciplina que ensina,
estabelecendo relações entre seus diversos tópicos e entre sua disciplina e as demais,
denotando a demanda ligada à sua transformação para fins de ensino.
Para Shulman (1986), ainda concorreria para a prática docente outras duas vertentes acera do
conhecimento docente: o conhecimento didático do conteúdo e o conhecimento do currículo.
Para o autor, conhecer o conteúdo e saber transmiti-lo implica desenvolver conhecimentos ao
nível da preparação da aula, o que implica saber fazer uma análise do conteúdo no sentido de
definir o grau de complexidade adequado para sua exploração, o grau de abstração desejado e
os eu nível de validade.

Análise de dados
Análise
Quanto a necessária relação da teoria com a prática na formação do pedagogo, vejamos o que
dizem os futuros professores, em seus relatórios de estágio:

“Ao longo do meu processo escolarização tive uma visão da matemática como
sendo algo extremamente difícil e por isso, distante e inalcançável; a única
coisa que me aproximava, de alguma forma, dos conhecimentos era o que
estava posto nos livros didáticos. Ou seja, a minha relação com o
conhecimento foi se perdendo no decorrer da minha vida escolar. No entanto,
ao me adentrar na graduação, tive o privilégio de descobrir uma outra forma
de enxergar a matemática. Forma esta que pude apreciar sua eficácia nas
práticas propostas em sala de aula pela professora P., pedagoga atuante na
escola estagiada. Pude confrontar com a prática as teorias estudadas em sala
de aula, o que possibilitou com que eu construísse diversas reflexões a respeito
da importância do ensino de matemática. (13-05-Estágio)

O estágio realizado, neste caso, revela-se um espaço privilegiado para a reconstrução das
relações do futuro professor com a área. Ressalta-se que as experiências vividas na universidade,
ao longo da disciplina que supervisiona o estágio se integraram às observações realizadas no
estágio, a ponto do futuro professor confrontar essas experiências com a própria escolarização.
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Esse é um aspecto muito importante para a disciplina que aborda a questão do ensino da área,
na formação inicial (na UPM denominada Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática).
Deve-se antecipar que as experiências vividas ao longo da própria escolarização podem não ter
sido muito significativas, e que tenham gerado uma crença, segundo a qual, a matemática seria
destinada a poucos, os mais capazes ou inteligentes. Esse aspecto, inclusive, é abordado no
excerto do relatório de estágio acima.
Assim, é importante que ao longo da formação inicial, os futuros professores experimentem
situações de aproximação ao fazer matemático, às investigações, ao resgate dos erros, como
caminhos possíveis para o acerto. Para isso, além de se discutir aspectos ligados à didática da
matemática, caberia planejar situações nas quais os futuros professores pudessem
efetivamente se envolver em situações de resoluções de problemas, os mais variados. Nesse
sentido, o futuro professor afirma que houve confronto entre teoria estudada e prática docente
desenvolvida em sala de aula. Cremos que houve oportunidade de se observar uma sala de aula
de anos iniciais com crianças investigando matemática, tal qual o futuro professor experimentou
fazer, ele mesmo, na universidade.
Cabe ainda visitar a forma como o futuro professor dá continuidade a seu discurso, no mesmo
relatório de estágio:

“Tenho total certeza de que todo o aprendizado que tive ao longo de dois
semestres na graduação de Pedagogia (Conteúdos e Metodologia do Ensino
de Matemática I e II) e todas as situações observadas por mim na escola S.,
trouxeram grandes contribuições para minha formação e me ajudarão na
minha atuação como docente, pois terei repertório teórico e prático para
pensar as melhores possibilidades de levar, aos meus futuros alunos, boas
situações para estudar e aprender mais sobre a matemática.” (13-05-Estágio)

Cabe sublinhar a relação estabelecida entre a teoria estudada e a prática observada no estágio
e analisada. Nessa interação, haveria a possibilidade de se construir saber pedagógico, calcado
em saber que emerge da prática, mesmo que uma prática apenas observada. Vejamos em outro
excerto como essa relação entre teoria e prática se manifesta, e como o impacto dessa relação
parece se manifestar na elaboração de conhecimento docente:

“A vivência do estágio é essencial para a formação do professor, pois permite
que haja uma relação com o que se aprende na teoria com a prática, dando
ao estudante a possibilidade de construir e reconstruir conhecimentos,
buscando a melhor maneira de contribuir para a construção de conhecimento
dos alunos.” (20-05-Estágio)

“O estágio é uma experiência desafiadora em nosso processo de formação,
que permite que articulemos nossos conhecimentos teóricos em relação à
prática docente, aqui especificamente falando do ensino de Matemática.”
(21-05-Estágio)
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Novamente se manifesta a percepção do estágio como atividade que possibilita a aproximação
da teoria a prática profissional, na formação do professor, como espaço privilegiado de se
construir e reconstruir conhecimentos. Nesse ponto, nos perguntamos a respeito do que o
futuro professor estaria se referindo ao afirmar a “construção e reconstrução de
conhecimentos”.
Na sequência dessa afirmação, o futuro professor diz (...) “buscando a melhor maneira de
contribuir para a construção de conhecimento dos alunos”. (20-05-Estágio).
A partir desses trechos do texto, consideramos que o futuro professor se refere não apenas a
sala de aula observada, mas também às experiências vividas, na disciplina.
Para que se organize situações de formação docente, voltadas ao ensino de matemática, temos
dois aspectos que deveriam as caracterizar, citados por Loureiro: (b) mostrar a matemática
como algo que se produz, mais do que se memoriza, (c) enfatizar e tornar explícitos os
raciocínios e os hábitos de pensamento empregues no trabalho matemático.
Ressaltamos que a disciplina de Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática na UPM
organizou-se de tal forma que os tópicos a serem trabalhados ao longo dos anos iniciais do
Ensino Fundamental foram alvo de investigações sucessivas em sala de aula, como por exemplo,
a proporcionalidade presente nas sequências multiplicativas.
Naquela oportunidade, as abordagens a essas sequências, foram muito além da tradicional
memorização solicitada aos alunos dos anos iniciais, buscando nesse e em outros assuntos, a
possibilidade de se produzir matemática e não apenas memoriza-la.
Explorou-se muitas relações de dobro e metade, triplo e terça parte etc, não apenas dentro da
mesma sequência multiplicativa, mas entre sequências que guardam tais relações.
A partir de muitas explorações, desse conteúdo e de inúmeros outros, pertinentes aos anos
iniciais do Ensino Fundamental, institucionalizou-se uma abordagem investigativa da
matemática.
Dessa forma, entendemos que o futuro professor faz referência a essas experiências vividas em
sala de aula, com seus pares, no bojo da disciplina Conteúdos e Metodologia do Ensino de
Matemática, quando afirma ter experimentado um processo de construção e reconstrução de
conhecimentos, assim como no excerto seguinte, o futuro professor afirma que o estágio
permite articulação entre conhecimentos teóricos em relação à prática docente.
Passemos a explorar a categoria apontada acima: a problematização como ação docente
fundamental para que se proponha boas situações de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Acerca desse aspecto, iniciamos com a retomada de um excerto:

Por isso infiro que a problematização é o maior desafio dos professores, pois
desenvolver atividades como sendo problemas verdadeiros, é a forma mais
efetiva de não ensinar superficialmente (...) (14-05-Estágio)

O futuro professor afirma que a problematização seria a forma de se evitar o ensino superficial,
mas que ao mesmo seria um desafio. Segundo o excerto, a ideia de se problematizar os assuntos
a serem ensinados, tenderia a explorar problemas, caracterizados nele, como verdadeiros.
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Anterior a tal afirmação, o mesmo texto traz as seguintes ideias:
A formação do pensamento lógico matemático deve ser nosso principal
objetivo a ser alcançado na educação de nossos alunos (...) não podemos
ensinar apenas por ensinar, apenas para cumprir mais um tópico do currículo
escolar, devemos ensinar para agregar à vida das crianças, como sujeitos
autônomos (14-05-Estágio)

Parece-nos que o futuro professor busca apontar uma alternativa didática ao ensino de
matemática, com vistas a desenvolver um tipo de pensamento: o pensamento matemático.
Tais ideias parecem-nos ir ao encontro do que nos diz Loureiro, sobre as bases de um plano de
ensino de matemática, e suas características, ou seja: (d) introduzir os alunos em uma cultura
matemática, (e) estar focado nas interações entre alunos e professores, (f) tomar os problemas
como precedentes às abstrações, a experiência como precedente dos sistemas de axiomas, e o
raciocínio do aluno no centro da aprendizagem. (LOUREIRO, 2004, p. 95)
O item (f) das proposituras de Loureiro nos remete a ideia de problematização. O que se propõe
é uma sala de aula em que a exploração dos conteúdos matemáticos se dá por meio de
problemas, para os quais não há, ou não se conhece integralmente um caminho, um
procedimento a ser seguido, para a resolução.
Dessa forma, o que se deve fazer é criar um procedimento de ação, a partir do que já se sabe,
considerando o que quer resolver / saber. Ou, em outras palavras, a problematização dos
conteúdos seria uma proposta de ação docente.
Dentro do que nos parece a mesma perspectiva, vejamos o que diz o excerto de outro futuro
professor, acerca do que se assemelha a problematização dos conteúdos:

(...) as aulas teóricas de Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática
II me possibilitaram compreender que existe razão para todas as operações
(...) Aprendi também que devo enfrentar as perguntas com simplicidade e
deixar que meus alunos explorarem todos os meios possíveis.
Espero assim, ser uma professora que valorize as situações do cotidiano de
meus alunos, para estimulá-los a construir conhecimentos por meio de
investigações, elaboração de hipóteses, raciocínio lógico e troca de ideias. (0505-Estágio)

Quando o futuro professor aponta a exploração de todos os meios possíveis, por parte de quem
aprende, parece-nos a percepção de uma prática investigativa, calcada na resolução de bons
problemas, apresentados aos alunos como motes para a aprendizagem. Assim, mesmo que de
forma incipiente, a visão de área, de objetivos para o ensino de matemática nos anos iniciais,
parece se renovar e tomar uma perspectiva mais significativa, entre os egressos do curso de
Pedagogia da UPM.
Ainda a respeito desse aspecto, concorre para a prática investigativa, uma atitude matemática
com as mesmas características. Retomando o que nos afirma a autora Serrazina “aprender
matemática num curso de formação de professores é importante, mas desenvolver uma atitude
de investigação e de constante questionamento em matemática é ainda mais importante”.
(SERRAZINA, 2002, p. 11).
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Aqui citamos outra característica das aulas da disciplina de Conteúdos e Metodologia do Ensino
de Matemática, na UPM: a exploração dos conteúdos matemáticos, presentes nos anos iniciais
do Ensino Fundamental. A fim de possibilitar a ação docente investigativa, cumpre ressaltar a
importância de se saber matemática. Cremos que para sustentar uma prática investigativa, o
professor demandará saber matemático suficiente para validar ou não as ações sugeridas pelos
alunos, para propor outras possibilidades, ampliando, quando possível a abordagem a outros
aspectos ligados ao que se estuda etc.
Assim, para resgatar o que pode ter se perdido ao longo da escolaridade de alguns futuros
professores, aliamos investigações com institucionalizações matemáticas importantes para a
prática docente.
Finalmente, vejamos alguns excertos de relatórios que apontam o estágio como oportunidade
de se experimentar situações reais de exercício da docência.

