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PREFÁCIO 

 

 A pesquisa que vocês terão acesso nesse ebook foi fruto do Mestrado da prof. Neusa 

Rosa Naves, desenvolvido na UNIUBE (Universidade de Uberaba) e defendido em 2003. A 

autora trabalha em educação nas redes municipais e particulares de ensino de Monte Carmelo 

– MG. Sua relação com a educação pauta-se pela postura ética e pelo compromisso com a práxis 

educacional na formação de profissionais da educação. Foi a primeira coordenadora do curso 

de Pedagogia da FUCAMP (Fundação Carmelitana Mário Palmério), na época Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS) e hoje UNIFUCAMP (Centro Universitário Mário 

Palmério). Acompanhou o nascimento e consolidação dessa instituição de Ensino Superior, 

colaborando com a formação de novos profissionais para a educação de Monte Carmelo e 

região.  

A Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP) foi criada em 15 de novembro de 

1997, com o propósito de ser a mantenedora de uma instituição de ensino superior, absorvendo 

o Campus VI da UNIUBE (Universidade de Uberaba), que funcionava em Monte Carmelo. 

Este Campus foi idealizado e colocado em prática pelo reitor da UNIUBE, Mário Palmério, 

cidadão carmelitano que, mesmo trilhando outros caminhos, mantinha uma estreita ligação 

emocional com a cidade e os carmelitanos.  

 

Em março de 2000 foi criada a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

(FACIHUS) de Monte Carmelo-MG, mantida pela Fundação Carmelitana 

Mário Palmério (FUCAMP). [...] A Faculdade foi credenciada pelo MEC pela 

Portaria nº 292, de março de 2000, juntamente com o curso de Licenciatura 

em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa e respectivas literaturas. (PP 

PEDAGOGIA, 2017, p. 23) 

  

Logo depois da abertura do curso de Letras, a Faculdade passou a oferecer o de 

Pedagogia e Administração.   

 Quando a professora Neusa fez sua pesquisa o curso de Pedagogia, assim como a 

FUCAMP estavam engatinhando, com sonhos de se consolidar e crescer. Metas que ao longo 

de duas décadas foram cumpridas graças a uma administração consciente e o empenho dos 

professores e colaboradores que acreditavam que Monte Carmelo e região cresceriam em 

diversos aspectos, beneficiando-se de um ensino superior compromissado com a qualidade dos 
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profissionais/alunos que chegavam ao mercado de trabalho, modificando o panorama cultural, 

educacional e empreendedor da região.  

A instituição passou de Faculdade para Centro Universitário em agosto de 2019, depois 

de ser avaliada com nota 5 por diversas comissões do Ministério da Educação. Mudando de 

nome a FACIHUS passou a se chamar Centro Universitário Mário Palmério (UNIFUCAMP). 

Cresceu de uma instituição com 3 cursos iniciais (Administração, Letras e Pedagogia) para 13 

cursos de graduação com licenciaturas e bacharelados (Administração, Ciências Biológicas, 

Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, 

Fisioterapia, Letras, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de Internet).  

A consolidação da instituição deveu-se ao trabalho árduo e constante de todos os 

envolvidos e o curso de Pedagogia reflete esse compromisso, em 2021, estamos formando a 19ª 

turma de profissionais educadora(e)s. A educação de Monte Carmelo e região mudou para 

melhor ao longo dessas duas décadas. O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) da cidade cresceu de 5,1 (2005) para 6,8 (2019)1 refletindo a melhoria da formação 

continuada dos professores e gestores educacionais.  

Os depoimentos das professoras do curso de Pedagogia apresentados nesse e-book 

refletem o compromisso de cada uma com a educação e a reflexão sobre suas práticas e saberes 

aplicáveis na relação professor aluno no curso de Pedagogia. Das entrevistadas, Conceição e 

Dinorá ainda atuam no curso e, como a Neusa, contribuíram para a formação das turmas de 

educadora(e)s que a UNIFUCAMP tem orgulho de apresentar ao mercado educacional de 

Monte Carmelo e região.  

Esse e-book com a pesquisa de Mestrado da prof. Neusa necessitava ser publicado para 

compor uma parte do caleidoscópio das memórias da UNIFUCAMP nessas duas décadas de 

sua atuação. As professoras entrevistadas fizeram parte do nascimento de um ideal, da sua 

consolidação ao longo dos anos e suas percepções de saberes e práticas ainda ecoam na(o)s 

professora(e)s que atuam hoje. Mesmo que duas décadas depois tenhamos outras demandas, 

outro público e outras montanhas a serem transpostas ainda nos questionamos se nossos saberes 

e práticas alcançam nossa(o)s aluna(o)s nos diferentes cursos da instituição. Se conseguimos 

apontar novos caminhos que podem auxiliá-los na sua formação pessoal e profissional, abrindo-

lhes possibilidades de modificar suas vidas e de seus futuros alunos e colaboradores. 

 
1 Dados disponíveis em: https://www.qedu.org.br/cidade/2246-monte-carmelo/ideb Acesso em: 01 jul. 2021. 
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Questionar nossas atuações como professora(e)s mostra que estamos atuantes, 

percebendo como a sociedade muda e necessita de abordagens inovadoras, criativas e 

diferenciadas para uma nova geração de alunos dos Cursos Superiores e de outros níveis pois 

ser professor(a) é não se esquivar dos desafios, mas abarcá-los como oportunidade constante de 

crescimento pessoal e profissional, aprendendo e ensinando com responsabilidade e 

afetividade.  

 

 

Monte Carmelo, julho de 2021. 

Dra. Tania Nunes Davi           
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INTRODUÇÃO 

 

 

Apresentação 

 

“A produção de ideias, representações e consciência estão em primeiro lugar 

ligadas a linguagem da vida real [...] [...] não é a consciência que determina a 

vida, mas sim a vida que determina a consciência’. (Marx; Engels) 

 

 

Enunciar a apresentação deste livro é um momento precioso de recordar e reviver o 

processo vivido, porque relembrar faz voltar no pensamento os movimentos de cada instante 

percorrido e como diz o músico Renato Teixeira “recordar é reviver” é o que passo a fazer a 

partir deste momento. 

O interesse despertado pelo curso de Pedagogia, necessariamente nos afazeres do 

cotidiano em sala de aula em relação aos saberes e práticas das professoras que foram 

selecionadas para esse estudo, levou-nos a descrever e compreender a cultura que vem se 

construindo por meio do ensino, especificamente no curso de Pedagogia da instituição onde 

trabalho. 

Esta compreensão nos remete, também, ao questionamento sobre as repercussões que o 

trabalho nela tecido podem trazer para a cultura de Monte Carmelo2 uma vez que esta é a 

primeira escola de ensino superior instalada na cidade. Criar a Fundação Carmelitana Mário 

Palmério representou para a sociedade carmelitana, inicialmente, um desafio de caráter político, 

administrativo e pedagógico. 

O desafio seguinte foi criar os cursos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 

dentre eles o Curso de Pedagogia. A instalação e funcionamento desta escola é um divisor de 

águas na cidade, em relação aos valores culturais e intelectuais do antes e do depois dela. Hoje 

o desafio maior é a busca pela qualidade do ensino. Para nós, carmelitanos é tempo de transição: 

há o antes e o depois da criação da escola Superior. Hoje há um desafio maior a ser transposto: 

aperfeiçoar a qualidade dos cursos e seus resultados. A expectativa quanto aos possíveis 

caminhos que esses cursos percorrerão e aos seus pontos de chegada causam inquietações na 

cidade, fundamentalmente para aqueles que abraçaram e mergulharam neste projeto. Espera-se 

 
2 Monte Carmelo é uma cidade de aproximadamente 50.000 habitantes, situada na região do Alto Paranaíba, a 

450 Km da capital de Minas Gerais, sua economia baseia-se no agronegócio e comércio. 
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que as ações concretas que aí transitam sejam relevantes do ponto de vista do conhecimento e 

do florescimento de uma cultura mais rica. 

Essa perspectiva de construção da riqueza cultural demarca e procura preencher 

cuidadosamente o projeto do Curso de Pedagogia que estamos edificando. Ao falar em projeto 

nos referimos não somente a um documento que se destina a preencher uma prescrição legal. 

Referimo-nos também à vida do curso em seu movimento, concentrando a atenção nos saberes 

e práticas dos profissionais aí envolvidos que lhe conferem um valor quase que imensurável, 

cheio de sutilezas, apreendidos a partir de um trabalho de investigação que se propõe a um 

alcance que tem como referenciais não só a razão, mas também a emoção. Essas características 

foram detectadas nas entrevistas realizadas com as professoras com formação em Pedagogia e 

que atuam há dois anos como docente nesse mesmo curso e que relataram suas trajetórias de 

formação e profissão, por meio de uma pesquisa qualitativa utilizando a técnica da história oral 

temática. 

Toda instituição formadora de professores carrega parte da história de vida de cada 

profissional e de cada cidadão que passa por ela. Ao exercermos a profissão de professor, não 

podemos deixar que as pessoas ingressem nestas instituições e simplesmente vejam a “banda 

passar”. É importante termos como meta uma compreensão mais profunda sobre os saberes 

adquiridos pelos profissionais que exercem suas práticas no cotidiano escolar. Por esse motivo 

nos propusemos a uma reflexão mais aprofundada no sentido de compreender um pouco mais 

sobre os saberes e práticas efetivados em sala de aula, pelas professoras do curso de Pedagogia. 

A existência do profissional-professor é imprescindível em um curso que busca a 

qualidade de ensino. Segundo TEDESCO, (2001, p.127) “dar prioridade à formação dos 

docentes é uma necessidade não só pedagógica, mas também social”. Portanto, conhecer a 

história de formação das professoras do curso de Pedagogia foi colocada aqui como um recurso 

primordial para, através dela, tentar traduzir os processos de construção e reconstrução de seus 

saberes e práticas. 

São sete as protagonistas deste trabalho, professoras com muita arte, dúvidas e sonhos... 

e que lutam por aquilo em que acreditam. 

Esse livro está assim organizado: o texto da Introdução inicia com a apresentação do 

trabalho e o cenário esclarecedor do lugar e forma de onde surgiram as ideias e os motivos para 

sua realização.  

Vivência: Reflexão para escolha do caminho, apresenta argumentos onde colocamos 

o desejo de buscar a história dos saberes e práticas das professoras do curso de Pedagogia, o 

levantamento bibliográfico para criação do projeto para o ingresso no Programa de Mestrado: 
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Formação de Professores, na Universidade de Uberaba – MG, os motivos que aguçaram a 

escolha da metodologia, a narração dos fatos curiosos, ações interessantes que aconteceram 

durante o trabalho realizado nas entrevistas e foram percebidos pela pesquisadora e registrados 

no diário de campo. 

Do caminho escolhido ao caminho percorrido está registrado o itinerário das 

professoras, desde a primeira escolarização até os dias atuais. Seus relatos sobre os itinerários 

de formação e profissão estão permeados com as suas crenças, seus valores e suas perspectivas. 

Logo após, é registrado o que foi apreendido do movimento realizado no trabalho de pesquisa. 

Saberes e práticas em pedagogia inicia-se com o registro dos movimentos de formação 

de professores no Brasil, para com isso, abrir caminhos para uma discussão sobre os saberes e 

as práticas das professoras de Pedagogia entrevistadas. A influência da Pedagogia como 

formação de base de cada uma se apresenta como um recurso básico dos saberes produzidos no 

trabalho docente. Tais caminhos construídos e vividos pelas professoras e o que elas consideram 

como saberes significativos vividos em seu cotidiano profissional estão contidos no registro 

que compõe este capítulo. Não pretendemos de forma alguma dar respostas prontas, mas 

oportunizar uma reflexão viva que poderá abrir novas sínteses. 

A construção deste livro produziu um documento que guarda uma história de ações do 

fazer pedagógico das professoras do curso de Pedagogia, enquanto profissionais da educação, 

artistas que fazem histórias vivendo-as constitui o texto das Considerações finais. 