O estágio me proporcionou refletir a Matemática como construção de
conhecimento e não apenas a memorização, como aprendi na minha época
de escola, é necessário entender o porquê e saber como fazer. (05-05-Estágio)
Entendo que o estágio teve como objetivo propiciar o acesso a situações reais da prática
profissional nos anos iniciais do Ensino Fundamental (15-05-Estágio)

Os excertos acima abordam a questão da função do estágio, de antecipar a prática docente
futura, de se experimentar situações reais de exercício da docência. O acesso a situações reais
de atuação docente, ainda ao longo da formação inicial para a docência, traz uma perspectiva
privilegiada de formação, pois os futuros professores contam com a supervisão de um professor
mais experiente.
Na UPM, as observações realizadas em sala de aula real são alvo de descrições, debates e
análises, atividades que antecedem a elaboração dos relatórios. Nesse pêndulo, entre
observação e discussão do observado, as ferramentas teóricas exercem um papel importante,
pois explicam a prática, tornando significativas as situações de ensino e aprendizagem da
docência, nas quais se envolvem.
Ao longo do processo de análise, com o apoio do docente da disciplina de Conteúdos e
Metodologia do Ensino de Matemática, cada um dos futuros professores avança na tentativa de
interpretar as diversas situações de ensino que viveu (quer sejam suas próprias experiências, ou
as observadas ao longo do tempo em que estagiou), com o intuito de as transformar de acordo
com as concepções de área, de aprendizagem, de objetivos para o ensino de matemática.
Sendo assim, o que se denomina como estágio, no bojo da disciplina Conteúdos e Metodologia
do Ensino de Matemática, na UPM abrange não apenas a tradicional visita do estudante de
licenciatura a escola estagiada. A visita e o acompanhamento da sala de aula são apenas as
primeiras etapas de uma jornada de estudos que envolve discussões em grupo e individuais,
elaboração de versões parciais do relatório, correções e devolutivas.

Ciências
 Relação da teoria com a prática na formação do pedagogo.
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É importante perceber o destaque que os futuros professores conferem ao papel dos
referenciais teóricos para ampliação da compreensão da prática docente conferindo
aproximação da teoria com a prática:
A escola tem como função desenvolver a inteligência do indivíduo, propondo
atividades estimulantes, através dos processos da descoberta de novas
experiências e, ademais, proporcionando aos alunos, equilíbrio de
pensamentos e raciocínio lógico, promovendo a socialização do pensamento
individual e coletivo. (...)a escola não só desenvolve no aluno questões
práticas ou reflexivas como também promove a troca de experiências entre
professor e aluno. As crianças não têm o mesmo olhar de um adulto, suas
deduções ainda estão em processo de maturação, o que surge também
perguntas diferentes do qual uma pessoa mais experiente não podia
imaginar, é partindo dessas concepções que o professor prepara sua aula. (09,
05- Estágio).

Percebe-se no depoimento a importância dada à clareza da função social da escola, à
compreensão das concepções de infância, além da importância da tomada de consciência da
presença dessas concepções que permeiam a atividade docente.
O futuro professor vai mais adiante:
Um professor que não pesquisa, e não se prepara para sanar as dúvidas, não
pode ser considerado um professor qualificado (...). As aulas de estágio são
um ponto de partida para se tornar um pesquisador, conhecer a sala de aula,
os conteúdos propostos nessas aulas e aprender com eles.
O estudante de Metodologia na graduação, igualmente aos alunos do
fundamental é um sujeito que passa por processos de maturação. O modo de
pensar e agir, amplia-se para o lado científico e acadêmico, apropria-se de
técnicas, transformando-se futuramente em um profissional. Educar
cientificamente não é apenas divulgar resultados de pesquisas, mas ensinar
as bases do método experimental para que ele possa ser aplicado no dia a dia
de cada um. Acredita-se mesmo que a ciência pode ajudar o ser humano a
mudar o mundo. (09, 05- Estágio).

Há uma clara percepção do papel da pesquisa na formação do professor, caracterizando-o como
professor pesquisador permanente. Há uma compreensão da aquisição processual deste caráter
investigativo da docência. Tal caráter é objeto do ensino de ciências.
Outro aspecto percebido é que há uma valorização da relação teoria/prática como aspecto
essencial na intencionalidade docente ao entrar numa sala de aula, como também na seleção
de recursos metodológicos e nas ideias e concepções dos alunos sobre o corpo, por exemplo:
Foi de suma importância relacionar prática e teoria, uma vez que isso nos
permite a refletir a nossa intenção frente a uma sala de aula. (13, 05- Estágio).
Analisando a relação entre a teoria e a prática vivenciada, pude concluir que
o educador pode utilizar diferentes materiais, analisando e comparando a
abordagem dada ao corpo pela ciência e pela propaganda, por exemplo,
discutindo e questionando o uso de um certo padrão estético veiculado pela
mídia. Pode também incentivar a produção das representações que as
crianças têm sobre o corpo, por meio de desenhos, colagens, modelagens ou
até mesmo a música feita pela professora como citado na análise de cena.
(10, 05- Estágio).
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A articulação entre teoria/prática também foi de grande importância para aprofundamento e
melhor compreensão dos temas estudados. Um deles foi o papel social do ensino de ciências da
natureza, como fundamental e indispensável ao desenvolvimento integral do aluno ampliando
sua visão sobre esta importante área do saber, como observado no seguinte depoimento:
A vivência no espaço escolar, além das aulas e textos discutidos em sala, foi
de grande importância para que eu aprofundasse e compreendesse melhor os
temas estudados ao longo do semestre. Como aluna, em situação de
observação, consigo olhar para o ensino de ciências como uma disciplina
fundamental e indispensável no desenvolvimento integral do aluno, já que
explica muito do que nos cerca, desde procedimentos básicos até os mais
complexos de nossa vida. Sendo assim, é essencial que as crianças tenham
acesso a esse conteúdo, ainda mais porque estão em formação. (15, 05Estágio).

A relação entre teoria e prática ofereceu também uma base de compreensão do contexto de
sala de aula, quer seja nas estratégias utilizadas pelo professor quanto nas relações
professor/alunos:
A teoria e a prática nos dão embasamento para entendermos o contexto da
sala aula, o ambiente precisa de estratégias para suprir as necessidades desde
a relação aluno/professor e professor/aluno. (17, 05- Estágio).

Além de qualificar o fazer docente na aquisição de repertório teórico e prático e exercício
reflexivo que o curso contribuiu, como ilustrado:
Tenho total certeza de que todo o aprendizado que tive ao longo de dois
semestres na graduação de Pedagogia (Ciências Naturais I e II) e todas as
situações observadas por mim na escola, trouxeram grandes contribuições
para minha formação e me ajudarão na minha atuação como docente, pois
terei repertório teórico e prático para pensar as melhores possibilidades de
levar, aos meus futuros alunos, boas situações para estudar a ciência através
de reflexões profundas. (18, 05- Estágio).

O embasamento teórico é destacado, como uma forma de análise e como respostas às
indagações que surgem nos processos formativos docentes, como apontado abaixo:
A vivência em sala de aula é importante, porém destaca-se que as referências
teóricas são muito importantes. As experiências vividas em sala de aula, sem
analisar os ensinos das teorias seriam fracas e sem base, tendo portanto, que
os livros e textos indicados conferem com situações observadas e quando
comparados, teoria e prática, respondem a muitas perguntas, como por
exemplo a importância da ênfase nas atitudes como parte desta disciplina e
de muitas outras, a preocupação com a formação do aluno, suas atitudes fora
da sala de aula, e outras práticas que devem fazer parte da aprendizagem.
(19, 05- Estágio).
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A problematização como ação docente fundamental para que se proponham
boas situações de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental

Como dito anteriormente, o papel da problematização no ensino de ciências é de suma
importância, sobretudo na sua contribuição na alfabetização científica (SASSERON e CARVALHO,
2008) como também no ensino de ciências (CARVALHO, 1997; CAMPOS e NIGRO, 1999).
Os futuros professores perceberam tal importância no percurso do estágio:
(...)ensino/aprendizagem precisa ser entendida como dois lados de uma
mesma moeda, duas faces de uma mesma aula, e isso está muito presente na
turma observada, onde não há o protagonismo do professor, tudo aquilo que
os alunos trazem é sempre aproveitado e usado de alguma forma, a
professora a todo momento pede participação, uma vez que os
conhecimentos são respostas a questões. (04, 05- Estágio).
Me comprometer a planejar as atividades de ensino de modo a aproveitar,
complementar, desenvolver e transformar ideias, teorias e conhecimentos
que os alunos trazem consigo, propondo situações conflituosas que faça o
indivíduo perceber a inadequação de suas hipóteses em relação aos novos
problemas, estimular a refletir, questionar, buscar informações, pesquisar
alternativas e transformar ideias. (12, 05- Estágio).

Os futuros docentes percebem a importância da problematização não só no ensino de ciências
da natureza como também no ensino de matemática:
As aulas práticas que presenciei foram riquíssimas, porém senti falta de tempo
para as crianças fazerem perguntas e comentários sobre a vivência, também
senti falta da problematização, que é fundamental para o ensino tanto de
Ciências quanto Matemática. (07, 05- Estágio).

Aliada à problematização, os futuros docentes percebem a ciência como um processo e como
uma forma de pensar o mundo, para tanto, percebe a importância da interdisciplinaridade e do
papel do professor no ensino dos vários conteúdos:
Ao longo do semestre pude perceber a importância da aula de ciências, que
não é somente mais um conteúdo a ser passado para uma criança, e sim
formas de pensar, questionar, argumentar e pensar o mundo que a rodeia. A
interdisciplinaridade tem papel fundamental nesse processo, bem como os
conteúdos atitudinais e principalmente um professor que intervêm e
possibilita situações e problemas reais partindo do conhecimento prévio de
seus alunos. (14, 05- Estágio).



Estágio como oportunidade de se experimentar situações reais de exercício da
docência.

Nesta categoria notamos uma grande presença de depoimentos que confirmam o estágio como
locus privilegiado na vivência de situações importantes para formação docente, como também
uma experiência desafiadora que permite a articulação teoria prática e uma reflexão sobre a
importância da educação científica na sua própria formação e na formação de seus futuros
alunos, como ilustrado:
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Com a realização deste estagio, foi possível vivenciar situações importantes
para a minha formação como docente, atrelar o que foi aprendido em sala de
aula com o que aconteceu na minha sala de estagio foi uma aprendizagem
impar. (32, 05- Estágio).
O estágio é uma experiência desafiadora em nosso processo de formação, que
permite que articulemos nossos conhecimentos teóricos em relação à prática
docente, aqui especificamente falando do ensino de Ciências Naturais. É uma
oportunidade fundamental para que os futuros professores discutam e
reflitam sobre a importância da educação científica na sua própria formação
e na de seus alunos. (31, 05- Estágio).

Concebem o estágio como espaço para ‘ilustrar’ e reforçar aspectos teóricos estudadis no curso
de formação:
O estágio cumpriu a sua função de ilustrar e reforçar a teoria estudada e abrir
caminhos para a analise dos processos de ensino envolvidos no estudo das
ciências. (29, 05- Estágio).

Além disso, o estágio pode propiciar experiências enriquecedoras no processo de
formação, possibilitando inclusive uma alteração de visão de área, no caso, alteração da
concepção de ciências da natureza, tema caro nas discussões sobre a formação de
professores de ciências que atuarão nos anos iniciais do ensino fundamental:
O estágio é uma experiência desafiadora, mas de suma importância no nosso
processo de formação. Ao mesmo tempo que enfrentamos diversas situações
que ainda não estamos capacitados para enfrentar, o estágio nos prepara
também para a nossa vivência em sala de aula. Constatei que o bom
andamento da aula depende de uma preparação metodológica, porém não é
só isso, o entrosamento dos alunos com a professora é de extrema
importância para que a aula seja produtiva e faça com que os alunos queiram
participar.
No que refere ao ensino de ciências, a minha visão se ampliou, pois, as minhas
aulas de ciências era apenas teoria e acompanhar o livro didático, e não me
recordo de nenhuma vez de ir em uma horta ou coisa parecida, ou seja, poder
vivenciar e acompanhar esse tipo de atividade foi enriquecedor e desmitificou
a visão que eu tinha da disciplina. (26, 05- Estágio).

Por fim, o estágio deu oportunidade dos futuros docentes perceberem com mais
propriedade várias questões relacionadas à profissionalidade docente em seus vários
desafios, entre eles, a criticidade (autocrítica permanente) e a possibilidade de que, na
observação de situações didáticas, haja reflexão sobre a docência:
O estágio realizado foi de extrema importância para minha vida profissional,
pois foi possível observar na prática diversas questões estudadas na sala de
aula.
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Após cinco semestres do curso de Pedagogia, quando entramos em uma sala
de aula, conseguimos observar com mais propriedade diversas questões
relacionadas ao profissional que queremos ser, até mesmo um modelo que
não é o que almejamos para ensinar, nos proporciona uma grande
experiência, pois, como profissionais da educação, devemos nos apropriar das
teorias e buscar auxiliar nossos alunos a terem um conhecimento mais pleno.
Os estágios sempre auxiliam para que possamos ter uma visão crítica sobre
nós mesmo, sobre qual profissional desejamos ser e quais mudanças que
almejamos.
Sempre que faço estágio, principalmente o de observação, saio com estas
inquietações, de como possibilitarei um conhecimento mais pleno para meus
alunos e qual caminho deverei seguir.
No estágio de Ciências não foi diferente, pois foi possível observar diversas
situações onde pensei em como agiria, se faria a mesma coisa da professora
regente. (24, 05- Estágio).
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7ª. PARTE – Aprendizagem da docência: o caso de ensino da Professora
Stefânia - Concepções, crenças e valores na formação inicial, a partir de
depoimentos dos alunos do sétimo semestre
Vivemos um tempo de perplexidade, crises e surgimento de múltiplas sínteses, tempo
caracterizado como de novos paradigmas ou, no seu reverso, como de possibilidades ampliadas
ou, mesmo, de impossibilidades. No campo da educação, tal contexto recoloca o debate sobre
a unidade entre teoria e prática ou, ainda, sobre a relação entre o saber e o fazer. Essas questões
e outras ganham novos contornos e coloridos quando observamos ou contemplamos o
cotidiano escolar e a formação do professor, percebemos suas múltiplas concepções e
tendências.
Crenças e valores estão sempre vinculados a uma estrutura social e fazem parte do cotidiano
das pessoas. São forças que impulsionam o agir do sujeito. Ajudam o sujeito a se colocar no
mundo, a fazer sua aposta numa forma de viver, de interpretar o mundo e se relacionar. Esta é
uma questão essencial no processo de formação do professor. As tensões entre os saberes
socialmente construídos aparecem no início e no decorrer da formação docente. Cabe ressaltar
que os valores e crenças são construídos ao longo da vida e formam a biografia do sujeito. Nesse
sentido, podemos afirmar que concepções, crenças e valores são teorias implícitas, sem
organicidade racional crítica.
É o que observamos na formação inicial do discente. Ele chega com uma ideia formada a partir
de suas crenças e valores sobre o que é ser professor, o que é infância, o que é ensinar, educar,
o que é família, como se define a relação entre professor e aluno, o que é alteridade, cidadania,
democracia, qual é a função da escola, o que é desigualdade social. São temas que desvelam as
barreiras e dificuldades que o discente encontra para compreender e aprofundar as bases
teóricas do curso. Esses saberes que o aluno traz e que, segundo nossa perspectiva, são teorias
implícitas, não são, em si, nem bem, nem mal. Dependem de como os docentes fazem a
mediação entre eles e o saber acadêmico.
A memória do sujeito registra as múltiplas experiências e estratégias de lidar com a vida,
presentes em sua trajetória. É nelas que construímos as crenças e valores que nos ajudam a ser
mulher, homem, professor... em síntese, nossa forma de ser gente, de pensar. Temos observado
que o processo de formação que antecede a formação inicial para a docência é muito pouco
explorado. De um lado, o saber do aluno; de outro, o do professor. Neste processo, o que
aparece são os muros e não as pontes. O desafio da formação está hoje situado nas mediações
entre os saberes e na unidade entre teoria e prática. Muitos estudos demonstram a relação
entre as experiências, o pensar do sujeito e a prática docente, a exemplo da trajetória
profissional de Stefânia Padilha (Nono, 2005, pág. 219):
“Considero que em nossa profissão vivemos aspectos diferenciados. Somos as tias,
com todo o desprestígio social desse título. Aquela boazinha que faz as vontades,
que pode ser útil para várias tarefas, mas é a mãe quem decide as questões
importantes. Aquela que não sendo a dona, a grande responsável pela
formação/educação da criança, não define nada, mas ganha a recompensa da
flexibilidade. Não precisa de muito preparo, não precisa ser muito competente e
ganha um título que carrega doses de afetividade. As tias são boazinhas, como se o
título desse a priori e de graça uma relação afetiva que deveria ser construída no diaa-dia. Mas, junto com essa realidade, existe outra. Mãe é uma só e tia podem ser
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muitas e passamos a ser entendidas no plural. Talvez como instinto mesmo de
sobrevivência, hoje somos plural, tias ou mercenárias, somos categoria, nos
organizamos em sindicatos e tentamos dizer nossa voz, nossos direitos. Somos
também objeto de pesquisa e estudos. Nós mesmas e os outros, preocupados com
nossa identidade, nos percebendo como sujeitos sociais políticos. Um sujeito
constituído na relação com os outros, fazendo e se fazendo na cultura. Desse tempo
que vivo, a professora que sou tenta negar o papel de tia nas ações e atitudes
individuais, mas sei que a carrego comigo e principalmente no olhar do outro sobre
minha profissão. Com relação ao sujeito sociopolítico pertencente a uma categoria,
tento me colocar a serviço da construção dessa identidade numa constante e doída
articulação entre o individual e o coletivo. Mas, com toda certeza, participar da
abertura política de nosso país em 1979, ir para as ruas abrindo a caixa-preta da
educação e presenciar o surgimento de uma nova concepção de sindicato, mesmo
ainda sendo uma aluna da Escola Normal, foi e é uma marca determinante na
professora que sou. Penso que, nos anos 80, escorregamos por uma etapa da história
e as mudanças ocorreram a mercê das ideologias e legislações. Começamos a nos
descobrir como sujeitos da história e das mudanças, negando antigas imagens.”

Um conhecimento da teoria e uma prática não são suficientes para mudar o sujeito. É necessário
haver uma inteireza entre teoria e prática, uma consciência da existência. A teoria, no processo
de formação e do ser profissional, tem que iluminar as questões sociais e a prática, assim como
estas têm que iluminar a teoria, pela perspectiva de que uma descongela a outra e traz vitalidade
para a transformação. Em outras palavras, falamos de práxis.
Partimos do seguinte questionamento: a formação inicial do Curso de Pedagogia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie tem contribuído para a desconstrução, reconstrução e
construção de crenças e valores, em direção ao fazer docente? O aluno chega ao Curso com uma
representação do que é ser professor e do que é ensinar e aprender e, muitas vezes, na dinâmica
do Curso, suas representações não são integradas.
A trajetória de Stefânia mostra um pouco como essas questões podem ir se ajeitando ao longo
da carreira. De uma forma ou de outra, a escola é um encontro de múltiplos saberes. Cada
membro da comunidade escolar traz consigo uma história, um jeito de compreender o mundo,
um jeito de se apropriar do mundo, um jeito de transformar o mundo. As trajetórias dos
professores e alunos mostram acenos da matriz curricular, de como o professor forma e é
formado.
Um mundo complexo exige do professor e de cada pessoa uma formação continuada, no sentido
de construir e descontruir valores, concepções e crenças. Stefânia assume o ser professora como
uma profissão, a cujas exigências responder por meio de uma formação continuada que se
constrói a partir das experiências cotidianas, discutidas com a comunidade escolar.
No sétimo semestre do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie de 2017,
entregamos um questionário a 35 alunos, dos quais 30 responderam. A primeira questão foi a
seguinte:

1. Como foi o seu primeiro ano de curso? Como aconteceu a articulação de suas
experiências anteriores como aluno (a) com os conteúdos propostos no Curso,
neste 1º ano? Exemplifique.
A escola é um espaço de encontro que busca ajudar a todos a terem uma compreensão do
mundo, a fazerem uma leitura crítica da vida. Os alunos chegam à sala de aula ensopados de
experiência cotidiana e dos afetamentos gerados pelas transformações da sociedade, o que
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produz certa ansiedade e insegurança na forma de agir, de compreender, de pensar, de ser e de
fazer. As trajetórias deixam entrever insegurança, incerteza, perplexidade e medo, reforçados
por múltiplas inquietações individuais e sociais.
“O meu primeiro ano de curso foi algo encantador. Os conceitos trabalhados nesse
semestre abriram um novo olhar, para as minhas experiências anteriores. A disciplina
de sociologia me trouxe as lembranças do meu pai que, aos 14 anos, me falou de
Marx e me mostrou o livro O Capital. O seminário sobre Casa Grande e Senzala me
fez entender a trajetória do negro no Brasil e a exploração sexual em relação às
mulheres negras. As aulas de neurociência me fizeram pensar em como as sinapses
ocorrem muito rápido e como influenciam o cotidiano.” (Depoimento A20.)

No primeiro semestre do curso, a maioria dos alunos mostrou medo, uma certa tensão diante
do que sabiam e não sabiam, entre saberes e experiências, um saber rico de experiências e um
saber acadêmico-científico. Nas entrelinhas do discurso dos alunos, percebia-se a mediação dos
professores por meio de diálogo e interação entre os saberes. O A1 respondeu da seguinte
forma:
“Ingressei no curso com grande medo e receio, tinha ouvido em minha vida toda
escolar que sou burro, sofri todos os tipos de violência que se possam nomear, pensei
que não passaria do 1º semestre. Iniciei meus estudos para provar para os outros que
eu era capaz, mas para minha surpresa provei a mim mesmo que sou capaz e não
acreditava nisso até chegar à reta final do curso. Meu primeiro ano foi intenso,
conturbado por questões pessoais, mas muito edificante e estimulante, foram
experiências atrativas que me fizeram sentir acolhido, bem recebido, capaz,
momento de descoberta das minhas habilidades que nunca anteriormente haviam
sido descobertas.”