Os leitores merecem, portanto, se abeberarem das riquezas de novas elaborações 

científicas, que sejam advindas de legítimas aplicações concretas em sala de aula. E assim, 

chegar, partir e voltar, fazendo história. Foi esse o movimento que procuramos dar na 

construção desse texto. 
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Cenário 

 

A principal ferramenta de trabalho do professor é sua pessoa, sua cultura, a 

relação que instaura com os alunos, individual ou coletivamente. Mesmo que 

a formação esteja centrada nos saberes, na didática, na avaliação, na gestão de 

classes e nas tecnologias, nunca deve esquecer a pessoa do professor. 

(Perrenoud). 

 

 

Em Monte Carmelo foi criada a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FACIHUS), 

mantida pela Fundação Carmelitana Mário Palmério (FUCAMP), trazendo mudanças 

consideráveis tanto de conhecimento como no comportamento de nós carmelitanos. A 

implantação de uma escola de nível superior na cidade tem grandes chances de contribuir e 

aumentar as possibilidades de enriquecimento cultural de seu povo. 

A experiência no ensino superior no curso de Pedagogia nos dá oportunidade de pensar 

com mais cuidado sobre a formação dos docentes. Esta oportunidade vai se consolidando no 

dia-a-dia, quando nas diversas ocasiões de contato com o corpo docente e nas interações com 

ele, seus planos de curso, as diversas propostas de trabalho, o currículo, de que são portadores, 

as repercussões do seu saber fazer pedagógico junto aos alunos, a produção científica e os 

debates, todos ancorados numa concepção de sociedade, de educação e de ser humano. 

Percebemos que esta é uma tarefa de tamanha complexidade que está para além de um 

ato meramente técnico extraído de uma matriz teórico-metodológica e reproduzido numa sala-

de-aula ou curso. É uma ação que envolve a compreensão mais global do que seja a existência, 

uma opção sobre qual postura adotarmos diante do existir e a partir desta postura construir um 

método de intervenção no real. 

Por outro lado, respeitar a singularidade das entrevistadas está a dimensão objetiva da 

tarefa pedagógica. Esta diz respeito aos conhecimentos adquiridos ao longo de uma trajetória 

escolar e de uma trajetória de formação dentro e fora da escola de profissionalização. Portanto, 

envolve conhecimentos científicos e outros não sistematizados pelas ciências, mas que 

passaram por uma elaboração individual, participação em associações científicas de classe, 

formação continuada e outras tantas modalidades educacionais. Este conjunto de posturas de 

natureza teórico-metodológica influenciam sobremaneira o trabalho das professoras a visão dos 

alunos sobre seus trabalhos, bem como a visão de nossos pares. 

Tendo em conta a experiência de trabalho na educação superior, como coordenadora e 

professora, realizada diretamente com a formação docente, voltamos o olhar a várias questões 

sobre a formação de professores. Pensando especificamente no curso de Pedagogia, 
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colecionamos mais dúvidas do que certezas, porém pudemos conservar a importância do curso. 

Esta formação foi a que nos deu base para exercer uma profissão que favorece nossa realização 

enquanto profissionais da educação. 

A dúvida se instala na medida que o projeto anterior, estrito à etapa da planificação, 

materializou-se no cotidiano: na sala-de-aula, nos estágios, nas palestras e eventos promovidos 

pela instituição ou pelo curso, nas relações sociais e interpessoais estabelecidas. Percebemos 

uma dinâmica extremamente rica que gera pontos de convergência e de divergência, que abala 

certezas, que institui ou destitui valores, padrões de conduta e, sobretudo, que lança o novo na 

cultura. Esta nova cultura acaba por impulsionar novas mudanças num movimento ilimitado. 

É possível que o trabalho das professoras tecido a partir de seus saberes e práticas, seja 

o motor dessa riqueza, especificamente, porque é construído a partir da confluência de inúmeras 

variáveis que vão do aspecto existencial ao acadêmico, entendendo estes como momentos de 

uma totalidade, ao mesmo tempo individual – social – cultural. Essa dialética que se dá entre o 

individual e o social, o individual e o cultural deixa marcas nas instituições onde atuam estes 

profissionais, sendo eles também marcados por elas. A dinâmica que daí decorre é também 

resultado das diferentes opções feitas por estes profissionais que delinearão os processos de 

formação por eles orientados. 

Diante das dúvidas colecionadas, somam-se novas indagações - o que pensamos sobre 

os saberes e práticas eleitos pelas professoras pedagogas atuando no curso de Pedagogia da 

FUCAMP há dois anos? O que pensam estas professoras sobre seus saberes e suas práticas e o 

que elegem como saberes e práticas necessários à formação de profissionais da educação? 

Pensando no saber da profissão professor, observamos que em seus movimentos a 

profissionalização busca renovar os saberes que compõem o sistema educacional e nele as 

mudanças acontecem com muita rapidez e necessitam estar sempre se renovando. 

Consideramos como saber o conhecimento adquirido da cultura de cada um, como também o 

conhecimento adquirido por meio de instruções e da capacidade de compreender a realidade e 

perceber o que nela está inserido, podendo modificá-la. Saber também é construir caminhos 

pelos quais possamos receber informações acerca do que está sendo necessário contextualizar 

no momento. 

Os profissionais da educação precisam estar sempre apoiados em conhecimentos que 

vão além da cultura. Conhecimentos especializados e formalizados cientificamente, adquiridos 

na formação acadêmica e formação continuada. Quando os saberes não são pautados somente 

em padrões estabelecidos e mecanizados mas advindos de um conhecimento produzido pelo 

próprio professor autoriza-o à autonomia e ao discernimento. Os saberes exigem dos 
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profissionais adaptações para preencher novas situações e organizações esclarecedoras dos 

objetivos almejados, mediante cada realidade. 

Penso que se os saberes forem articulados desta forma pelo professor, este pode ser 

considerado um sujeito dotado de sabedoria. O saber é então um conhecimento que precisa ser 

adaptado e ampliado constantemente entre a teoria e a prática como “sabedoria” do professor. 

TARDIF nos remete a uma compreensão mais sustentável a respeito do conhecimento, quando 

diz:  

 

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os 

conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, por 

conseguinte, de uma formação contínua e continuada. Os profissionais devem, 

assim, autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após seus 

estudos universitários iniciais. Desse ponto de vista, a formação profissional 

ocupa, em princípio uma boa parte da carreira e os conhecimentos 

profissionais partilham com os conhecimentos científicos e técnicos a 

propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de aperfeiçoamento. 

(TARDIF, 2002, p. 249). 

 

Entendemos que para estudar os saberes profissionais não é possível deixar de associá-

los a uma situação de ensino, como por exemplo, as práticas que um professor realiza em sala 

de aula, lugar onde se fundamentam tais exercícios. Comungamos com as professoras 

entrevistadas quando afirmam sobre o conhecimento adquirido em suas trajetórias de formação 

dizendo que ele é redimensionado a partir dos contextos em que trabalham e que o saber e a 

prática docente são construídos e reconstruídos no exercício profissional de cada professor 

enquanto pessoa, num direcionamento voltado para a produção de novos saberes e novas 

práticas. Acreditamos que esses saberes e essas práticas são reconstruídos socialmente e 

individualmente, e em outras vezes, são reconstruídos em rede. 

Baseando-nos em NÓVOA (1995), SACRISTÁN (1999), TARDIF (2002) saberes e 

práticas se constituem no saber-fazer do cotidiano em sala de aula, formado pelo conhecimento 

e esforço de cada um, como também pelas aspirações individuais e o contexto pelo qual a escola 

está envolvida, pois os saberes e as práticas é que caracterizam o ensino e não podem ser 

concebidos separados. Os saberes e práticas caminham juntos, porque um depende do outro. 

O resultado desse trabalho emergiu das construções dos saberes e práticas docentes 

constituídos no e por meio das ações realizadas no cotidiano da sala de aula, pelas professoras 

do curso de Pedagogia do qual também fazemos parte do corpo docente. Neste sentido, 

delimitar o papel de sujeito e objeto nesta pesquisa foi tarefa que exigiu disciplina, uma vez 

que, ao analisar as concepções das professoras, corremos o risco de estar projetando nossas 
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concepções acerca dos mesmos aspectos, na medida que partilhamos com elas a singularidade 

de sermos pedagogas atuantes na profissão, no curso e na mesma instituição. 

Quanto a estes aspectos, destacamos a fala de uma das intelectuais que discute a 

pesquisa qualitativa. FAZENDA nos reporta sobre a não-neutralidade que muitas vezes 

acontece com o pesquisador: 

 

Este novo momento admite mais que a impossibilidade de objetividade na 

pesquisa; este novo momento, na verdade, considera a individualidade como 

fonte de informação. Ou seja: no “continuum” do convencional ao não 

convencional, partimos da neutralidade pretendida, passamos a não 

neutralidade reconhecida, ou até suportada, para chegarmos a não neutralidade 

valorizada. A não-neutralidade valorizada é o reconhecimento do eu como 

objeto de pesquisa possível, porque, na verdade o eu somos nós. (FAZENDA, 

1999, p. 126). 

 

Em vista dos objetivos a que nos propusemos, eles puderam dar sentido à construção do 

caminho sobre uma reflexão mais detalhada em relação aos saberes e práticas das professoras 

do curso de Pedagogia, de suas histórias de formação e os porquês de tais saberes e práticas e 

não outros. Nesse direcionamento pudemos ser “nós”. 

Do ponto de vista da relevância social, o presente trabalho objetiva oferecer subsídios 

para análise dos fatores mais importantes para a qualificação dos profissionais da educação, do 

ponto de vista da qualidade social do seu trabalho. Contribuir com o país para uma boa formação 

docente foi unanimidade na fala das histórias das professoras e essa também é nossa vontade, 

a qual conservamos por intermédio do nosso esforço enquanto profissionais da educação. 

Foi possível compreender como se deu a produção dos saberes e práticas das professoras 

do curso de Pedagogia a partir das narrativas obtidas através de uma pesquisa qualitativa usando 

a técnica da história oral temática. As professoras entrevistadas ao relatarem suas histórias de 

formação e a contribuição da Pedagogia na trajetória da profissão docente foram processando 

suas histórias marcadas por surpresas, pelo inesperado, pelo inusitado. E foi assim, nessa 

viagem interior que elas se colocaram de coração e alma deixando registrado os conhecimentos, 

os movimentos e olhares construídos. Movimentos e olhares de paradas, retrocessos e avanços, 

idas e vindas, tristezas e alegrias e pela paixão que rompia a cada momento em que suas 

histórias de profissão iam sendo contadas. Nesse momento, elas realizavam encontros consigo 

mesmas durante as lembranças, descobriam passagens interessantes deixando para nós e para 

tantos outros leitores desse trabalho, as suas histórias, ricas em marcos de uma vida de 

professora. 
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Trabalhar com a técnica da história oral talvez seja o maior desafio que tivemos de 

enfrentar nesta trajetória de trabalho enquanto pesquisadora. Inúmeros foram os momentos 

durante a realização deste trabalho em que nos sentimos frágeis e então fazíamos a pergunta: 

Será que temos competência para conseguir refletir sobre a história de formação e profissão de 

outros professores se às vezes refletir sobre a nossa própria história não é tarefa fácil? Foi 

necessário ultrapassar o querer e com coragem ir ao encontro do desejo e assim emaranhar 

numa pesquisa bibliográfica cautelosa com o objetivo de selecionar pesquisadores que 

pudessem nos dar suporte nessas questões. Esse momento da investigação e o do preparo 

teórico, fez-se fundamental. 

As professoras convidadas a contribuir para a constituição desse trabalho são advindas 

de diferenciadas classes sociais, culturais, mas, profissionalmente, permanecem próximas por 

meio dos desejos e da escolha da profissão. Sofrem mais ou menos das mesmas ansiedades e 

angústias e criam mais ou menos as mesmas expectativas enquanto profissionais da educação. 