Apesar das tensões, os alunos foram bem acolhidos, segundo seus depoimentos. O ambiente de
formação do primeiro semestre foi favorável ao processo de aprendizagem, uma vez que soube
estabelecer as conexões entre os saberes, as experiências e o conhecimento científico. O
primeiro ano foi “intenso, conturbado por questões pessoais... foram experiências atrativas que
me fizeram sentir acolhido, bem recebido, capaz, momento de descoberta das minhas
habilidades que nunca anteriormente haviam sido descobertas”.
O conjunto de reflexões ofertado pelo curso repercute na prática cotidiana do discente, dá início
a uma relação entre teoria e prática. A nova situação do aluno como estudante de pedagogia
interferiu, de um modo que ainda não podemos mensurar, em sua forma de pensar e de agir
diante das questões cotidianas, profissionais, familiares, econômicas, sociais, educacionais,
culturais, políticas e religiosas da sociedade. As palavras medo e novidade, por exemplo,
aparecem quinze vezes nas entrevistas dos trinta alunos do sétimo semestre que descreveram
sua trajetória acadêmica.
Talvez possamos inferir que o novo sempre desperta certa insegurança e medo, sobretudo nos
alunos que não confiam suficientemente em si mesmos. Alguns chegaram a declaram que se
achavam incapazes de aprender. Outros traziam marcas de experiências escolares negativas,
que criavam certo bloqueio no processo de construção do conhecimento. A experiência
acadêmica deve motivar a criatividade, a releitura da prática, a partir das teorias que servem de
referência para o curso de pedagogia. “As aulas ... me fizeram pensar em como as sinapses
ocorrem muito rápido e como influenciam o cotidiano.” (Depoimento A20.)
A trajetória dos alunos, mesmo que incipiente, tematiza as questões do cotidiano da
escola e do processo de formação do professor, deixam vir à tona as teorias,
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conhecimentos e crenças pessoais, bem como a tensão na relação com os professores
e com a cultura institucional. Nela, os alunos descobrem a necessidade de rever suas
posições. Na formação inicial, o curso de pedagogia enfrenta o desafio de mobilizar
os alunos para compreender os processos de aprendizagem e de construção do
conhecimento, para refletir sobre sua prática e sua biografia. O exercício da docência
requer um conjunto de conhecimentos orgânicos e críticos. Essa perspectiva
podemos perceber na fala de A18:
“Meu primeiro ano no curso de pedagogia foi desafiador, porque me vi diante de
muitas leituras que eu não estava acostumada. Desde o primeiro ano me propus a
ler o máximo de leituras que os professores pediam para que eu estivesse a par dos
assuntos e assim estivesse apta para as avaliações.” (A18.)

Esta e outras falas nos levam a problematizar a carreira docente pelo conjunto de sua trajetória,
hoje constituída por múltiplas exigências pessoais, organizacionais, de interpretação das
situações e de convivência. A formação já não se define somente pelo “aprender e ensinar” e
não se prende unicamente aos processos vinculados à escola, mas tem como referência a
trajetória do docente como um todo e sua forma de atuar ou de estar presente no mundo.
“Nos diferentes momentos de sua carreira profissional – formação inicial, início na
carreira, etapa em que já possui certa estabilidade profissional, período em que
questiona sua opção profissional, período em que se aproxima de sua aposentadoria
– o professor enfrenta diferentes necessidades, problemas, expectativas, desafios,
dilemas e vai construindo seu conhecimento profissional.” (NONO, M.A. e
MIZUKAMI, M.G.N., in http://29reuniao.anped.org.br/trabalhos/trabalho/GT081868--Int.pdf, acesso em 29/04/18.)

A formação inicial ocorre num processo de transição de um sistema educacional muitas vezes
carregado de preconceitos e de difícil superação para uma formação mais acadêmica. No curso
de pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, há um esforço dos alunos, dos
professores e da Instituição para se construir um processo de formação docente mais completo
e qualificado. As falas dos alunos têm sempre como ponto de partida sua situação no momento
do ingresso ao curso e o esforço que tiveram que fazer para superar visões, crenças, valores e
concepções um tanto ingênuas e acríticas, e estabelecer uma unidade entre teoria e prática. Em
outras palavras, descobrir a importância da teoria e a dignidade da prática.
“Meu primeiro ano foi mais de autoconhecimento em relação ao curso e à profissão que acabara
de escolher; lembro que as aulas eram mais práticas, contendo até aulas de música; a turma era
mais unida e divertida; não gostava muito das aulas, pois não tratavam de assuntos de formação
de professores, mas sim de assuntos mais específicos como filosofia, história, redação, sociologia
etc. (A10.)

Cabe destacar que a análise do perfil dos alunos revela que 29 dos 35 alunos que responderam
o questionário estão no curso porque querem ser professores e quatro entre eles, porque
tiveram bons professores, como revela a Tabela 14. Outro ponto a observar é que no conjunto
do curso 63% dos alunos querem se dedicar à docência e 11% desejam adquirir uma cultura
geral. Esses dados estão em sintonia com a análise sobre os cursos de pedagogia no Brasil,
elaborada por Bernardete Gatti.
“O primeiro ano de curso foi bem complicado, pois tive que lidar com conhecimentos científicos,
aos quais eu nunca tivera acesso. Após este primeiro ano, a experiência com os conteúdos
propostos foi-se somando e formando conhecimentos novos, os quais contribuíram e continuam
contribuindo, a cada dia, para minha formação. Antes do curso, eu era apenas uma pessoa que
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estava há anos fora de uma escola e que durante esse tempo não adquiriu, em sua trajetória de
vida, estímulos para se buscar mais e mais conhecimentos.” (A24.)

Embora o sistema escolar tenha mudado nos últimos quarenta anos, no sentido de valorizar os
múltiplos saberes, as experiências do cotidiano escolar permanecem num ritmo de uma cultura
disciplinar que define o saber científico como absoluto e nega outros saberes e experiências das
crianças e das famílias. Os alunos passam largo tempo no ambiente escolar e não chegam a
integrar os diferentes saberes e nem a se apropriar do conhecimento científico. Isso se deve a
um estranhamento diante do processo pedagógico existente na cultura escolar. O que nos
parece é que a escola persiste no seu projeto de pedagogização das relações humanas pela ótica
do mestre e do ignorante. O saber do mestre é o que vale, é absoluto. O ignorante tem que
desconstruir e negar o seu saber (cf. RANCIÈRE, 2002).
O depoimento de A24 acena para essa tensão e, ao mesmo tempo, mostra seus esforços e o
empenho dos professores e da Instituição em criar estratégias para superar dicotomias.
“Meu primeiro ano de curso foi um tanto quanto surpreendente; infelizmente, o Mackenzie não
tem um projeto de permanência; me sentia um tanto quanto excluída pela falta de capital cultural
e econômico e me sentia aluno do 5°. ano em uma escola nova; me recordei do meu 5°. ano e
decidi que não queria o mesmo para meus alunos. Logo arrumei um emprego e articulei melhor
a faculdade e as aprendizagens cotidianas, e isto me deixou curiosa e disposta a querer aprender
mais e mais. E aqui estou até hoje, mas ainda gostaria de uma proposta de permanência para os
alunos que se sentirem excluídos.” (A12.)

A12 retoma a discussão de um conceito de Bourdieu de que a falta de capital cultural e
econômico interfere na aquisição do conhecimento científico. De imediato, no caso de A12, este
não parece ter sido um impedimento insuperável.
A proposta do curso de pedagogia é romper com as propostas disciplinares congeladas que não
conseguem integrar os múltiplos saberes. Sua matriz curricular está fundada na
interdisciplinaridade por uma perspectiva dialógica, o que permite refletir sobre os diversos
saberes, o que ajuda o novo docente a dialogar e a se colocar na prática escolar como um
mediador do processo de construção do conhecimento. Isto é o saber fazer docente.
A prática interdisciplinar no curso de pedagogia e na formação inicial do professor tende a
possibilitar uma forma rica de produção e de integração dos saberes. As práticas pedagógicas
nesse contexto visam ao desenvolvimento social e intelectual do aluno, no sentido de engajá-lo
de forma crítica e ética nos espaços educacionais, interagindo com as diferentes culturas e
saberes. A8 mostra as estratégias que a ajudaram a integrar teoria e prática.
“Achei importantes os estágios para podermos conhecer a sala de aula vista de outro
ângulo (que não o dos alunos), os relatórios de estágio, que me permitiram exercitar
minha escrita, assim como as provas dissertativas ao longo do curso. Também achei
importantes os trabalhos em grupo e apresentações para a sala, porque facilitam um
pouco a familiaridade com o falar para o ‘público’.” (A8.)

Para o curso de pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie confluem diferentes
saberes e experiências culturais mediadas pelo corpo docente, como se pode observar nas falas
dos alunos. O conjunto de estratégias utilizadas pelo curso, como destaca A8, é importante para
articular teoria e prática, e, ao mesmo tempo, para ajudar o aluno a assimilar as exigências do
fazer docente. O estágio é uma estratégia por excelência no sentido de superar dicotomias entre
teoria e prática. As salas de aula são consideradas como “espaços de lidar com o conhecimento
sistematizado, construir significados, reforçar, questionar e construir interesses sociais, formas
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de poder, de vivências que têm necessariamente uma dimensão antropológica, política e
cultural” (CANDAU, 2000, p.52).
Com a finalidade de compreender as trajetórias dos alunos do sétimo semestre do curso de
pedagogia:
2. Se fosse escrever um depoimento sobre sua trajetória no Curso de Pedagogia, que
aspectos importantes para sua formação mereciam ser compartilhados em outros
cursos de Pedagogia?
As pesquisas atuais sobre a formação inicial do professor têm enfatizado a importância da
articulação entre teoria e prática, a capacidade de o professor ser um pesquisador reflexivo, de
saber refletir continuamente sobre sua prática e de estabelecer conexões entre os múltiplos
saberes. A1 destaca essa constatação das pesquisas:
“Teoria e prática, vivenciar experiências, refletir sobre os conteúdos e discutir em coletivo.
Descontruir conceitos por análises das diferentes realidades. Creio que um dos melhores aspectos
foi vivenciar o respeito aos conhecimentos prévios de cada aluno, propiciar atividades reflexivas
e também coletivas, que nos fizeram problematizar temas por diferentes prismas.” (A1.)

Acreditamos que um projeto pedagógico cujo foco esteja numa educação de qualidade e
quantidade não deve se restringir a qualificar questões estruturais e burocráticas, mas deve
definir claramente suas concepções, valores e crenças. É no fazer docente, no campo relacional,
que se manifesta a qualidade da educação, constituída por uma metodologia democrática. Não
se trata de um discurso, mas de uma proposição operativa. Uma pedagogia ou uma democracia
discursiva não conseguem penetrar na vida social e cotidiana. É necessário estabelecer conexões
com a realidade, com os contextos sociais em que as pessoas vivem. (Cf. TOURAINE, 1996.)
Ser professor, na atualidade, requer um saber fazer que articule teoria, prática e sentido da vida,
voltados para a construção do conhecimento. A1 relata como ocorreu na sua trajetória a
organização desses elementos. Suas informações possibilitam compreender a proposta e o jeito
de ser do curso. A maior parte dos argumentos dos alunos é no sentido de valorizar a teoria e a
prática enquanto unidade e não por disjunção.
“A criatividade com certeza. Aprendi que tudo pode ser questionado, ter diferentes visões e pode
ser dialogado, mantendo o respeito, já que não há uma única verdade absoluta. A escuta se
tornou mais aguçada para diferentes opiniões e buscar conhecimento constantemente para
sempre tentar melhorar se tornou uma prática de rotina.” (A4.)

Numa sociedade em que tudo parece estar à deriva, em que o sentido da vida parece esfumaçar,
as relações humanas exigem criatividade. Em busca de saídas, a educação tende a preparar para
escutar, dialogar, contemplar e interpretar o mundo e a vida cotidiana. O curso de Pedagogia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, conforme os depoimentos dos alunos, prepara para a
relação entre teoria e prática. Nesse sentido, o conhecimento, sempre em contato com prática,
não se deixa congelar nem aprisionar. Por outro lado, a prática sustentada por um embasamento
teórico, sempre traz algo novo.
“Sim, é desafiador e muito difícil, mas vale a pena! Vale a pena [...] É uma loucura [...]. Mas valeu
a pena todo esforço, seremos bons profissionais, com uma base sólida.” (2ª; A5.)
“Acredito que a formação cultural é o melhor aspecto a ser compartilhado. Aprendi e compartilhei
coisas que não sabia que eram possíveis ou que existissem, e aprendi a ter um olhar crítico, a
fazer reflexões em cima de diversos conteúdos e ter argumentos. Além de estar sempre com
vontade de aprender mais para compartilhar mais. É excelente chegar em pele negra dentro de
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um lugar onde só tem branco de classe média alta e saber sobre o que eles estão falando e se
impor e defender seus interesses e suas opiniões e isso eu aprendi.” (2ª; A12.)
“Não foi fácil! Mas quem disse que seria? Desde as dificuldades para chegar até a faculdade, ao
início dos estágios e procurar escolas como auxiliar, foi extremamente importante e construtivo.
Poder ir a campo e colocar em prática a riqueza dos conhecimentos foi algo indescritível e saber
que podemos transformar o mundo em que estamos inseridos é algo grandioso. Ter o nosso olhar
transformado através das aulas e poder olhar principalmente para a infância, significou muito.”

(2ª; A25.)
De maneira geral, os alunos destacam como novidade de sua trajetória no curso de Pedagogia
a descoberta da relação entre teoria e prática, o que lhes permitiu uma leitura mais crítica do
mundo e do cotidiano, e a aquisição de ferramentas de mediação. Essa trilha gerou neles o
encantamento e a alegria de ser professores, apesar das dificuldades. Nessa linha de capturar a
trajetória do aluno no curso de Pedagogia, acrescentamos uma terceira problematização:
3. Na questão anterior, você apontou aspectos que foram importantes para a sua
formação. Agora, aponte: Quais foram os desafios que você vivenciou e enfrentou?
Quais são as estratégias que você adquiriu e que poderão ser úteis para enfrentar e
superar as dificuldades que surgirão no decorrer da sua carreira? Exemplifique
Nos depoimentos dos alunos, podemos ver quais são suas dificuldades e as estratégias que
utilizam para superá-las, no sentido de responder às exigências da formação e da profissão que
escolheram. A formação inicial tem um papel fulcral na preparação do sujeito para uma condição
que quem vive no mundo e pretende exercer o ofício de ser professor. Este é um momento
histórico de entrada na carreira, do tornar-se professor, num longo processo de imersão na
compreensão da relação entre teoria e prática, ensino e aprendizagem, mediação de conflitos e
produção de conhecimentos. Em síntese, é o momento de se produzir uma lógica de formação,
em que os múltiplos saberes são valorizados.
Quais são as expectativas e dificuldades dos alunos do curso de Pedagogia?
“O maior desafio é conseguir conciliar a faculdade com o trabalho e os estágios
obrigatórios, exigência de relatórios imensos e detalhados num prazo curto, quando há vida além
da vida acadêmica. Me refiro às responsabilidades de que não podemos abrir mão.” (3ª; A1.)
“Foi incrível! Foi um ano que iniciou um processo de desconstrução de muita coisa que eu
acreditava e havia vivenciado. Os conteúdos pareciam até encantadores, de tão diferentes da
realidade criada ao longo da minha vida com minhas experiências vividas. Um exemplo que
acredito que foi aprendido por muitos era a maneira que fui avaliada. Não existia somente a
prova por escrito, mas sim com diferentes maneiras, possibilitando que cada um mostrasse o seu
melhor. A criatividade com certeza. Aprendi que tudo pode ser questionado, ter diferentes visões
e com respeito pode ser dialogado, mantendo o respeito já que não há uma única verdade
absoluta. A escuta se tornou mais aguçada para diferentes opiniões e buscar conhecimento
constantemente para sempre tentar melhorar se tornou uma prática de rotina.” (3ª; A4.)
“As estratégias que adquiri foram aprender a trabalhar com o grupo, a ouvir mais os outros, a
validar a opinião do outro em detrimento da minha quando isso favorecia o grupo como um todo,
a ver e buscar ajudar o outro em suas dificuldades, procurando usar o que ele já sabe para reduzir
as dificuldades.” (3ª; A8.)

As narrativas desses alunos situam suas histórias por uma perspectiva de superação, através de
estratégias que visam ao equilíbrio entre as múltiplas dimensões da vida. As experiências e
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estratégias utilizadas pelos professores atingiram um aperfeiçoamento nos campos da
convivência humana – saber escutar o outro, compartilhar ideias... – e do conhecimento –
elaborar relatórios, leitura de textos, análise da realidade...
“Um grande desafio para mim foi uma DP que peguei e considero injusta. Nem tive a chance de
uma conversa antes. A DP me trouxe mais gastos e foi difícil para conseguir pagar, sempre me
achei dedicada, não combina comigo ficar de DP, foi uma enorme chateação. Ter foco, não
permitir que ninguém me tire o foco, pois estou aqui, porque eu quero estar.” (3ª; A13.)
sentia mais velha em relação ao grupo, excesso de trabalho,
distância de casa para a faculdade, nunca desistir – exemplo: parei um semestre e depois voltei
para encarar os desafios.” (3ª; A16.)
“Como eu estava há 11 anos longe, fora da escola e nunca tinha sido estimulada para buscar uma
formação ou até mesmo continuar os estudos de outra maneira, posso dizer que o maior desafio
foi a leitura de textos com linguagem totalmente fora do meu vocabulário usual. Ler, ler e ler.
Algo que eu não fazia anteriormente.” (3ª; A23.)
“A estratégia vai surgindo quando você começa a praticar, pois somente com a teoria não ajuda
muito. Os livros não ajudam como cuidar de crianças que brigam, como lidar com os pais etc.
Acredito que encontraremos dificuldades em todos os componentes curriculares.” (3ª; A17.)

As dificuldades apresentadas são próprias de alunos que frequentam o curso noturno, como
falta de tempo para estudar, ler e dominar o vocabulário, limites de repertórios, tempo de
distanciamento da escola, relação entre teoria e prática, distância entre a residência e a
universidade, pouco tempo para convivência familiar. Cabe ressaltar que a pesquisa do perfil
sociodemográfico desses alunos revela que é uma turma heterogênea, no que se refere à
situação econômica, condição de trabalho e moradia, escolaridade pessoal e da família, e faixa
etária. Essa heterogeneidade não atrapalha a formação, ao contrário, favorece, uma vez que as
trocas de experiências contribuem para a problematização e interpretação do mundo.
“As estratégias estudadas em sala, com certeza tentarei colocar em prática. Atuar
como mediador do processo de ensino, entender como os alunos aprendem, a fim de
colaborar para o processo de ensino e aprendizagem. Estar sempre em busca de
novos conhecimentos e ter pensamento crítico para conseguir solucionar os
problemas.” (3ª; A25.)
“Aprendi que muito o que acontece em sala de aula, nós iremos aprender na prática.
Porém, o curso me propiciou um bom embasamento teórico e norte de pesquisas
para minha formação permanente. Por exemplo, cada dia, na sala de aula, ensinar
matemática é um desafio na Educação Infantil, mas teve boas fontes no curso e
sempre faço pesquisas pessoais para aprender.” (3ª; A27.)
“Os desafios foram baseados na teoria e prática, antes de eu aprender que um não
existia sem o outro. Acreditava que faltava no curso a parte prática, mesmo tendo os
estágios obrigatórios, pois eu já estava na escola como auxiliar, e era muito diferente,
nós não aprendíamos como lidar com a criança na prática. Foi aí que entrei como em
conflito com o curso, pois me parecia não oferecer experiências suficientes para lidar
com a realidade.” (3ª; A30.)

As estratégias dos alunos mostram que a Pedagogia é uma ciência voltada para a prática
e que pressupõe uma teoria. Conforme atesta Freire, toda prática pressupõe uma teoria
e toda teoria pressupõe uma prática. O fazer da docência realiza-se mediante um
processo dialético de reflexão e ação, e de ação e reflexão. As experiências, quando
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refletidas, homologam os processos formativos. A formação inicial deve ser mais do que
um espaço de aprendizagem, deve ser um laboratório com vivência de experiências que
conduzam o aluno ao exercício de sua profissão.
“No que concerne à formação de professores, é necessária uma verdadeira
revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação. As
emendas já são muitas. A fragmentação formativa é clara. É preciso integrar essa
formação em currículos articulados e voltados a esse objetivo precípuo. A formação
de professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus diversos campos
disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da função social própria à
escolarização [...] A forte tradição disciplinar que marca entre nós a identidade
docente e orienta os futuros professores em sua formação a se afinarem mais com
as demandas provenientes da sua área específica de conhecimento do que com as
demandas gerais da escola básica, leva não só as entidades profissionais como até
as científicas a oporem resistências às soluções de caráter interdisciplinar para o
currículo [...]” (GATTI, 2010, p. 1375).

A nosso juízo, com base nos depoimentos dos alunos e nas problematizações de algumas
pesquisas, o curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem um caráter
interdisciplinar, valoriza a prática e aprofunda a função social da escola. Outra estratégia para
superar dificuldades é a discussão em grupo, que aparece no caso da professora Stefânia:
“Nas reflexões do coletivo da escola, é uma luta, por exemplo, definir até onde a
interminável contação de caso das crianças nos ajuda a entendê-las, como lidar com
o tempo, sempre insuficiente para tantas prioridades e onde buscar os fundamentos
teóricos que ajudariam a entender a nossa prática cotidiana. No coletivo da escola,
cada uma das minhas colegas traz a marca de suas histórias de vida, seus percursos
profissionais, suas características pessoais, o que implica constantes trocas,
negociações e construção de acordos possíveis. Assim, o projeto político-pedagógico
vai se constituindo e o seu registro vai tendo o lugar do vivido, mas também das
metas desejadas, dos acordos vislumbrados.” (PADILHA, 2002.)