Em todo o processo não foi difícil perceber que os saberes e as práticas das professoras 

constituem um laboratório da vivência de formação e profissão de cada uma enquanto pessoa. 

Cada professora traz consigo valores, conhecimentos e verdades que se aproximam, mas em 

sua individualidade cada uma tem sua maneira de ser e de fazer. Cada ação realizada traz 

características próprias. No entanto com formas específicas de quem a compõe, tornando-se 

então única pela forma que cada professora executa, a condução da atividade realizada depende 

do planejamento de cada uma. 
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VIVÊNCIA: REFLEXÃO PARA ESCOLHA DO CAMINHO 

 

 

Um motivo para a investigação 

 

“Ser professor é construir um caminho bonito de ação e reação do caminhar 

com saudade da alegria do encontro”. (Autor desconhecido) 

 

 

A Fundação Carmelitana Mario Palmério foi criada em 1997 e na ata registrada em 

13.01.1998 consta que as instalações do CAMPUS VI da UNIUBE, que funcionavam na cidade 

de Monte Carmelo a partir de 1990, foram transferidas para esta Fundação, sob a forma de 

doação conjunta da Universidade de Uberaba, através do Ilustríssimo Carmelitano Mário 

Palmério e da Prefeitura de Monte Carmelo. Para estabelecer essa tramitação de doação foi 

criada a Fundação Carmelitana Mário Palmério, composta pela doação de cinquenta 

carmelitanos doadores. Essa fundação criou uma escola de ensino superior: Faculdade De 

Ciências Humanas e Sociais, a qual é mantida pela Fundação Carmelitana Mário Palmério – 

FUCAMP. 

Esta escola tem o propósito de abrigar, subsidiar e implementar o Ensino Superior na 

cidade de Monte Carmelo e região de influência imediata, formada por mais de dez municípios 

vizinhos nos quais residem aproximadamente 100.000 habitantes e 12.000 alunos que 

frequentam escolas de ensino médio. A criação desta instituição foi precedida de amplos 

debates com a sociedade regional, e pelos resultados de uma pesquisa realizada junto aos alunos 

do último ano do ensino médio, com o objetivo de obter dados sobre a preferência deles em 

relação à formação e ingresso no ensino superior. 

As conclusões obtidas mostraram de forma inequívoca que o principal campo de atuação 

deveria ser aquele que proporcionasse condições para melhoria do ensino infantil, fundamental 

e médio. Optando-se por um investimento que direcionasse para um curso específico na 

formação de professores, pensando na qualificação dos professores e profissionais da educação 

em geral da cidade e região, objetivando também, num futuro próximo, investir em outros níveis 

de conhecimento tais como cursos de pós-graduação. 

Dados coletados através de reuniões e da pesquisa foram utilizados com o objetivo de 

conhecer a tendência profissional dos alunos do ensino médio e demonstraram nítida 

preferência pela área da educação. Por estarem convencidos, professores, alunos e a sociedade 
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carmelitana de que a educação pode ser uma ferramenta importante na formação do homem 

reforçou a opção pelo curso de Pedagogia. Outro dado apurado foi a constatação de que 60% 

dos alunos que terminam o Ensino Médio na região, vivem realidade sócio econômica baixa 

que os impedem de cursar o ensino superior fora do seu domicílio. A pesquisa apontou ainda 

que 40% dos alunos possuem condições de manter seus estudos em outras cidades. 

Monte Carmelo tem uma posição geográfica privilegiada, permitindo aos alunos que 

residem nos municípios vizinhos fácil acesso diário às aulas. Dentre os cursos da área de 

educação priorizou-se o curso de Pedagogia como sendo o que apresenta maiores condições 

para impulsionar a formação e o aperfeiçoamento em relação à educação em âmbito geral, de 

forma a constituir-se como alicerce do processo educacional como ciência do ensino ou base 

científica na arte de ensinar. 

 

Dentre os cursos da área de educação priorizou-se o de Pedagogia como sendo 

aquele que apresenta maiores condições de atuar como impulsionadores na 

formação pessoal, no aperfeiçoamento dos cursos de educação fundamental e 

médio, de forma a vir se constituir no alicerce de todo processo educacional. 

(PROJETO PARA FUNCIONAMENTO, 1999, p. 19). 

 

Depois de analisados os dados da pesquisa os representantes da sociedade educacional 

carmelitana, os sócios fundadores e as autoridades da cidade e cidades vizinhas, decidiram que 

deveriam oferecer o curso de Pedagogia na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, com o 

firme propósito de atender as solicitações apresentadas por parte do professorado em relação à 

necessidade de uma formação em nível superior. Nesta área constatou-se um grande número de 

profissionais com habilitação em nível médio, que não puderam prosseguir os estudos. O curso 

de Pedagogia foi priorizado no sentido de atender uma clientela de grande influência social e 

cultural e, ao mesmo tempo, se enquadrar nas exigências da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN 9.394 de 1996: 

 

(...) esses professores de turno, que são de fato o alicerce em que se assenta 

todo o edifício da educação, precisam sair do nível médio e passar para o 

superior através de um novo padrão de ensino e de práticas educativas, 

oferecidas para a melhoria do professorado em exercício e para a formação do 

novo magistério brasileiro. (LEI DARCY RIBEIRO, 1997, p.11). 

 

Ao estruturar o ensino, a LDBEN, colocou o professor como eixo central e um dos 

“elementos” responsáveis pela qualidade na educação trazendo uma proposta de valorização e 

capacitação dos docentes. Com a LDBEN os questionamentos sobre a formação dos professores 

ganharam força promovendo melhorias na área da educação. No artigo 87 da LDBEN, instituiu-
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se a década da educação, estabelecendo que a partir de 2006, todos os professores da educação 

básica, deverão ser graduados em Pedagogia. Ao criar a lei aumentou-se a demanda por 

formação superior, fortaleceu-se a instituição e nosso estudo pretende ser mais um subsídio 

analítico para os cursos de Pedagogia. 

Os professores que trabalham na Educação Básica em nosso país, em sua maioria, atuam 

sem uma formação superior e, portanto, deverão retomar os estudos e se atualizarem. Essa 

problemática foi um dos motivos que levou a instituição a optar pela Pedagogia, no sentido de 

colaborar com os professores que exercem à docência, como também oportunizar a formação 

de novos profissionais estimulando-os a ingressarem novamente na escola. 

Com a implantação da lei e com o resultado das pesquisas realizadas na cidade e estas 

apontando a preferência pela área educacional, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais se 

empenhou, conseguiu e está oferecendo o curso de Pedagogia, colaborando com os professores 

que necessitam de uma formação superior para continuarem exercendo a regência de classe e 

prosseguirem atuando na Educação Básica. Por outro lado, sem a existência de uma escola de 

ensino superior na cidade não teríamos a oportunidade de vivenciar a criação do projeto como 

membro do corpo docente. Esta experiência nos aguçou a curiosidade científica e permitiu a 

realização desse projeto de pesquisa. 

O aluno egresso do curso proposto dispõe, no âmbito regional, de um amplo mercado 

de trabalho localizado na rede de escolas: Estaduais, Municipais, Particulares, Instituições 

Filantrópicas, 21ª Superintendência Regional de Ensino, Núcleos de Alfabetização de Jovens e 

Adultos, Educação Infantil, Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais e outros 

segmentos voltados à educação de forma geral. Conforme a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, os membros responsáveis pelo trabalho de implantação do curso de 

Pedagogia definiram um projeto acadêmico caracterizado e formatado, com o objetivo de 

priorizar a formação do Pedagogo, tendo por eixo epistemológico à docência na educação 

infantil nas séries iniciais do ensino fundamental, buscando contemplar e ressignificar o papel 

do profissional, possibilitando, ainda, fundamentos teórico-metodológicos para atuação deste 

profissional na gestão escolar, orientação e supervisão escolar, ou seja, uma Pedagogia plena 

que prepara para uma atuação nas diversas áreas do campo educacional. 

Vale lembrar que diversos professores desta cidade e região reconheceram a importância 

do curso organizado de acordo com a nova proposta contida na LDBEN, sendo que nas cidades 

definidas como polos regionais de crescimento, é oferecido o curso de Pedagogia, mas não com 

a estrutura proposta no projeto elaborado e oferecido por esta IES (Instituição de Ensino 
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Superior). Conforme BUARQUE (1994, p. 143), “nenhuma instituição sobrevive muito tempo 

se não for capaz de reformar-se, adaptar-se a cada instante às exigências do momento”. 

Amparados pela proposta da LDBEN, vários programas de cursos de formação de 

professores estão surgindo e, além disso, os cursos de Pedagogia existentes estão sendo 

reestruturados. Esta instituição que acaba de nascer, ao se comprometer com a comunidade e 

região, em levar um “Ensino de qualidade ao alcance de todos” (lema desta IES), possui plena 

consciência de que é necessário investir com profundidade em iniciativas como esta, mas que 

este empenho seja efetivado a cada dia, com o firme propósito de analisar suas possibilidades, 

como também os limites que emergem das mudanças, para que se possa fazer uma reflexão, 

uma análise consistente e responsável sobre o curso de Pedagogia em todas as suas dimensões. 

Assim, sentimos necessidade de aprofundar nossos estudos para adquirir mais 

conhecimento com o propósito de investigar sobre os saberes e práticas vividos pelos docentes 

em salas de aulas, no curso de Pedagogia, com questões que vão além dos aspectos legais na 

formação de professores. Quais saberes e práticas estão presentes nos afazeres das professoras 

em sala de aula? Os saberes estão relacionados aos conhecimentos que as professoras 

adquiriram na formação, como também o que trazem da sua cultura e os conhecimentos que 

vão acumulando enquanto pessoa e enquanto profissional. As práticas estão relacionadas a 

forma de fazer dessas professoras. Na verdade, saberes e práticas se misturam, pois um depende 

do outro. 

A Fundação Carmelitana Mário Palmério, Instituição Mantenedora que nasce também 

do esforço dos carmelitanos sócios doadores, possibilitaram criar a Faculdade de Ciência 

Humanas e Sociais que atualmente conta com os cursos de PEDAGOGIA, LETRAS, E 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, todos autorizados pelo MEC. Somos conhecedores de 

que o desempenho da função professor está conectado com a história de vida de todos aqueles 

envolvidos no processo educativo, consequentemente com a história da sociedade na qual 

somos atores e escritores e não apenas, espectadores. 

Nesse sentido, ser profissional da educação é fazer parte da caminhada de um povo que 

deposita, na escola, confiança em relação à garantia de um futuro melhor para todos. Educar é 

um ato que envolve sonhos, desejos, dedicação e esforço, portanto os atuais e os futuros 

profissionais da educação, que compõem o ensino superior, tanto os docentes como os discentes 

são responsáveis por um mundo diferenciado do saber, agora mais acessível para a aquisição 

de novos conhecimentos. Para Monte Carmelo, que até então enviava os seus estudantes que 

desejavam cursar o 3º grau para outras localidades, a criação dessa IES foi muito importante. 
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Agora, o caminho que está sendo percorrido tem como objetivo o avanço nos modos de 

pensar, sempre na perspectiva de aproximar o que já se tem produzido de conhecimentos com 

outros novos que poderão ser adquiridos, almejando uma nova compreensão que seja capaz de 

propiciar uma articulação entre a realidade, o conhecimento e a qualidade na forma de viver. E 

operar a partir daí, significados a cada sujeito participante deste momento histórico; sejam eles: 

professores, alunos, pais de professores ou alunos, familiares, amigos, conterrâneos, enfim 

todos os viventes desta cidade. 

Por tudo isso, os carmelitanos, que têm agora uma escola em nível superior, acreditam 

ser esta conquista um avanço na vida educacional de Monte Carmelo. A semente está lançada. 