Os espaços de diálogo e de problematização são importantes para rever a prática e aprofundar
a teoria, como vemos nas narrativas dos alunos e da professora Stefânia.
4. A partir de sua própria experiência no Curso e nos estágios, quais são os conteúdos dos
componentes curriculares da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental que você acredita que poderá encontrar maiores dificuldades? A que você
atribuiria essas dificuldades?
A matriz do curso de Pedagogia pressupõe uma integração entre o aprendizado teórico e
prático, e isto significa a formação de um profissional reflexivo, com condições de repensar e
reavaliar o fazer docente. “A formação inicial visa a habituar os alunos – os futuros professores
– à prática profissional dos professores de profissão e a fazer deles práticos ‘reflexivos’.”
(TARDIF, 2007, p. 288.) O que se observa nos diferentes depoimentos é que formadores e
formandos buscam uma aproximação com o mundo do fazer docente, suas teorias, práticas e
novidades. Os estágios são formas de antecipar aquilo que o aluno poderá encontrar na escola,
em sua prática cotidiana.
“Particularmente, por ser homem, encontrei uma gigantesca resistência por parte das escolas e
dos pais ao estagiar. Houve também uma situação em que meu pedido de estagiar foi negado
por ser homem (numa determinada escola). De tão desanimadora foi a experiência nos estágios,
quanto aos olhares e atitudes recriminatórias e discriminatórias por meu gênero, que desisti de
atuar na educação infantil, pulando para outras áreas como a EJA, dentre outras.” (4ª, A1.)
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“Acredito que encontrarei maiores dificuldades no ensino da matemática (porque tenho uma
experiência muito ruim com essa matéria, quando a estudava na escola) e acho que, apesar de
ter tido uma melhora com relação a ela depois que entendi do ponto de vista do professor, terei
que desenvolver essa habilidade na prática; outra matéria na qual terei dificuldade será ciências,
pelo fato de que nas escolas o ensino dessa matéria é mais superficial. Na educação infantil, acho
que a dificuldade será incluir mais brincadeiras ao cotidiano, já que na maioria das escolas onde
fiz estágio só levam em consideração o brincar nas atividades livres (na entrada e quando as
crianças acabam os deveres, apenas para preencher o tempo).” (4ª, A8.)
“As maiores dificuldades acredito serem com relação ao ensino da matemática, pois tive uma
formação ao longo da minha vida estudantil que deixou muito a desejar e a faculdade não supriu
essa carência. Sei que vou precisar me dedicar à compreensão de alguns conteúdos com maior
empenho, porque sei o que um bom ensino e aprendizagem pode representar ao aluno. Atribuo
essa carência até mesmo à má formação que tive no Ensino Fundamental I e aos demais níveis.”
(4ª, A18; A10.)

Os depoimentos acenam para a questão de gênero como uma dificuldade social e para o ensino
e aprendizagem da matemática. O estágio é um momento da formação que pode preparar o
aluno para encontrar soluções das dificuldades, mesmo com suas limitações. Nele, o aluno pode
descobrir ferramentas para intervenções de caráter sociopedagógico, sociopolítico e
sociocultural. O estágio tende a ser um momento de avaliação, tanto do processo de
aprendizagem pessoal quanto do curso.
“Com certeza, a questão da inclusão e a quantidade excessiva de alunos nas escolas públicas,
principalmente que não têm suporte para se fazer um bom trabalho. Mas a inclusão que não
considero inclusão será a maior dificuldade. Analisar e trabalhar de diferentes formas com alunos
com diferentes dificuldades de aprendizagem será um grande desafio.” (4ª, A25.)
“No início da carreira, acredito ser desafiador lidar com o currículo para crianças abaixo de dois
anos, devido à dificuldade de identificar o interesse dessa faixa etária. Com o tempo de
experiência, acredito que posso reverter esse pensamento e lidar adequadamente com esse
público. No fundamental, o desafio será lidar como professor polivalente, no sentido de necessitar
dominar diversas disciplinas.” (4ª, A19.)
“Alfabetizar é um grande marco na vida de uma criança e com certeza a parte mais desafiadora;
acho que seria difícil de começar e de saber a maneira correta de passar os conteúdos da vida de
um professor e da criança." (4ª, A22.)
“Acredito que na Educação Infantil não terei muita dificuldade, mas no Fundamental, mais pro
quarto e quinto ano, teria que rever muita coisa de história, e rever principalmente matemática,
que foi uma matéria que eu tive muita dificuldade no meus anos escolares e que por isso
apresento dificuldades." (4ª, A28.)

As dificuldades - alfabetização, ensino de matemática, inclusão e as questões sociais de
gênero, geracionais e outras - que os alunos acreditam que irão encontrar na sala de
aula aparecem nas pesquisas sobre formação docente. A questão de fundo dos
depoimentos me leva a perguntar o que significa ser professor e como deve o professor
exercer sua profissão no século XXI. Tudo isso para questionar como deve ser a formação
do professor. Pensar a formação somente em si, desligada dos múltiplos contextos, é
quase nada. As dificuldades aparecem nas relações e no fazer docente. A saída, a nosso
juízo, estaria na articulação entre teoria e prática. É nessa relação que o docente gera
conhecimento, tendo em vista que a teoria sem prática é morta e a prática sem teoria é
cega. Quando conseguem perceber as dificuldades, os alunos empreendem um
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processo de pesquisas e de buscas de soluções. Com base no caso da professora
Stefânia, podemos também inferir que a biografia do aluno é muito importante para
definir o ser professor.
“Creio que não podemos mais participar das discussões ou ações de formação como pobre em
festa de rico, nem como um penduricalho, para compor com um modismo politicamente correto.
É no nosso habitat que as discussões têm contexto, cheiro, cor, sabor e até dor. Fora de lá, é
sempre um “estar se expondo com recortes”, podendo ocorrer constrangimentos, malentendidos, superficialidade, além de sentirmos nossa contribuição como o prato menor do
banquete. Gostaria muito que essa questão do menor valor não fosse entendida como queixa,
ou como baixa autoestima, ou algo nessa linha. Como podem perceber, são muitos os fatores
que constituem o fazer político-pedagógico de cada escola. A tarefa do autoconhecimento, de
construir identidades, reconhecer e desafiar limites é tarefa muito complexa, mas cada professor
é quem deve assumi-la. Para pensar qualquer processo de formação que considere a professora
que sou, de início, precisaria ser entendido o significado do sacrifício dos meus pais, para garantir
o diploma de professora para todas as suas oito filhas, e como esse fato e a excelência do trabalho
de minhas irmãs determinaram o valor que dou à minha profissão. Ou seja, para mim, hoje, o
prato principal, no banquete da formação continuada de professores, é a caminhada da
professora Ana e de suas companheiras, naquela escola, lá nos cafundós. Como os professores
de educação infantil estão construindo suas identidades? Como vem se constituindo, no dia-adia, sua relação com a criança, ao cuidar de sua formação? E aí, mais que grandes banquetes
esporádicos, haverá uma permanente refeição de qualidade, com as delícias e a adequação da
comida caseira.” (PADILHA, 2002.)

As dificuldades, nos parece, são constantes na carreira docente. O que não se pode
permitir é que as dificuldades sejam sinônimos de fracasso, mas de potência, de
surgimento do novo, nas perspectivas freiriana ou benjaminiana. No decorrer deste
texto, estamos tentando apontar as questões mais fundamentais no processo de
formação. Vejamos o que o curso ofereceu de melhor, segundo a percepção dos alunos.
5. O que o curso lhe ofereceu de melhor para o exercício da docência?
A vivência escolar dos alunos do curso de Pedagogia do Mackenzie tem possibilitado uma
experiência cultural pautada em rituais, processos, conflitos, alegrias, não consiste em mera
transferência de conteúdo, mas se projeta num panorama de experiências como fontes de
conhecimento. Em outros termos, não segue um processo pedagógico bancário, mas tecido
numa atitude interdisciplinar e dialógica. (Ver CANDAU, 2000.) Segundo os alunos, o curso
destacou a articulação entre múltiplos saberes e experiências.
“Os conceitos teóricos em conflito com a prática sempre foi um grande desafio e os
professores contribuíram muito para nos fazer pensar práticas que sejam
construtivistas." (5ª, A4.)
“A visão de que estamos, acima de tudo, formando cidadãos do mundo, que cada um
é singular, merece respeito, tem direitos e deveres. A importância de ser
compreensivo com as questões do outro, a tolerância, o afeto, mas também a
exigência no sentido do processo de construção do conhecimento." (5ª, A6.)
“O que o curso me ofereceu de melhor para o exercício da docência foi o saber olhar
o outro, colocar-se no seu lugar e entender o porquê de suas dificuldades para poder
ajudá-lo. Fazer um trabalho coletivo onde cada aluno é protagonista de seu
aprendizado e pode dar sua opinião que será valorizada nesse processo." (5ª, A8.)
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“Uma visão de mundo diferente. Uma compreensão do macro que influencia
diretamente no micro. Um olhar atento para as questões de aprendizagem e uma
vontade de estar sempre rodeada de bons profissionais que me norteiam." (5ª, A9.)

As narrativas dos alunos vão mostrando, de uma ou de outra forma, o compromisso da
Instituição, do corpo docente, do curso, dos alunos, com a formação. Não estamos aqui no
campo opinativo, do senso comum, do “achismo” ou de um voluntarismo vazio, mas no
empenho de propiciar uma formação mais holística, interdisciplinar, que responda às aspirações
dos sujeitos envolvidos e da sociedade, como aparece, talvez pela primeira vez, no Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova. A pergunta norteadora é sempre a mesma: quem forma, como
forma e para que forma? Outro aspecto é a relação entre o professor, o aluno e o mundo.
“Ser uma nova educadora, com pensamentos e ações novas, uma educadora que
prioriza o bem do aluno, independente da etnia, classe social, problemas familiares
e deficiências, em que farei a mistura do teórico com o prático e transformarei a sala
de aula em um ambiente seguro, divertido, dinâmico e capaz de liberdade de
expressão para cada aluno. Graças ao curso, pude me ver como uma boa professora
que serei para com os meus alunos." (5ª, A10.)
“Os estágios foram os melhores exercícios da docência, pois podíamos praticar (mais
ou menos) o que aprendemos na sala de aula, mas acredito que poderia ter mais
estágio.” (5ª, A17.)
“A trabalhar os conflitos, estabelecer relações de vínculo, transformou meu olhar da
infância. Aprendi que um bom professor é aquele mediador e que educar e cuidar na
educação infantil sempre andarão juntos e que temos que ser sensíveis e ter um olhar
cuidadoso com nossas crianças. Estaremos atentos a diversos fatores, até os de
risco.” (5ª, A25.)
“Perspectiva crítica sobre a ação do educador e a necessidade de pensar e repensar
sempre sua educação com o educando. Pautado sempre na perspectiva de
oportunizar o empoderamento dos alunos através de cultura, diversidade, reflexão e
voz.” (5ª, A27.)
“As melhores coisas que o curso me ofereceu foi quando o assunto era sobre a prática
utilizada em sala, e as discussões que tivemos ao longo desses três anos e meio que
ajudaram muito na maneira de eu pensar e de eu ver as coisas.” (5ª, A28.)

A trajetória dos alunos no curso conduziu a uma leitura e a uma interpretação crítica das
relações. Isto foi possível como resultado de um processo de reflexão sobre a história, as
biografias, as teorias e as práticas, e o cotidiano da escola. Falamos, no fundo, de uma prática
pedagógica descolonizadora, que sempre vai ao encontro das pessoas e das situações, no
sentido de buscar saídas. A “[...] forma como cada um vive a profissão de professor é tão ou
mais importante do que as técnicas que aplica ou os conhecimentos que transmite; os
professores constroem a sua identidade por referência a saberes (práticos e teóricos), mas
também por adesão a um conjunto de valores”. (NÓVOA, 1995, p. 33). As trajetórias dos alunos,
professores, do campo formativo e do fazer docente tecem o conhecimento e fortalecem sua
posição político-pedagógica.
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APÊNDICE 1

Caracterização dos alunos do Curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana
Mackenzie – 2017
Esta pesquisa visa conhecer melhor os alunos e a dinâmica do Curso de Pedagogia.
Procure responder às questões a seguir, de forma individual e consciente, sem
necessidade de se identificar e com a certeza de suas informações terão caráter sigiloso.
Assinale somente uma das respostas, aquela que melhor corresponda às suas
características, utilizando caneta esferográfica.
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01. Em que Estado da Federação você nasceu?
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA
PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Exterior
02. Gênero:
a. Masculino
b. Feminino
c. Outros
03. Faixa etária:
a. Entre 16 e 18 anos
b. Entre 19 anos e 24 anos
c. Entre 25 anos e 30 anos
d. Entre 31 anos e 35 anos
e. Entre 36 anos e 40 anos
f. Entre 41 anos e 50 anos
g. Acima de 51 anos
04. Onde você reside?
a. Zona Sul (cidade de São Paulo)
b. Zona Leste (cidade de São Paulo)
c. Zona Oeste (cidade de São Paulo)
d. Zona Norte (cidade de São Paulo)
e. Centro (cidade de São Paulo)
f. Grande São Paulo
g. Litoral (do Estado de São Paulo)
h. Interior (do Estado de São Paulo)
i. Outro – qual?
05. Qual o seu estado civil?
a. Solteiro (a)
b. Casado (a)
c. Separado (a)/desquitado(a)/divorciado(a)
d. Viúvo (a)
e. Outro – qual?
06. Quantos irmãos você tem?
a. Nenhum
b. Um
c. Dois
d. Três
e. Quatro
f. Acima de quatro
07. Quantos filhos você tem?
a. Nenhum
b. Um
c. Dois
d. Três
e. Quatro
f. Acima de quatro
08. Como você se considera?
a. Branco (a)
b. Negro (a)
c. Pardo (a) /mulato(a)
d. Amarelo(a) (de origem oriental)

98
e.

Indígena ou de origem indígena

09. Com quem você mora atualmente?
a. Com os pais
b. Com outros parentes
c. Com o (a) esposo (a) e/ou) com o(s) filho(s)
d. Com o(s) filho(s)
e. Com amigos (compartilhando despesas ou de favor)
f. Com colegas (alojamento ou república)
g. Sozinho (a)
11. Qual a faixa de renda mensal da sua família?
a. Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.405,00)
b. De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.405,05 a R$ 2.811,00)
c. De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ R$ 2.811,05 a R$ 4.210,00)
d. De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 4.210,05 a R$ 5.622,00)
e. De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5.622,05 a R$ 9.370,00)
f. De 10 a 20 salários mínimos (R$ 9.370,05 a R$ 18.740,00)
g. Acima de 20 salários mínimos (mais de R$ 28.110,05)
10. Quantos membros de sua família moram com você?
a. Nenhum
b. Um ou dois
c. Três ou quatro
d. Cinco ou seis
e. Mais de seis
12. Como você custeia suas despesas?
a. Não trabalho, meus gastos são financiados pela família
b. Trabalho, mas recebo ajuda da família
c. Trabalho e me sustento
d. Trabalho e contribuo com o sustento da família
e. Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família
f. Outros – qual?
13. Se você trabalha, qual é a carga horária aproximada de sua atividade remunerada, sem contar
estágio e bolsas de pesquisa?
a. Não trabalho, não exerço atividade remunerada
b. Trabalho eventualmente
c. Trabalho até 20 horas semanais
d. Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais
e. Trabalho 40 a 44 horas semanais
f. Trabalho mais de 44 horas semanais
g. Outro – qual
14. Qual é sua atividade, profissão ou ocupação? Responda.
15. Você recebe algum tipo de financiamento para custear as despesas do curso?
a. Financiamento Estudantil (FIES)
b. Prouni integral
c. Prouni parcial
d. Bolsa integral ou parcial da Universidade
e. Descontos em mensalidades
f. Bolsa integral ou parcial oferecida por entidades externas
g. Outro – qual _______________________________________________
h. Não recebo
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16. Qual o grau de escolaridade do seu pai?
a. Nenhuma escolaridade
b. Ensino fundamental – 1ª a 4ª série
c. Ensino fundamental – 5ª a 8ª série
d. Ensino médio
e. Profissionalizante técnico
f. Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Supletivo
g. Ensino superior
h. Pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado)
i. Outra modalidade – qual? ______________________________
17. Qual o grau de escolaridade de sua mãe?
a. Nenhuma escolaridade
b. Ensino fundamental – 1ª a 4ª série
c. Ensino fundamental – 5ª a 8ª série
d. Ensino médio
e. Profissionalizante técnico
f. Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Supletivo /grau de escolaridade?
g. Ensino superior
h. Pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado)
i. Outra modalidade – qual
18. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio?
a. Todo em escola pública
b. Todo em escola privada (particular)
c. A maior parte em escola pública
d. A maior parte em escola privada (particular)
e. Metade em escola pública e metade em escola privada (particular)
f. Outro tipo - qual
19. Que tipo de curso de ensino médio você concluiu?
a. Comum ou de educação geral, no ensino regular
b. Profissionalizante técnico (administração, química, eletrônica, contabilidade, agrícola etc.), no
ensino regular
c. Profissionalizante magistério
d. Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Supletivo
e. Outro – qual? ________________
20. Quantas horas por semana, aproximadamente, você dedica aos estudos, além das horas de aula?
a. Nenhuma, apenas assisto às aulas
b. Entre uma e três
c. Entre quatro e seis
d. Entre sete e dez
e. Entre 11 e 20
f. Mais de vinte

21. Como você avalia até este momento o currículo do seu curso?
a. É integrado, com articulação entre as disciplinas
b. É relativamente integrado, pois as disciplinas se vinculam somente por blocos ou áreas de
conhecimento afins
c. É pouco integrado, poucas disciplinas se interligam
d. Não apresenta integração alguma entre as disciplinas
e. Não sei dizer
22. Além dos textos e livros escolares, quantos livros você leu no último ano?
a. Nenhum
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b.
c.
d.
e.

No máximo um
Entre dois e cinco
Entre seis e oito
Mais de oito

23. Quais são os tipos de artigos e livros que você costuma ler?
a. Artigos científicos
b. Obras de ficção
c. Obras de não ficção
d. Livros técnicos
e. Livros de autoajuda
f. Livros de religião
g. Outros - quais
24. Com que frequência você lê jornal?
a. Diariamente
b. Algumas vezes por semana
c. Somente aos domingos
d. Raramente
e. Nunca
25. Que meio você mais utiliza para se atualizar acerca dos acontecimentos?
a. Jornais
b. Revistas
c. TV
d. Rádio
e. Internet
f. Redes sociais
g. Outros - quais
26. Com que frequência você utiliza a biblioteca da Instituição?
a. Nunca
b. Raramente
c. Com razoável frequência
d. Muito frequentemente
e. Outro – qual ?: _____________________
27. Quais são as fontes de pesquisa que você mais utiliza nas atividades do curso?
a. O acervo da biblioteca do Mackenzie
b. O acervo da biblioteca de outras instituições
c. O acervo de biblioteca virtual
d. Livros e /ou periódicos próprios?
e. Livros e/ou periódicos digitais de livre acesso
f. Internet
g. Não realizo pesquisas
h. Outros – quais ? ___________________
28. Com que frequência você utiliza o microcomputador?
a. Nunca
b. Raramente
c. Às vezes
d. Frequentemente
e. Sempre
29. Você tem computador e acesso à Internet em sua casa?
a. Sim
b. Não

101
30. De que atividade (s) extracurricular(es) oferecida(s) pelo curso você mais participa ou participou?
a. Atividades culturais (palestras, conferências etc.)
b. Atividades artísticas (teatro, música etc.)
c. Atividades desportivas
d. Práticas de solidariedade (Dia Solidário do Mackenzie...)
e. Nenhuma
31. Entre as atividades artístico-culturais listadas abaixo, qual constitui sua preferência para o lazer?
a. Cinema
b. Espetáculos teatrais
c. Shows musicais e/ou concertos
d. Dança
e. Visitas a museus e centros históricos
f. Exposições de artes plásticas
g. Nenhuma
h. Outro – qual? -_____________
32. Como você avalia o nível de exigência do curso?
a. Deveria exigir mais
b. Exige na medida certa
c. Deveria exigir um pouco menos
d. Deveria exigir muito menos
33. Qual é sua principal expectativa em relação ao curso?
a. Obter um diploma de nível superior
b. Adquirir cultura geral
c. Ter formação profissional
d. Adquirir formação teórica
e. Perspectivas de ganhos materiais
f. Outro – qual? __________________
34. Como você avalia até este momento a contribuição do curso para sua formação?
a. Muito boa
b. Boa
c. Regular
d. Fraca
e. Muito fraca
35. Por que você escolheu o curso de Pedagogia?
a. Porque quero ser professor (a)
b. Para ter uma opção se não conseguir exercer outra atividade
c. Por influência da família
d. Porque tive um bom professor que me serviu de modelo
e. Eu não quero ser professor
f. É o único curso próximo da minha residência
36. Quanto tempo de transporte você demora de sua casa à Universidade?
a. Entre 10 e 30 min
b. Entre 31min e 01h
c. Entre 01h05min a 02h
d. Entre 02h05min a 03h
e. Acima de 03h
37. Esta é sua primeira graduação?
Sim ( )
Não ( ) Qual foi a primeira?
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APÊNDICE 2 -CONCEPÇÕES
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Mackpesquisa – Pedagogia 2017
O objetivo central do projeto de pesquisa “Trajetórias escolares pregressas de alunos do
curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprendizagem inicial da
docência “ consiste em investigar o processo formativo oferecido pelo curso de Pedagogia
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem como foco processos formativos
desenvolvidos durante o curso de Pedagogia no contexto de políticas públicas que
caracterizam o momento atual (referenciais curriculares para os cursos de licenciatura em
geral e para o de pedagogia, mais especificamente). Três eixos nortearam a elaboração do
presente projeto: relação teoria-prática; narrativas de trajetórias escolares, concepções,
crenças e valores de futuros professores; espaços formativos inovadores (PIBID).
Sua colaboração é de extrema importância para que possamos não apenas analisar o curso,
como também, a partir de um estudo detalhado, realizarmos intervenções no sentido de
melhorá-lo, uma vez que vocês são participantes desse momento formativo em que começa a
ser construída, de forma sistematizada, a profissionalidade docente.
Agradecemos sua colaboração e suas contribuições.
Adriana, Ana Paula, Ani, Célia, Fátima, Ingrid, João Clemente, Graça e Paulo.
- Como a criança aprende?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
-- Como você aprende?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Como você sabe que você aprendeu algo?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Como você acha que um professor sabe que um aluno aprendeu
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Para você o que é um bom professor?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Para você o que é um péssimo professor?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Para você o que é um bom aluno?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Para você o que é um péssimo aluno?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Quais as dificuldades que você identifica na educação?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- Qual a importância da escola na sociedade atual?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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- Para que serve o conhecimento?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
- No processo educativo, o que compete à família e o que compete à escola?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
-- Qual a importância da escola para o indivíduo?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
O que seria, para você, um bom curso de formação de professores?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................
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Anexo 1
A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DE STEFÂNIA,
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL1
Stefânia Padilha2