É necessário cultivar a terra nas mais diversas formas, mediando instrumentos culturais, que 

façam dessa produção colheitas abundantes em relação ao acesso a novos instrumentos 

culturais, que permitam um desenvolvimento impregnado de novos conhecimentos, 

ferramentas indispensáveis ao crescimento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

A vivência com as professoras de pedagogia aponta o caminho metodológico 

 

“Ser professor é estar à frente do trem da história como poeta, profeta, 

revolucionário da esquerda ou da direita, como bandeirante da paz, pois o 

essencial é invisível aos olhos”. (Autor desconhecido) 

 

 

Ao vivenciarmos o ensino no 3° grau, como professora e coordenadora do Curso de 

Pedagogia da FUCAMP em Monte Carmelo, surge a oportunidade de escolha para uma reflexão 

mais profunda sobre a formação dos docentes. Algumas preocupações se tornam mais aguçadas 

e provocam a investigação dos saberes e práticas dos docentes do curso de Pedagogia oferecido 

no município. Quem são os docentes, o que sabem, e o que praticam? Por que trabalham com 

tais saberes e práticas e não outros?  

Momentos de divergência ou de convergência são vivenciados com os alunos a fim de 

expandir reflexões sob novo enfoque, identificando os interesses e bases ideológicas 

motivadoras, que legitimam o trabalho efetuado na formação de novos formadores. 

  Portanto, as questões que se colocam são: Quais são as representações pedagógicas dos 

docentes sobre o curso de Pedagogia e os saberes desta área em relação com a prática efetuada 

em sala de aula? Qual o perfil dos docentes? Por que trabalham com tais concepções de saberes 

e práticas? O que pretendem alcançar, enquanto conhecimento, no trabalho que executam? 

É a partir das respostas a estes questionamentos que procuraremos compreender a 

história dos saberes e práticas do curso de Pedagogia e da formação dos docentes que atuam na 

FUCAMP. Como esta investigação tem como proposta analisar o movimento histórico de 

formação da carreira profissional e os saberes e práticas desenvolvidos pelos docentes que 

atuam no curso de Pedagogia, apontando quais são seus saberes e práticas e como incorporaram 

em seu trabalho pedagógico conhecimentos científicos, ou outros, para a formação de novos 

professores, futuros profissionais da educação, faz-se necessário pesquisar as experiências de 

formação e profissão das professoras desse curso. 

Ao trabalhar com as professoras observamos que o professor é um agente social e traz 

consigo uma sociabilidade que é reflexo do que viveu e vive; do que aprendeu e continua 

aprendendo; daquilo que acredita e continua acreditando; do que acrescentou em seu universo 

cognitivo e o que continua acrescentando. Podemos acreditar que o professor vive e processa o 

que advém da sociedade, tendo como ponto de referência, inúmeras relações sociais e 

aprendizados elaborados e reelaborados; assimilados e adaptados à realidade? 
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Nos diferentes aspectos relacionados aos afazeres das professoras há sempre exemplos 

de sua sociabilidade, não só como professoras mas também como pessoas, da vivência que têm 

de diferentes crenças, raças, idades, classes sociais, tempos e espaços variados. Os professores 

de uma forma geral convivem com pessoas que possuem inúmeras habilidades nas mais 

variadas formas de fazer, possuem inteligências múltiplas e cada um, com sua cultura e em sua 

individualidade trazem uma experiência singular, experiência esta que ao ser contada, ou vivida 

com os parceiros, se difunde e reflete no grupo, criando novas relações, produzindo cultura e 

conhecimento. 

Transitando nessa fronteira e embaralhando a cultura e o conhecimento as suas linhas 

demarcatórias é que a história da Pedagogia e a história das instituições escolares são 

reconfiguradas. Concebendo-se a escola como produto histórico da interação entre dispositivos 

de normatização pedagógica e práticas dos agentes que se apropriam deles. Com os conceitos 

de forma e cultura escolares, são postas em foco as práticas constitutivas de uma sociabilidade 

escolar e de um modo, também escolarizado, de transmissão cultural. GAUTHIER (1998). 

O estudo acadêmico dá oportunidade tanto ao professor quanto ao aluno de se aproximar 

do trabalho de pesquisa, do ponto de vista da ação em sua dimensão prática e deliberativa com 

uma associação muito forte com a teoria, pois utiliza observações ou intervenções, que estejam 

embasadas em fundamentações teóricas. Este movimento, ou exercício intelectual, apresenta-

se como um dos elementos indispensáveis para uma formação construída na concepção de 

professor com preparação para pesquisar e trazer para dentro da trajetória de formação a escola 

real a qual vai atuar no futuro. Impede-se, assim, a dicotomização em não formar só o professor 

ou só o pesquisador, mas um grande colaborador das relações entre o pensar e o fazer, entre a 

formação e a atuação, entre a teoria e prática, construindo-se assim, um saber sobre a docência. 

A vivência no ensino superior nos levou a compreender um pouco mais sobre as 

experiências educacionais como resultado dos conhecimentos sociais e científicos adquiridos 

pela pessoa do professor que, em sua atuação, é convidado a uma reflexão sobre as condições 

de trabalho e do contexto cultural, encontrados e vividos em seu dia-a-dia. Para PERRENOUD 

(1997, p.143), “ser professor hoje em dia significa, simultaneamente saber exercer a profissão 

em condições muito diversas”. Essa diversidade multiplica os afazeres dos professores e isso 

tem acrescido substancialmente devido as exigências da realidade que coloca o professor como 

parceiro em todas as decisões tomadas pela escola. Em meio a essa vivência, pensando na 

metodologia e na técnica para a realização do trabalho observamos que o professor também é 

um agente que traz consigo um conhecimento teórico e um conhecimento prático, advindo de 

estudos acadêmicos, de experiências compartilhadas e da convivência social, como também de 
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trabalhos realizados no quotidiano escolar. E que na maioria das vezes seu conhecimento pode 

estar vinculado a construções que se dão a partir de outras práticas sociais, fora do espaço 

escolar. 

Uma formação pautada no estudo, no esforço e na relação teoria/prática, promove 

conhecimentos educacionais consistentes, cooperando no sentido de possibilitar a formulação 

de hipóteses interpretativas sobre como transpor experiências educacionais na construção de 

uma prática que atenda às necessidades que emergem da atualidade. Nesse sentido pensamos 

que ouvir as histórias das professoras escolhendo temas relevantes a serem abordados, seria 

uma boa escolha.  

O processo pedagógico, em qualquer instituição, tem como mediação os saberes e 

práticas dos professores. Saberes e práticas é, portanto, o tema central desta pesquisa, sendo 

realizado por meio de uma reflexão mais acentuada sobre os saberes e práticas dos docentes do 

Ensino Superior, do curso de pedagogia, acreditando que cada um possui crenças e princípios 

que lhes são próprios. Cada pessoa traz consigo uma ideologia que advém da sua cultura, do 

seu meio social e do que adquire, enquanto conhecimento.  

Desde os primórdios da humanidade o ensino está presente no desenvolvimento do ser 

humano. O professor então, é uma pessoa de grande importância para o avanço do 

conhecimento humano em todas as suas áreas, como também em todas as suas dimensões. Por 

encontrarmo-nos hoje, também, na prática docente do Curso de Pedagogia, e por acreditarmos 

no Projeto Acadêmico estruturado nas discussões vigentes, como um componente curricular 

importante para a formação de outros professores, é que propomos adentrar na história de 

formação e profissão das professoras para realizar esta investigação. 

Daí surge a necessidade de intensificar os estudos sobre a docência, por meio da 

singularidade, os formadores seus saberes e práticas, aliado a um conjunto de ações 

interrelacionadas numa sociedade constituída de diversidades. Há de se levar em consideração 

as diferenças regionais, locais, as influências do momento histórico, uma vez que as professoras 

que participam das entrevistas e fazem parte do corpo docente do curso divergem em idades, 

época de formação, cidades e escolas diferentes onde estudaram. 

Como também apresentam concepções político-ideológicas diversas quanto à percepção 

de sociedade, homem e educação, consubstanciando isto em suas práticas, que são também 

distintas e despertam interesses de natureza multiforme na ação profissional. O desafio desse 

estudo é procurar um conhecimento em sintonia com a história de formação e profissionalização 

das professoras do Curso Superior de Pedagogia. Tal conhecimento será produzido a partir de 

uma pesquisa qualitativa e da técnica da história oral temática, as quais serão discutidas com 
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mais detalhes no texto seguinte. Ao presenciar o trabalho das professoras, o interesse pela 

escolha da pesquisa e técnica foi despertando e sendo apontado como a melhor forma de ir 

definindo o jeito de trabalhar e estudar na produção desse texto. 

MEIHY contribui nesse direcionamento ao afirmar, sobre a técnica escolhida, que: 

 

A história oral pode ser feita com base em uma pessoa, em algumas ou em um 

conjunto grande de entrevistados. Qualquer uma das opções implica que se 

considerem fatores que justifiquem escolhas, pois, afinal, o que significa a 

existência de uma entrevista apenas? Como pensar nos critérios de seleção de 

alguns depoimentos e como eles se comunicariam com uma experiência 

coletiva? (MEIHY, 2000, p. 18). 

 

O tema da pesquisa nos mostrou um caminho metodológico, até então desconhecido. 

Compartilhar fragilidades e ambiguidades com colegas de trabalho e com pesquisadores da área 

HAGUETTE (1992), MEIHY (1996), NÓVOA (1995) foi muito prazeroso, embora corramos 

o perigo de se dar importância a experiências individuais pouco consistentes e a preocupação 

de não caracterizar o estudo como mais um modismo do meio acadêmico. 

No entanto, o material bibliográfico ao mesmo tempo em que aponta estes 

questionamentos, também indica como esta abordagem tem provocado verdadeiras reviravoltas 

no meio acadêmico, privilegiando histórias de sujeitos que vivem no anonimato, os verdadeiros 

executores, os profissionais que estão com a “mão na massa”. São os professores que renovam 

concepções com os seus saberes cotidianos não só a respeito da formação, como também de 

identidades e papéis profissionais. 

Com o rastreamento bibliográfico ficou mais fácil entender que, no Brasil, ainda são 

incipientes as investigações educacionais e historiográficas sobre vida de professores, 

principalmente em se tratando de docentes do 3º grau. Em certos meios acadêmicos, a história 

oral temática não goza, até hoje, de muito prestígio, diferentemente de outros países como os 

Estados Unidos. A produção científica pioneira nesta área foi a do CPDOC/ Fundação Getúlio 

Vargas que desde os anos setenta, vem desenvolvendo um esforço significativo no sentido de 

situar a história oral dentro das técnicas qualitativas de coleta de dados, apontando suas 

especificidades e limitações. 

As entrevistas foram elaboradas com o intuito de compreender o movimento do 

pensamento dos docentes e sua atuação pedagógica, apresentando a multiplicidade de seus 

pontos de vista. Esta escolha se deu pela possibilidade de ao contrário de um questionário, 

permitir ao entrevistado posicionar-se com flexibilidade sobre os temas abordados, 
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oportunizando o surgimento e aprofundamento de novas questões durante a entrevista, para que 

o trabalho de registro e análise dos dados coletados fosse o mais completo possível. 

Considerando a complexidade, a variedade e heterogeneidade de informações possíveis 

de serem reunidas teremos que, necessariamente, realizar alguns recortes temáticos, os quais 

serão feitos não antes, mas depois dos dados coletados. Aqui apresento algumas questões que 

nortearão as entrevistas orais temáticas, formuladas para a entrevista com as professoras: 

Qual a sua trajetória de formação profissional? Como você vê o curso de Pedagogia de 

uma forma geral e qual a abrangência dele na sua formação? 

Quais são os saberes e práticas que você considera terem influenciado e ainda 

influenciam em sua profissão? 

Como compreende a experiência pessoal e profissional dos sujeitos que lidam com a 

formação de outros professores na educação? Por que escolheu e o que significa para você ser 

professor no 3° grau? 

As entrevistas enfocam o relato da história de formação e profissão dos docentes, por 

meio da técnica da história oral temática. Essa prática é motivada e dirigida pelo conhecimento 

e pela ciência, havendo motivos e formas para realizá-la. A entrevista que está fundamentando 

esta pesquisa caracteriza-se pela construção das histórias das professoras, através de suas 

respostas, as quais venham atender a realidade do tema em questão, produzindo um discurso 

racionalizado do entrevistado. 

 Sobre as entrevistas, MEIHY diz que:  

 

Valendo-se do produto da entrevista como se fosse mais um outro documento, 

compatível com a necessidade de busca de esclarecimentos, o grau de atuação 

do entrevistador como condutor dos trabalhos fica muito mais explícito. 

Mesmo assim, seria equivocado considerar o colaborador um informante 

superado do termo. Quanto mais informações se têm previamente, mais 

interessante e profundas suas questões podem ser. (MEIHY, 2000, p. 67). 

 

Essa quebra de paradigma possibilitou fazer aproximações entre vários campos de 

pesquisa que tratavam das entrevistas e, de certa forma, foi viável que, sem fronteiras pré-

estabelecidas, o que se relacionasse com a utilização de gravadores fosse colocado no 

denominador comum da “história oral”. 

É preciso, contudo, deixar claro que não se pretende realizar uma entrevista em que os 

recursos tecnológicos supram a necessidade dos contatos diretos. Assim também, deve ficar 

claro que não se faz o contato por telefone ou qualquer outro meio que anule a relação direta 

entre as pessoas. O gravador é um instrumento colaborador para registro, sem incomodar por 
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demais o entrevistado. Neste sentido, os pesquisadores têm a responsabilidade, não só de 

obedecer às normas confiáveis, como também de respeitá-las, quando chegam à conclusões e 

fazem interpretações que possam corresponder ou não a seus desejos e expectativas. 

Entendendo as professoras como seres humanos e que suas representações e práticas 

pedagógicas estão diretamente ligadas a suas maneiras, aos seus projetos de vida, aos seus 

gostos, vontades, gestos, rotinas e necessidades, estamos, assim, buscando os diferentes 

sentidos e significados que os profissionais selecionados para esta pesquisa dão às suas 

experiências pedagógicas em sala de aula, e a maneira como têm pensado e se apropriado dos 

conhecimentos desta área. Os professores entrevistados são aqueles que cursaram Pedagogia e 

estão atuando profissionalmente, no mínimo, há dois anos, trazendo neste recorte o relato da 

história de sua formação e constituição da carreira docente como também os saberes e práticas 

vivenciados no quotidiano. 

No caso da técnica da história oral temática, é importante que o pesquisador saiba 

distinguir a forma narrativa do entrevistado, para poder compreender melhor a exposição das 

experiências que serão relatadas e interagir de maneira mais eficiente caso haja necessidade de 

intervir. 

Neste sentido, a técnica da história oral temática poderá possibilitar o resgate de 

experiências, visões de mundo, reproduções2 passadas e presentes. As entrevistas orais 

temáticas permitirão uma reflexão com o intuito de construir uma experiência pedagógica 

concreta, dando corpo às dinâmicas de autoformação dos professores na realização do presente 

que vai constituir um novo documento para estudo nesta Instituição de Ensino Superior. 

(Fundação Carmelitana Mário Palmério) 

O instante da entrevista é um momento muito esperado e carregado de expectativas boas. 

Momento mágico do ouvir a si próprio e falar com o poder de analisar. Poder este que vem da 

nossa potencialidade em reativar a memória tornando “mágicas” as lembranças de formação da 

carreira docente. Há uma expectativa que vai além do recolhimento de fontes para análise 

histórica. Um momento fundante, que cria algo novo, um acontecimento que também produz 

história. As entrevistas orais possuem características mais abertas e bem mais soltas, uma 

experiência mais humana, profunda e rica de significados. 

As entrevistas não precisam ser realizadas no local de trabalho, podem acontecer em 

qualquer lugar que o entrevistado escolher, pois cada um carrega dentro de si a sua história. O 

professor que se dispôs a colaborar, sai do anonimato, tornando pública a sua história de 

formação da carreira docente, um tema significativo da sua experiência de vida que o 

pesquisador vai deixar registrado para sempre. Por este motivo à entrevista é sem dúvida um 
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momento carregado de seriedade e afetividade, porque a pesquisa, trabalha o processo de 

rememorar, proporcionando formas de pensar que ocorrem num espaço do tempo presente, 

sobre o tempo, o passado. 

 

[...] Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo tempo tempo tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo tempo tempo tempo [...] 

(Caetano Veloso) 

 

O processo que, ativa a memória nesse trabalho, são as lembranças do passado que 

interferem no processo “atual” trazendo o passado para o presente e ocupando o espaço todo da 

consciência que é um atributo pelo qual pode se conhecer e julgar a própria experiência, 

estabelecendo julgamento dos atos realizados na formação e carreira docente. As imagens do 

passado são suscitadas pelo momento vivido no presente e são expressas através de signos 

também utilizados no presente, como o vocabulário, os gestos, a expressão no olhar, a 

tonalidade da voz, o jeito de sorrir. Neste caso, o momento presente que faz movimentar a 

memória, é a entrevista. 

Uma entrevista sobre algum tema da história de vida, transforma-se em um momento 

“solene” da realização de um trabalho que traduz vontade de esclarecer situações vividas e é 

nesse sentido que a narrativa se faz importante, como parte de um diálogo que desencadeia 

emoções e sentimentos, tratados com muita naturalidade. As professoras ao reverem os seus 

afazeres, em seus saberes e práticas, podem fazer todas as lembranças voltarem à tona, 

elaborando reflexões profundas e enriquecedoras, onde o indivíduo deixa de ser só o 

participante para estabelecer um “estudo da sua história”, com todas as emoções se 

interpretações, que o momento do relato pode suscitar. 

Ver e ser visto, tornar-se conhecido por meio da entrevista que estão registradas e 

argumentadas neste trabalho e, às vezes, reconhecer a si próprio, por sua história de formação 

e profissão. O ver, falar e ouvir, transforma-se em elementos que produziram um discurso 

deixando registrado para sempre a sua história na história do outro, segundo ORLANDI (1990, 

p. 61): “É aliás pelo discurso que a história não é só evolução, mas sentido, ou melhor, é pelo 

discurso que não se está só na evolução, mas na história”. Ver é então produzir sentido e ao 

produzir sentido fazer história. Falar é instituir um momento público em que o narrador, como 

criador de algo novo, compreende os imperativos interiores que se concretizam na realização 

de um percurso, que ao ser contado, caracteriza-o. Ao narrar, as professoras, mostraram que sua 
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história ocorreu também em um momento social onde elas construíam seus conhecimentos, 

enquanto sujeitos históricos, com disponibilidade posterior de receber o narrado. 

Este momento, em que a história foi contada, pode ser compreendido como interação, 

termo muito feliz para se pensar nas entrevistas. Trata-se efetivamente de uma ação recíproca, 

contar e ser ouvido, uma ação entre os cúmplices envolvidos no processo da entrevista. Há uma 

interessante troca de “saberes e práticas” possíveis quando da utilização de trajetórias vividas, 

pois tratamos de informações que foram construídas, portanto, de grande valor histórico. Tais 

saberes e práticas podem ser considerados como conhecimentos advindos da cultura, da 

formação e de cada um na sua individualidade, tanto como profissional como quanto pessoa. 

No entanto, eles precisam ser pautados de compreensão e flexibilidade acerca da realidade no 

sentido de modificá-la construindo novos caminhos. 

Os docentes, principais sujeitos deste estudo, deverão saber para que fins foram 

convidados a relatar a sua trajetória de formação e outras questões pertinentes, relacionadas ao 

trabalho educacional de formação de formadores. Esta história é básica para uma reflexão nesta 

área de estudo enquanto narrativa na medida em que opera de forma permanente com aquilo 

que as professoras viveram e trazem para si o processo vivido. 

Para ALBERTI, cada história tem uma relação com o momento sócio-histórico e se 

amplia à medida que vai se constituindo em outras realidades: 

 

A principal característica do documento de história oral não consiste no 

ineditismo de alguma informação, nem tampouco no preenchimento de 

lacunas de que se ressentem os arquivos de documentos escritos ou 

iconográficos, por exemplo. Sua peculiaridade – e a história como um todo – 

decorre de toda uma postura com relação à história e as configurações sócio-

culturais, que privilegia a recuperação do vivido conforme concebido por 

quem viveu. (ALBERTI, 1990, p. 5). 

 

Para o pesquisador Suíço, DOMINICÉ (1990), a possibilidade de construir um outro 

conhecimento utilizando as histórias orais como uma abordagem metodológica pode ser 

confiável uma vez que: 

 

A vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no qual se constrói 

a formação. Por isso, a prática de educação define o espaço de toda reflexão 

teórica. O trabalho do investigador e dos participantes num grupo biográfico 

não é da mesma natureza, na medida em que ele possui mais instrumentos de 

análise e uma experiência de investigação. Mas trata-se do mesmo objeto de 

trabalho. Dito doutro modo, o saber sobre a formação e propor orientações 

teóricas ou fórmulas pedagógicas que não estão em relação com os contextos 

organizacionais ou pessoais. No entanto, a análise dos processos de formação, 

entendidos numa perspectiva de aprendizagem e de mudança, não se pode 
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fazer sem uma referência explícita ao modo como o adulto viveu as situações 

concretas do seu próprio percurso educativo. (DOMINICÉ, 1990, p. 167). 

 

A história oral, em virtude de sua riqueza de detalhes, pode ser importante naqueles 

momentos em que uma área de estudo torna-se estagnante por ter exaurido a busca de novas 

variáveis. 

Neste trabalho a história oral temática pode sugerir novas variáveis, novas questões e 

novos processos que possibilitam conduzir uma reorientação das análises até então realizadas 

na área e, com isto, produzir incremento de conhecimentos. Ela pode, mais do que qualquer 

técnica, exceto talvez a observação participante, dar sentido à noção de “processo” do saber 

docente. 

O professor, ao exercer o trabalho pedagógico, é um educador, um profissional docente, 

cujo ofício consiste no domínio e na transmissão de um conjunto de saberes através de 

processos educativos desenvolvidos no interior do sistema de educação escolar. O saber docente 

deve estar em consonância com um saber plural, proveniente de diversas fontes. É constituído 

pelo conhecimento adquirido ao longo da formação, por meio dos saberes curriculares 

(objetivos, conteúdos, métodos e materiais), os saberes pedagógicos (concepções sobre a 

atividade educativa) e os saberes práticos, provenientes das experiências advindas do contexto 

e condições sócio-históricas. 

Segundo NÓVOA o professor enquanto pessoa constrói a sua história: 

 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência interações 

sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo que cada 

pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e sobretudo o 

modo singular como age, reage e interage com seus contextos. Um percurso 

de vida é assim um percurso de formação no sentido em que é um processo de 

formação. [...] uma globalidade à vida de cada pessoa. (NÓVOA, 1995 p.115). 

 

No exercício cotidiano de sua função, o professor defronta-se com vários limites 

concretos que, muitas vezes, estão previsíveis e passíveis a uma definição acabada. Ele, então, 

desenvolve habilidades pessoais, tais como: capacidade de improvisação, gestos, atitudes e 

estilos que lhe possibilitam vencer as barreiras e construir uma maneira própria de ensinar. 

Essas habilidades adquiridas pela prática real e experiências vividas, expressam um 

saber-ser e um saber-fazer profissional, podendo o professor ser um sujeito da ação-reflexão, 

dinâmico e flexível. Ele pode dar sentido às diversas experiências de sua formação, adequando 

a realidade, consciente de que seus saberes e práticas, não podem ser fruto do voluntarismo e 
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nem consequência natural de condições de trabalho advindas de dificuldades e das múltiplas 

tarefas educativas. Conhecimento é fruto de muito estudo que gera habilidades variadas. 