Sou professora de educação infantil há 20 anos. Venho de uma
família grande, oito filhas, todas professoras. Meus pais fizeram
muito sacrifício para nos manter e garantir estudo para todos. Tenho
40 anos e gosto muito de ler e de escrever. Atualmente, trabalho com
uma classe de 20 crianças de cinco anos de idade, em uma escola
municipal. A minha escola tem uma história muito interessante de
organização coletiva do trabalho pedagógico. Sempre participei das
lutas de minha categoria. Minha formação se deu e continua se
dando em diferentes instâncias: na escola, nos cursos regulares, nos
cursos e encontros realizados pela secretaria, no sindicato e em
minha casa, na convivência com minhas irmãs. Essa experiência
familiar foi marcante e está presente na professora que sou. Minhas
irmãs, durante o exercício da profissão, não tiveram treinamentos,
atualizações, nem o tempo pedagógico. No entanto, convivendo na
mesma casa, elas viviam conversando sobre o trabalho, planejando
e corrigindo atividades de maneira comentada, o que certamente
deveria possibilitar reflexões e trocas entre elas. Minha participação
nessas experiências, incluindo o fato de eu até ajudar na correção de
atividades, me leva a crer que minha formação profissional teve início
aos sete ou oito anos.
Considero que em nossa profissão vivemos aspectos
diferenciados. Somos as tias, com todo o desprestígio social desse
título. Aquela boazinha que faz as vontades, que pode ser útil para
várias tarefas, mas é a mãe quem decide as questões importantes.
Aquela que não sendo a dona, a grande responsável pela
formação/educação da criança, não define nada, mas ganha a
recompensa da flexibilidade. Não precisa de muito preparo, não
precisa ser muito competente e ganha um título que carrega doses
de afetividade. As tias são boazinhas, como se o título desse a priori
e de graça uma relação afetiva que deveria ser construída no dia-adia. Mas, junto com essa realidade, existe outra. Mãe é uma só e tia
podem ser muitas e passamos a ser entendidas no plural. Talvez
como instinto mesmo de sobrevivência, hoje somos plural, tias ou
1

Brasil. Ministério da Educação. Revista Criança do Professor de Educação Infantil (36).
Entrevista concedida a Vitória Líbia Barreto de Faria, da Coordenação Geral de Educação
Infantil, do Ministério da Educação. Brasília: SEF/MEC, jun.2002, p.4-7.
2 Professora de Educação Infantil da rede municipal de educação de Belo Horizonte (MG).
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mercenárias, somos categoria, nos organizamos em sindicatos e
tentamos dizer nossa voz, nossos direitos. Somos também objeto de
pesquisa e estudos. Nós mesmas e os outros, preocupados com
nossa identidade, nos percebendo como sujeitos sociais políticos.
Um sujeito constituído na relação com os outros, fazendo e se
fazendo na cultura. Desse tempo que vivo, a professora que sou tenta
negar o papel de tia nas ações e atitudes individuais, mas sei que a
carrego comigo e principalmente no olhar do outro sobre minha
profissão. Com relação ao sujeito sociopolítico pertencente a uma
categoria, tento me colocar a serviço da construção dessa identidade
numa constante e doída articulação entre o individual e o coletivo.
Mas, com toda certeza, participar da abertura política de nosso país
em 1979, ir para as ruas abrindo a caixa-preta da educação e
presenciar o surgimento de uma nova concepção de sindicato,
mesmo ainda sendo uma aluna da Escola Normal, foi e é uma marca
determinante na professora que sou. Penso que, nos anos 80,
escorregamos por uma etapa da história e as mudanças ocorreram
a mercê das ideologias e legislações. Começamos a nos descobrir
como sujeitos da história e das mudanças, negando antigas imagens.
Fiz uma opção por uma profissão que se pauta na relação de
gente com gente. Tarefa complicadíssima! Basta pensar nas
relações entre marido e esposa e nas relações entre pais e filhos. Só
que nessa relação familiar ninguém estudou, apostou num retorno.
Nosso caso é ainda mais complicado, porque essa relação se dá num
lugar, com uma função específica: educar, formar pessoas. Para
isso, recebemos uma formação que presumiria uma aposta e, a partir
daí, uma responsabilidade em acertar mais. Essa questão já nos
coloca nesse lugar de professoras com o desconforto do peso dessa
responsabilidade. Então, vamos dizer desse corpo que carrega essa
responsabilidade. O meu corpo, a minha estatura, facilitam a tarefa
de professora de educação infantil, embora talvez fossem
complicados na relação com os grandões. Meu tamanho me
aproxima das crianças e elas adoram dizer que estão “quase me
pegando”. Mas, você já imaginou quanto o nosso corpo fica exposto,
nessa profissão? Sabe o que significa pegar piolho, custar a acabar
com eles e, no outro dia, aceitar aquele abraço agarrado, grudado no
pescoço da Aninha, e até sentir a transfusão de piolhos? Qual
formação daria conta do controle que devo ter quando ganho aquele
pisão na unha? Nas minhas reflexões, é dilema, é sofrimento pensar:
efetivamente estou formando essas crianças que são meus alunos
para a iniciativa, para a independência, para a autonomia, quando
organizo com eles todo o espaço da sala e a dinâmica do trabalho?
Ou quando, ao reorganizar as mesas para uma atividade, uma
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criança cheia de iniciativa, querendo ajudar, empurra a mesa e
esmaga os meus dedos e com dor recrimino: “Vê se não me ajuda,
se eu não pedir!”. Por isso, vira-e-mexe, nas reflexões coletivas da
escola, o desafio é precisar o que cada uma de nós entende por
autonomia e quais as posturas coerentes com tal concepção. Já nas
reflexões individuais, fiquei, por muito tempo, angustiada pensando
que, como professora, vou me tornando competente em muitas
coisas, mas a tolerância, com certeza, vai diminuindo. Até que resolvi
que nada é dado e acabado. Estou dando prioridade e policiando o
meu grau de tolerância na relação com as crianças e a meta é
percorrer o caminho inverso. Ainda na questão da tolerância, existe
um outro aspecto: como fortalecer uma relação de encantamento
com o diferente, com o novo, se o que é padrão e o que não traz
estranhamento é tão cômodo e sedutor? Como construir e manter
uma postura de alteridade? Outra grande contribuição do coletivo de
uma escola pública é que sempre é preciso conviver e negociar as
diferenças. Se o tempo passa e envelhecemos, vamos para a idade.
Tenho 40 anos e minha relação é com crianças de cinco anos. Talvez
aqui, o Papai do Céu tenha falhado. Não guardamos na memória, o
nosso ser criança, e a experiência vivida não consegue nos ajudar
na relação com as crianças. Aliás, elas são muito mais
compreensivas, com uma fase que ainda não viveram, do que nós,
que já fomos crianças. Na educação infantil, é fundamental perceber
a perspectiva da criança para ajudá-la em seu processo. Outro
conflito que vivo é saber que a minha pessoa é autoritária, mas eu
sofro ao pensar que a professora também o seja. Convenhamos,
posso não ser autoritária como professora, se a pessoa que sou é?!
Mas fico me enganando, pensando que, com as crianças, construo
uma relação mais democrática, ou, pelo menos, autêntica. Ser
mulher, também marca muito minha relação com as crianças, é claro.
No papel de informante, tenho dificuldades, porque é bastante frágil
a minha própria formação. Tenho defasagens grandes em várias
áreas do conhecimento, mas sou muito esforçada, corro atrás o
tempo todo e penso que acabo cumprindo o papel de sistematizadora
do conhecimento universal. Nisso também sou ajudada pelo coletivo
da escola, pois essa questão é sempre discutida e valorizada por
todos. Com relação à estética e à tecnologia, sou analfabeta, mas a
consciência disso me fez organizar o trabalho deste ano, investindo
nessa dificuldade e têm sido satisfatórias as possibilidades que
venho oferecendo às crianças na questão artística. Na escola,
também têm sido muito pautadas as dimensões estética e ecológica
no nosso trabalho, o que tem sido importante para mim. E só para
não ficar um perfil muito ruim, encerro dizendo que tenho um
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dinamismo e uma habilidade de leitura das crianças e uma
capacidade de devolução com intervenções diferenciadas que é
interessante. Isso faz com que a minha auto-estima como professora
seja positiva, o que é fundamental para eu me aventurar como dona
do meu percurso, tanto ao fazer como ao refletir e transformar esse
fazer no coletivo da escola; como cada uma de minhas colegas, ao
se colocar, também contribui.
Nas reflexões do coletivo da escola é uma luta, por exemplo,
definir até onde a interminável contação de caso das crianças nos
ajuda a entendê-las, como lidar com o tempo, sempre insuficiente
para tantas prioridades e onde buscar os fundamentos teóricos que
ajudariam a entender a nossa prática cotidiana. No coletivo da
escola, cada uma das minhas colegas traz a marca de suas histórias
de vida, seus percursos profissionais, suas características pessoais,
o que implica constantes trocas, negociações e construção de
acordos possíveis. Assim, o projeto político-pedagógico vai se
constituindo e o seu registro vai tendo o lugar do vivido, mas também
das metas desejadas, dos acordos vislumbrados.
Nos movimentos sociais e nas campanhas de minha categoria,
tenho aprendido muito, mas vou falar sobre a ação da Secretaria
Municipal de Educação. Com certeza, minha experiência nessa
secretaria tem sido bastante positiva. Foram várias as oportunidades
de participar de cursos, palestras, seminários, promovidos pelo
Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação que se
constituíram como momentos ricos, de aprofundamento e
desequilíbrio. No entanto, considero muito mais efetivas as
discussões realizadas na escola. Considero um privilégio a
oportunidade de contar com a contribuição de bons profissionais na
discussão concreta, palpável, sobre nossas dificuldades e
descobertas. Digo privilégio, porque contar com essas contribuições
foi busca e conquista de nossa escola, e não uma política da SMED,
apesar de já ter conhecimento de algumas iniciativas nesse sentido.
O que é fundamental, porque se é verdade que a escola é o espaço
privilegiado de formação, também é preciso reconhecer o quanto
podem ser deformadores o cotidiano e a estrutura de uma escola.
Não porque somos bruxas malvadas, mal-intencionadas ou
incompetentes, mas porque a vontade de acertar não garante o
acerto. Nesse sentido, nossas reflexões devem ser acompanhadas,
problematizadas e enriquecidas pelo olhar e pelo saber do outro,
compartilhando assim a responsabilidade e a alegria de construir
práticas mais significativas e humanizadoras.
Creio que não podemos mais participar das discussões ou
ações de formação como pobre em festa de rico, nem como um
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penduricalho, para compor com um modismo politicamente correto.
É no nosso habitat que as discussões têm contexto, cheiro, cor, sabor
e até dor. Fora de lá, é sempre um “estar se expondo com recortes”,
podendo
ocorrer
constrangimentos,
mal-entendidos,
superficialidade, além de sentirmos nossa contribuição como o prato
menor do banquete. Gostaria muito que essa questão do menor valor
não fosse entendida como queixa, ou como baixa auto-estima, ou
algo nessa linha. Como podem perceber, são muitos os fatores que
constituem o fazer político-pedagógico de cada escola. A tarefa do
autoconhecimento, de construir identidades, reconhecer e desafiar
limites é tarefa muito complexa, mas cada professor é quem deve
assumi-la. Para pensar qualquer processo de formação que
considere a professora que sou, de início, precisaria ser entendido o
significado 4do sacrifício dos meus pais, para garantir o diploma de
professora para todas as suas oito filhas, e como esse fato e a
excelência do trabalho de minhas irmãs determinaram o valor que
dou à minha profissão. Ou seja, para mim, hoje, o prato principal, no
banquete da formação continuada de professores, é a caminhada da
professora Ana e de suas companheiras, naquela escola, lá nos
cafundós. Como os professores de educação infantil estão
construindo suas identidades? Como vem se constituindo, no dia-adia, sua relação com a criança, ao cuidar de sua formação? E aí,
mais que grandes banquetes esporádicos, haverá uma permanente
refeição de qualidade, com as delícias e a adequação da comida
caseira.