O conhecimento provoca inúmeras variáveis ao processo, e é nessa perspectiva que a 

história de formação educacional interfere diretamente na atuação do professor, uma vez que 

não é fácil integrar às escolas, as diversas exigências e concepções que possam promover a 

qualidade do que se espera da educação. É de fundamental importância a valorização dos 

saberes e práticas, não só validados pelo trabalho cotidiano, como também adquiridos na 

formação e constituídos na carreira docente. 

Atualmente, o desenvolvimento dos meios de comunicação, alternativos à escola, exige 

do professor a integração do seu trabalho em novas fontes e valores que devem fomentar a 

criatividade em busca de alternativas que possam sustentar as novas práticas que se enquadram 

ao mundo atual. A educação pode se tornar capaz de renovar-se diante de desafios que geram 

desenvolvimento, que ao se proliferarem interferem na sociedade, como instrumento de 

inovação, com a possibilidade de produzir novos conhecimentos. 

Com o registro das histórias relatadas, envolvendo testemunhos de diferentes 

concepções de formação dos docentes, do curso de Pedagogia, foram analisados os saberes 

e práticas das professoras envolvidas neste curso. Por meio da vivência com as professoras a 

metodologia foi apontada assegurando a possibilidade de abordar o movimento do pensamento 

e o ofício das docentes, através do modo como, hoje, interpretam as ações, na forma de aprender 

e ensinar, no processo de formação, na atuação em sala de aula com tais saberes e práticas, na 

constituição da carreira docente. 
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Metodologia: uma estrada a percorrer 

 

“Para chegar ao ponto que não conheces, deve tomar o caminho que não 

conheces”. (Ferrer). 

 

 

No caminho investigativo, o esperado torna-se inesperado, as expectativas mudam ou se 

ampliam, podem retroceder ou avançar. Mas é nesse caminho que vão surgir as certezas e as 

incertezas, pois é com a investigação que vamos revelar o que estamos buscando, nem sempre 

o que fazemos apresenta-se como certeza. É na busca investigativa, com esforço e estudo que 

podemos dar respostas às nossas perguntas. Os pensamentos se revestem de grande sentido e 

significado e ao se vincularem com os movimentos necessários, novos conhecimentos serão 

adquiridos. 

Histórias de professores têm sido pouco priorizadas em estudos científicos da área 

educacional. O que marca a relevância científica desta temática, e mais especificamente deste 

estudo é que ele representa uma contribuição para analisar e recuperar os aspectos educacionais 

que compõem as concepções de saberes e práticas das professoras de Pedagogia. 

A partir da fala das docentes acreditamos que podemos compreender a realidade 

educacional de cada época, suas circunstâncias particulares, as influências no “significado” que 

as pessoas dão aos fatos, à vida e ao modo de conceberem e participarem do mundo. A escolha 

da Pesquisa Qualitativa mostrou ser adequada na captura das perspectivas incorporadas de 

forma dinâmica, que advêm do percurso de formação profissional em confronto com o 

dinamismo interno das professoras participantes. 

Segundo LÜDKE essa metodologia abrange o campo pesquisado, pois: 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados 

e o pesquisador como seu principal instrumento. [...] a pesquisa qualitativa 

supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo 

de campo. (LÜDKE, 1986, p. 11). 

 

A opção feita pela análise qualitativa se justifica pelo fato que essa abordagem enriquece 

o processo de conhecimento do tema em estudo ao explicar os saberes e as práticas presentes 

na atividade educacional. A prática dessa pesquisa torna-se uma experiência significativa ao 

investigar o que aconteceu em sala de aula e dessa forma, a produção e socialização do 

conhecimento podem ser realizadas com prazer, imaginação e criatividade. 
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LÜDKE continua nos ajudando a entender sobre a pesquisa qualitativa quando diz que: 

 

Até muito recentemente as técnicas etnográficas eram utilizadas quase que 

exclusivamente pelos antropólogos e sociólogos. No início da década de 70, 

entretanto, os pesquisadores da área de educação começaram também a fazer 

uso dessas técnicas, o que deu origem a uma nova linha de pesquisas, que tem 

recebido o nome de “antropológica” ou “etnográfica”. (LÜDKE, 1986, p. 13). 

 

A proposta e o desafio de cruzar esta estrada é construir nela uma metodologia no 

sentido de expressar a dimensão do conhecimento sobre os saberes e as práticas exercidas pelos 

docentes do 3º grau, mediante uma abordagem metodológica onde a história oral contém em 

seu bojo, técnicas como: a história oral de vida, tradição oral e história oral temática. 

A história oral de vida, estuda acontecimentos históricos, com base nos relatos das 

pessoas. As falas dão relevâncias às vivências e às representações do sujeito entrevistado, em 

particular se constituindo em possibilidades de transmissão da experiência via memória. É uma 

entrevista mais livre. As entrevistas realizadas, na perspectiva da história oral de vida, oferecem 

possibilidades que indicam o resgate da memória revivendo as experiências de vida, 

acontecimentos, práticas, momentos que constituem as fontes de significados a serem visitados 

novamente na memória e resgatado por meio das lembranças. A capacidade de rememorar, é 

uma das potencialidades dos seres humanos, um dos privilégios da espécie. 

A tradição oral se aproxima muito da história oral de vida. O que a específica é a 

utilização da fala como meio de preservação de valores que são repassados de geração em 

geração, atribuindo, assim, maior valor ao grupo do que a sujeitos individualizados. A história 

oral temática trata de assuntos que fazem parte de determinados temas, pressupõe o resgate do 

vivido, do que já foi experimentado como instrumento de recriação, possibilitando às pessoas 

entrevistadas tomarem parte da história, na produção de novos conhecimentos. 

A temática central se caracteriza pelas perguntas da entrevista, que devem ser elaboradas 

com clareza, bem formuladas e que sustentem a compreensão da história a ser narrada. Neste 

sentido, a entrevista torna-se peça fundamental para a aquisição dos detalhes procurados. Por 

esta razão, a técnica da história oral temática foi escolhida para o estudo sobre os saberes e 

práticas que as professoras do curso de Pedagogia exercem no interior das salas de aula. Através 

dessa metodologia quem presenciou ou presencia um acontecimento sobre determinado assunto 

terá uma opinião que pode ser discutível. 

Na realização dessa modalidade de pesquisa é necessário: construir um projeto - neste 

caso foi elaborado por ocasião da seleção para o Mestrado em Educação da Universidade de 

Uberaba e, posteriormente, realizar uma investigação exploratória como forma de conhecer 
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melhor o objeto de estudo e coletando informações que permitissem a definição da amostra, 

preparando os roteiros para que os relatos fossem claros e, assim, poder realizar uma pesquisa 

sobre os saberes e práticas das professoras do curso de Pedagogia. No momento de realizar o 

trabalho de campo, estudos teóricos foram realizados e acompanhados da organização do 

trabalho para a coleta de dados. 

MATOS reafirma essa organização, quando diz que: 

 

Após essa primeira organização, as pessoas são contatadas e as entrevistas 

realizadas. É recomendado o uso de gravador, porque os relatos são extensos. 

Em seguida, são feitas as transcrições, e só então acontece a análise dos 

relatos. (MATOS, 2001, p. 52-53). 

 

O uso de tecnologias com o intuito de registrar as entrevistas, desde que não se tornem 

mais significativas do que o homem, que fazendo história, as criou, contribuem para as ações 

dos seres humanos e se apresentam como recursos que facilitam a escolha e o trabalho dos 

professores, sobre quais as melhores técnicas da educação a serem usadas.  

QUEIRÓS (1988, p. 21) afirma que: “o pesquisador precisa ter claro o problema a ser 

pesquisado, para que possa obter do informante, do narrador, aquilo que é essencial para o seu 

trabalho. A entrevista segue então, evitando o desnecessário, o supérfluo”. Da vida do 

entrevistado, só interessam ao entrevistador acontecimentos relacionados ao tema proposto. A 

verdade é um elemento externo, o entrevistador tem a liberdade de apresentar outras opiniões, 

quando for necessário, elucidar uma versão contrária. A história pessoal do narrador interessa 

apenas, à medida que revela aspectos úteis, que possam ajudar na informação que o entrevistado 

vai passar. 

No Brasil, QUEIRÓS (1988) foi uma das primeiras a usar a história oral temática em 

Ciências Sociais. Mas, quem veio dar novos rumos no sentido de aprofundamento ao enfoque 

das pesquisas que utilizam a história oral foi THOMPSOM (1998) no sentido de aprofundar os 

estudos relacionados a cada sujeito componente da sociedade. Existe uma tradição acadêmica 

em relação à história oral em muitos países e mesmo no Brasil, em áreas onde se difundiram 

sistematicamente e se empreenderam modernos projetos. São pesquisas cujo ponto de partida e 

eixos principais se constituem com o procedimento da história oral, e se ampliam 

gradativamente e não se limitam exclusivamente aos domínios dos historiadores e dos cientistas 

sociais. Sua proposta adquire validade e competência mostrando sua riqueza, suas dúvidas, seus 

problemas e resultados que permitem esboçar uma “epistemologia da prática docente” que 

pouco tem a ver com os modelos de conhecimento inspirados na técnica, na ciência positivista 
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e nas formas dominantes de trabalho material. A história oral corresponde a um processo 

interativo, próprio do ser humano que carrega sua história, sua personalidade, seus recursos e 

seus limites. 

A investigação nesta perspectiva recupera a arte de narrar e suscita a memória, as 

reflexões sobre o cotidiano, a transmissão do vivido, a fonte de inspiração, momentos mágicos, 

experiências variadas, perpetuação da cultura, onde o velho se faz novo. Não são apenas 

esclarecimento de problemas, recurso ou preenchimento de lacunas: é o como fazer com 

alternativas, formas, estratégias, metodologias. São experiências humanas vividas que ao serem 

registradas podem transformar-se em documentos. 

O que é considerado, além da influência mútua entre pesquisador e entrevistado, é o 

resultado do processo extraído da entrevista, no sentido de explicitar a compreensão do discurso 

e dar voz às ideias expressas por ele mesmo, quando uma “inocente” questão provoca uma 

reação imprevista desencadeando novos significados, apresentando como links que fomentam 

a reflexão e posteriormente enriquecem o registro. 

LÜDKE fala que o material colhido é rico em descrições de pessoas, de situações e 

acontecimentos. Coopera conosco quando diz que: 

 

O pesquisador deve, assim, atentar para o maior número possível de elementos 

presentes na situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser 

essencial para a melhor compreensão do problema que está sendo estudado. 

Questões aparentemente simples... precisam ser sempre colocadas e 

sistematicamente investigadas. (LÜDKE, 1986, p. 12). 

 

Uma boa escolha foi o registro desses links referentes à profissão docente, retirados de 

algumas passagens vivenciadas pelas professoras e relatadas durante a entrevista. Destacamos: 

 

Esqueminhas de aula. 

Professor solitário. 

Aprendi nada! 

Valor do trabalho em termos monetários. 

Amparar o professor na sua solidão. 

A vida inteira o que eu fiz foi lecionar. 

A Pedagogia me fez enxergar. 

Não é fazer de conta, é fazer. 

Não é só a questão do diploma na parede. 

Eu falo que as pessoas são anjos que vão vindo 

na vida da gente. 

A prática é um saber. 
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Essas expressões apresentam significados interessantes para uma reflexão que nos 

remete a indagações variadas, mesmo sem conhecer a fala das professoras. Depois que 

conhecemos o trecho onde estão contidas estas passagens, elas conservam os mesmos 

significados só que com muito mais detalhes. Podemos perceber que são frases cheias de 

sentidos em relação ao que as professoras colocam. Segundo SZYMANSKI (2002 p. 18) 

“obviamente porém este não é um dos objetivos da entrevista científica, embora não possamos 

ficar alheios a essa possibilidade”. 

Podemos considerar esses lances, como uma simplicidade que não desqualifica a 

pesquisa, mas como condição que abre caminhos para a obtenção de dados mais aprofundados 

e fiéis dos quais emergem novos significados ampliando o campo do tema em estudo. 

LÜDKE valoriza outros movimentos presentes enquanto o entrevistado dá o seu 

depoimento: 

 

A justificativa para que o pesquisador mantenha um contato estreito e direto 

com a situação onde os fenômenos ocorrem, naturalmente é a de que estes são 

muito influenciados pelo seu contexto. Sendo assim, as circunstâncias 

particulares em que um determinado objeto se insere são essenciais para que 

se possa entendê-lo. Da mesma maneira as pessoas, os gestos, as palavras 

estudadas devem ser sempre referenciadas ao contexto onde elas aparecem. 

(LÜDKE, 1986, p. 12). 

 

Os aspectos não verbais observados, presentes nos movimentos corporais das 

professoras entrevistadas e registrados no diário de campo e analisados posteriormente, 

tornaram-se muito significativos, pois foram procedidos nos momentos das entrevistas. Os 

movimentos detectados foram: expressões faciais, corporais, principalmente a expressão do 

olhar que traduzia várias interpretações. Esses movimentos observados, também merecem 

destaque: 

 

Esfregamento ritmado de mãos. 

Balanços suaves de pernas. 

Olhares cautelosos que procuram o cérebro. 

Balanços de pés com gestos de canção de ninar. 

Semblante de orgulho ao narrar o passado que se faz presente. 

Formar bolinhas com fiapos do cobertor. 

Balançar o berço para filhinha dormir. 

Acariciar o braço do sofá. 

 

Tais expressões e movimentos parecem amenizar a ansiedade que as professoras sentem 

e o grau de responsabilidade ao narrar suas histórias. Também nesse aspecto foi interessante 
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observar as risadas ou os sorrisos. Em todas está presente um conjunto de significados. É muito 

bom ouvir as risadas com variadas tonalidades e diferentes sons, tons e expressões. Umas 

transmitem graça, enquanto outras não, transmitem desconforto. Outras ainda parecem 

transmitir um pouco de dificuldade em encadear os fatos numa sequência lógica. 

Há também os sorrisos demonstrando satisfação pelo fato da narrativa ter fluído com 

facilidade. Demonstram prazer e orgulho, trazendo à tona as lembranças de fatos significativos 

ou ricos em experiências vividas. Cada entrevistada é única e traz um significado pertinente, 

relatando com simplicidade detalhes riquíssimos que não devem, nem podem ser esquecidos. 

Trechos acompanhados de risos e/ou sorrisos também foram percebidos: 

 

Não sei quem vai vir aqui para palestrar, eu ia. 

Ela é grande, então ela vai dar certo como professora. 

A maior dificuldade ao voltar a estudar, foi me dar disciplina. 

Éramos jovens alegres da cidade e cabecinha fresca. 

Quando eu era criança montava salinha de aula. 

A coordenadora é um pouco mãe minha. 

Conhecemos de um jeito desorientado. 

 

Tudo que se extrai da entrevista é importante e abre caminhos para o registro, desde que 

assegure a compreensão dos objetivos. São expressões muito simples que poderiam ser 

chamadas de “bobagens” mas. no entanto, são interessantes enquanto passagens significativas 

de fatos vividos que trazem boas lembranças e provocam sorrisos. 

Ora fecham um assunto, ora iniciam outro, como também se apoderam de situações que 

se tornam ligações entre o ocorrido no passado e o vivido no momento - são lembranças. No 

entanto os objetivos devem estar e ficar claros, impregnando o tema em discussão sem, no 

entanto, restringir o alegre ou o triste; o engraçado ou não; ou o que esteja pronto e acabado, 

mas, apreender todos os significados para a compreensão do tema em estudo. 

Na coleta dos dados, a entrevista foi dividida em seis blocos, para efeito de organização 

e sequência das histórias a serem ouvidas. MEIHY contribui apontando indicadores a esse 

procedimento metodológico, afirmando que: 

 

Por basear-se em um assunto específico e previamente estabelecido, a história 

oral temática se compromete com o esclarecimento ou opinião do 

entrevistador sobre algum evento definido. A objetividade, portanto, é direta. 

A hipótese de trabalho nesse ramo da história oral é testada com insistência e 

o recorte do tema deve ficar de tal maneira explicito que conste das perguntas 

a serem feitas ao colaborador. (MEIHY, 2000, p. 67). 
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Todas as perguntas devem ser direcionadas e organizadas objetivando facilitar a 

compreensão do tema proposto. O primeiro bloco é formado pelos dados pessoais do 

entrevistado: nome, idade, naturalidade, tempo de formação e tempo de experiência docente no 

ensino superior. O segundo bloco contém o itinerário de formação, composto por quatro 

questões: Qual a sua trajetória de formação? Como você vê o curso de Pedagogia de uma forma 

geral e qual a abrangência dele na sua formação? Qual o motivo que a levou a cursar Pedagogia? 

Fale de suas experiências de discente no curso de Pedagogia. 

O terceiro bloco registra o percurso da profissão com 6 (seis) perguntas desencadeadoras 

desse tema: Porque escolheu ser professora do curso de Pedagogia? O que você entende por 

saberes e práticas do professor? Quais são eles para um professor de Pedagogia? Quais são os 

saberes e práticas que você considera significativos, que influenciam na sua profissão? Quais 

suas experiências como docente? Que tipo de experiência você consegue extrair de seus saberes 

e práticas, com resultado positivo como docente no ensino superior no curso de Pedagogia e se 

considera satisfatória à sua profissão? 

O quarto bloco engloba o tema da formação permanente, contendo as perguntas: Depois 

de cursar o ensino superior, você continua estudando? Qual a influência da Pedagogia nesse seu 

aprendizado? Quais os saberes e práticas produzidos nessa formação influenciam no seu 

trabalho hoje como docente? 

O quinto bloco indaga o significado da formação da carreira docente com a pergunta: 

Ser docente no ensino superior no curso de Pedagogia, traz alguma realização para você? 

O sexto bloco registra as considerações finais, com um agradecimento e deixa a 

entrevistada à vontade para acrescentar algumas colocações se julgar necessário. 

A organização dos blocos é um cuidado essencial que o entrevistador deve ter no sentido 

de garantir a sequência do tema dos dados coletados. Porém não deixa de ser metodológica no 

sentido de obter informações lógicas, verdadeiras, de cunho ético, determinando um certo 

padrão que indica eficácia à prática da pesquisa com a técnica da história oral temática. A 

dimensão organizacional, seguindo os padrões que orientam a técnica da história oral temática, 

garante a fidelidade das informações recebidas, discutindo-as, sem perder a originalidade para 

a realização do trabalho. 

O cuidado na execução da metodologia escolhida está centrado no valor que tem a sua 

prática na medida em que esta constrói caminhos por intermédio das ações que surtem efeitos 

posteriores na mudança de comportamento dos discentes. Neste sentido o conhecimento 

adquirido na escola não é um conhecimento isolado pois necessita estar em consonância com a 

sociedade e a realidade circundante e por isto mesmo constrói a história de cada professor. 
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Ao terminar a entrevista com as duas primeiras professoras e após as mesmas serem 

transcritas, percebemos que faltavam informações mais consistente para explicar o percurso da 

profissão. Sentimos ser necessário retomar a questão dos saberes e práticas para que 

pudéssemos alcançar os objetivos propostos. 

Para o enriquecimento da pesquisa acrescentamos uma pergunta sobre o Percurso da 

Profissão que passou a ser a terceira pergunta do III bloco: Que tipo de experiências você 

consegue extrair de seus saberes e práticas com resultados positivos como docente do 3º grau 

do Curso de Pedagogia e considera-as satisfatórias à sua profissão? As demais perguntas do 

bloco não foram anuladas, pois desencadearam aspectos relevantes à pesquisa. Como afirma 

SZYMANSKY (2002, p. 30) “a elaboração da pergunta desencadeadora, não é uma tarefa tão 

fácil como se pensa no início”. 

Uma possível consequência da necessidade de voltar a entrevistar as duas primeiras 

professoras com mais perguntas teve como objetivo desencadear mais detalhes sobre saberes e 

práticas em sala de aula e possíveis resultados em relação ao exercício efetuado entre 

professores/as e alunos/as. 

A responsabilidade ética da pesquisadora é possibilitar que sua pesquisa em colaboração 

com as professoras enriqueça as produções científicas e estenda uma compreensão mais 

detalhada sobre os saberes e práticas das professoras. 

Falar sobre saberes e práticas não é uma questão simples, demanda reflexão e 

conhecimento acerca dos afazeres pedagógicos do dia-a-dia em sala de aula, e dos resultados 

provocados por esses afazeres. Portanto o caminho construído para esse estudo foi fortalecido 

pelos estudos realizados, pelo grande esforço centrado no tema em questão e principalmente na 

metodologia escolhida a qual apresentou-se não só como um recurso, mas como incentivo e 

influência nesta caminhada. 
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Fatos Curiosos 

 

Foi um tempo que o tempo não esquece 

Todo céu começou a se abrir 

numa fenda de fogo que aparece 

o poeta inicia sua prece 

escrevendo seus novos mandamentos 

e viajando com (longos) pensamentos 

sete botas pisaram no telhado 

sete léguas comeram-se assim 

sete quedas em larvas de marfim 

sete copos de sangue derramado 

sete facas de fio amolado 

sete olhos atentos... 

sete vezes eu me ajoelhei 

na presença de um ser iluminado 

como um cego fiquei tão ofuscado 

ante o brilho dos olhos que olhei (Zé Ramalho) 

 

 

As professoras do curso de Pedagogia Conceição, Dinorá, Lúcia, Marisa, Marta, Sandra 

e Viviane são as sete protagonistas desse trabalho e como produtoras de seus afazeres na 

profissão professor deixaram registradas as experiências que compõem suas histórias de 

formação, seus conhecimentos, seus anseios, suas perspectivas, desde os fatos mais simples aos 

mais complexos com o objetivo de nos ajudar a ampliar nosso entendimento sobre os saberes e 

práticas dos profissionais da educação. 

TARDIF nos ajuda a entender que o saber em seu tempo e espaço é construído e vai se 

alargando e se adaptando em rede, de um para o outro. 

 

[...] Pode se chamar de saber o tipo particular de certeza subjetiva pelo 

pensamento racional. Essa concepção do saber o opõe aos outros tipos de 

certezas subjetivas baseadas por exemplo, na fé, nas crenças, na convicção, no 

preconceito. [...] Pode-se chamar de saber o juízo verdadeiro, isto é, o discurso 

que afirma com razão alguma coisa a respeito de alguma coisa. O juízo é, 

portanto, por assim dizer, o “lugar” do saber. [...] nossa visão do saber docente, 

que é, a nosso ver, um saber que se desenvolve no espaço do outro e para o 

outro. (TARDIF, 2002, p. 193- 196). 

 

Acompanhada do conhecimento está a singularidade de cada pessoa e profissional com 

suas verdades e seu jeito de ser e realizar o seu trabalho. A prática educativa institucionalizada 

envolve pessoas que falam, que estudam e pesquisam, enquanto a prática didática envolve 

estudantes, professores e currículo com uma organização definida. Existem formas de produzir 

as práticas para o desenvolvimento dos programas de ensino. Isso não pode ficar alheio a ação 
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dos professores. A prática vem de uma teoria mas é individualizada em relação ao modo de ser 

e de fazer de cada professor. 

SACRISTÁN compreende a prática como: 

 

Fica claro então, que a relação entre conhecimento e “teoria” e prática em 

educação não pode desconsiderar o caráter insuficiente do pensamento sobre 

o educativo para realizar as práticas de educação reais; inclusive, entendendo 

que esse pensamento é aberto e que está muito influenciado e fecundado pelo 

desenvolvimento e pela incidência de outros âmbitos do conhecimento. 

(SACRISTÁN, 1999, p. 98). 

 

É interessante pensar que ocorrem diferentes relações entre teoria e prática. A teoria 

sobre a educação possui uma consciência de si mesma, quando, em elaborações próprias, a 

prática representa a forma dos problemas e dos desafios que a própria prática, enquanto tarefa 

do pensamento, sobre o que fazer pode alcançar resultados satisfatórios. 

Nas entrevistas de história oral temática, fatos curiosos acontecem e merecem destaque: 

os lugares em que as entrevistas são realizadas, a forma das professoras entrevistadas receber a 

pesquisadora, o grau de importância que dão ao trabalho, a maneira como algumas entrevistas 

são realizadas. 

Uma das professoras não estava encontrando tempo para conceder a entrevista, porém 

não fazia nenhuma objeção em participar da pesquisa e se empenhava muito em colaborar. 

Iniciamos a entrevista enquanto viajávamos. Durante o trajeto esgotamos parte das perguntas. 

A entrevista teve continuidade alguns dias depois, quando viajei para a cidade onde ela residia 

e durante uma hora, no seu apartamento realizamos mais uma parte da entrevista. À medida que 

ia respondendo às perguntas, explicava-as com muitos detalhes, enquanto ia fazendo bolinhas 

com os fiapos do cobertor. Seu semblante demonstrava alegria, seu olhar se movia de um lado 

para outro ao recordar o que vivera.  Finalmente, em outra oportunidade, agora em minha casa 

concluímos a entrevista. A entrevista foi realizada em três oportunidades e locais diferentes. 

THOMPSON (1998), considera que as entrevistas orais podem ser realizadas em 

qualquer lugar, desde que a pessoa entrevistada aceite e não se sinta incomodada ou 

constrangida de estar naquele local. Foi o que aconteceu com esta entrevistada. 

MEIHY (2000) diz que não podemos deixar que os recursos tecnológicos supram os 

contatos diretos, quando se trata da história oral. O gravador não incomodou nem um pouco a 

professora em seus relatos, enquanto contava a sua história de formação. Ela ainda ressaltou 

que estava feliz em participar e que este foi o primeiro convite para uma entrevista oral. As 

histórias que as professoras contam, estão gravadas na mente de cada uma e quando aceitam 
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contá-las, na maioria das vezes podemos perceber um desejo, quase escondido, que sentem em 

relação à oportunidade de confidenciar sua história. Nesta atividade as professoras sentem-se 

valorizadas enquanto pessoas e profissionais da educação.  

As professoras que aceitaram o convite para participar das entrevistas revelam o 

sentimento de estarem colaborando para o entendimento dos processos formativos da educação, 

uma vez que suas histórias podem ser lidas por outros/as professores/as e por eles/as 

identificadas, servirem de exemplo, etc. Hoje, ao refletir como as professoras concederam as 

entrevistas, sentimos que foi importante; em todos os momentos elas sentiram-se à vontade, 

respondendo com toda a emoção que o momento proporcionava e redescobrindo o sentido dos 

fatos. 

Uma outra professora, ao receber a entrevista transcrita, ficou preocupada com as 

respostas dadas, observando que elas não tinham coerência com as perguntas feitas e pediu para 

ser entrevistada novamente. Na segunda entrevista percebemos que ela se sentia mais à vontade 

em relação a primeira. Essa foi a entrevista considerada nesta pesquisa. No entanto surge uma 

nova indagação: Por que não usar as duas e buscar entender seus significados? Este certamente 

é tema para um outro trabalho. 

Outra professora entrevistada também nos recebeu em sua casa com cortesia e 

familiaridade. Alegre e sorridente achava graça em tudo e dava boas risadas. Na segunda visita 

em que foi solicitada para responder mais algumas perguntas nos convidou para entrar no quarto 

onde fazia dormir sua filhinha de três meses. Enquanto íamos gravando a entrevista ela passava 

a mão no bracinho da menina e em um determinado momento pediu para desligar o gravador, 

olhou e disse: “você viu, ela (o bebê) está nos ouvindo”. Quando terminamos, afirmou: “meus 

olhinhos azuis (o bebê) ficou nos ouvindo e dormiu, ela gostou, acho que vai ser pedagoga”. 

Fatos como esse indicam a descontração com que foram realizadas as entrevistas, que em nosso 

entendimento colaboraram para uma coleta de dados abundantes e significativos. 

Outra professora se prontificou em me visitar para ser entrevistada, veio com a filha que 

foi brincar com meu filho no computador e nós fomos para a cozinha. Nos sentimos a vontade, 

sua história foi contada com muitos detalhes interessantes e engraçados e nós aproveitamos 

para dar boas risadas. Ao receber a entrevista, transcrita, reelaborou com mais formalidade a 

parte gramatical e as suas colocações em relação à concordância, mas não mudou o sentido do 

que foi relatado. 

Outra professora foi entrevistada na faculdade em seus horários vagos, durante uma 

semana. Enfatizou a importância da realização de trabalhos como este, que valorizam as ações 

do professor em sala de aula. Pude perceber sua satisfação em poder colaborar na realização 
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deste trabalho. A professora ao receber a entrevista transcrita não quis fazer nenhuma 

modificação, afirmando que numa entrevista oral a fala é mesmo informal e sobre as 

informações concedidas, reafirmou serem verdadeiras e ela acredita realmente no que relatou. 

Agradeceu ter sido escolhida para colaborar neste trabalho que ela classifica, como muito 

importante, por ter sido valorizada na simplicidade de suas ações enquanto professora, pois até 

poucos anos atrás o professor não tinha tamanha oportunidade. 

Uma professora foi entrevistada no seu local de trabalho, durante a tarde. Narrou sua 

história com muita tranquilidade e calma. Foi muito objetiva e também agradeceu por ser 

convidada a participar desse trabalho que ela considera da maior relevância por tratar da 

singularidade dos/as professores/as em seus afazeres no cotidiano da profissão. 

Outra professora também nos recebeu em casa e nos concedeu a entrevista. Comentou 

sobre a responsabilidade em participar de um trabalho como este. Senti que ela foi muito 

cuidadosa ao contar a sua história e demonstrava muita fidelidade ao narrar os fatos. Em vários 

momentos demonstrou imensa gratidão em relação ao seu pai, que segundo ela foi por ele que 

hoje é a profissional que é. Ao receber a entrevista transcrita reelaborou-a sem mudar o sentido 

que continha no relato. Essa mesma professora, quando foi solicitada a responder mais algumas 

perguntas, preferiu não ser entrevistada por meio de gravação. Entregou as duas perguntas que 

estavam faltando por escrito.  

Como já foi abordado antes é necessário ser fiel à metodologia escolhida, motivo pelo 

qual duas questões da professora não foram categorizadas, mas estão registradas na entrevista. 

Ao acrescentar possíveis questões que foi o caso dessa entrevista a gravação continua sendo a 

forma original de dar continuidade ao trabalho e cumprir, com fidelidade, a metodologia 

escolhida. 

O movimento da história oral é dinâmico, ele pode ser retomado, podem ocorrer 

transformações de acréscimos e correções. Essa situação não diminui a responsabilidade e a 

validade da mesma em seus momentos de: gravação; transcrição; devolução para verificação; 

categorização e análise. Cabe ressaltar aqui que o rigor metodológico varia de pesquisa para 

pesquisa. Neste trabalho o critério escolhido foi utilizar a fonte oral por meio de gravação como 

dados para pesquisa. 

MEIHY em seu trabalho fala das opções que podem ser tomadas mediante esta técnica: 

 

Há grupos que só aceitam história oral quando esta se mostra, depois de 

escrita, analisada. Esse posicionamento, contudo, exige a realização de todas 

as etapas e recomenda-se que, quando parte do projeto, não seja feita a análise 

sem proceder a todo o processo [...] Em outras palavras qual documento 
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essencial da história oral: a gravação ou o resultado final, a entrevista 

trabalhada? (MEIHY, 2000, p. 34-35). 

 

Considero muito importante essa discussão, porque o resultado do trabalho depende da 

coerência do processo para ser digno e responsável. Muitos autores consideram que a gravação 

é o documento básico e o mais importante. Outros acham que a transcrição é que vai constituir 

o documento, outros a versão final autorizada. Entendemos que o conjunto das etapas é por 

inteiro correto, o que não podemos é fugir da etapa básica da conversa informal e organizada 

com a pessoa entrevistada dentro do tema escolhido. Pelo refinamento desse processo e por 

toda responsabilidade acarretada, como pesquisadora, é necessário manter as exigências e 

cumprir com fidelidade as etapas da técnica da história oral temática. 

Esses momentos em que tivemos a oportunidade de viver foram magníficos e serão 

inesquecíveis. Eles foram significativos para nós, tanto como professoras quanto pessoas, pois 

vão ficar, além das boas lembranças, o processo de aprendizagem somados a mais um 

conhecimento. 

A sala de aula é um veículo com reflexos ricos, que fundamentam o sistema educacional. 

É nela que está a pessoa do professor vivendo cada dia e cada momento, as ações educacionais 

com seus alunos. A essência, da educação, se encontra na relação de professores e alunos que 

aprendem, que ensinam, adquirem cultura, promovem amizades, tornam-se cidadãos para 

compor uma sociedade melhor estruturada e fortalecida pela educação. E por conta desses 

movimentos que acontecem na profissão, os fatos curiosos puderam, cheios de significados, 

compor este registro para enriquecer o caminho metodológico. 
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DO CAMINHO PERCORRIDO AO CAMINHO ESCOLHIDO 

 

 

Quem são as professoras3 

 

“Toda pessoa é marca das lições diárias de outras tantas pessoas”. (Luiz 

Gonzaga Jr.) 

 

 

Quem são as professoras que buscamos conhecer? De onde vieram e o que pensam a 

respeito da profissão professor, enquanto pessoa e enquanto profissional da educação? Como 

construíram seus conhecimentos enquanto sujeitos históricos? 

A profissão de uma pessoa não está ligada somente à sua trajetória de formação ou 

vinculada ao acúmulo de conhecimento. É importante conhecer a pessoa, a sua história de vida 

e como interage conhecimentos pessoais e profissionais no exercício de sua função. 

NÓVOA afirma que a formação é uma atividade de aprendizagem, que se encontra 

situada no tempo e no espaço, momentos precisos e construídos por cada um. 

 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe, troca, experiência, interações 

sociais, aprendizagem, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como 

cada pessoa se forma e ter em conta a singularidade da sua história e 

sobretudo, o modo singular como age, reage interage com o seu contexto. Um 

percurso de vida é assim um processo de formação. (NÒVOA, 2000, p. 115). 

 

Nessa profissão estão impregnados valores e ideais. O sujeito se coloca por inteiro. Não 

há como separar a profissão da pessoa. As professoras entrevistadas, cada uma com seu jeito 

de ser, pensar e fazer construíram suas histórias, adquirindo valores e crenças muito peculiares. 

Apresentamos alguns traços da história dessas protagonistas: Conceição, Dinorá, Lúcia, Marisa, 

Marta, Sandra e Viviane. 

A professora CONCEIÇÃO nasceu em uma fazenda e vivia entre simples afazeres 

domésticos e a frequência às aulas numa escola próxima a sua casa. Era uma sala multisseriada 

onde a professora atendia da 1ª a 4ª séries. Às vezes um grupo de alunos de uma determinada 

série, ficava com algum tempo ocioso esperando a professora desocupar o quadro, no qual 

 
3 As professoras assinaram documento de autorização para publicação dos seus relatos, cujo modelo está no anexo 

II deste livro. 
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passava a lição, cada vez para uma turma. Sua mãe e seu pai lhe ajudavam muito nas lições. 

Menina graúda, bonita e educada e não podia decidir quase nada por si, era sua mãe quem 

tomava as decisões.  

Ao terminar a 4ª série na zona rural, mudou para Monte Carmelo para continuar os 

estudos. No ato da matrícula sua mãe decidiu que ela deveria repetir a 4ª série. Nem os apelos 

da diretora da escola convenceram-na que era desnecessário a filha cursar novamente a 4ª série 

e a menina aceitou sem questionar. Na escola, não repetiu nem uma série, exceto a 4ª por 

imposição da mãe que temia uma derrota no exame de admissão, que na década de 60 se 

constituía necessidade de pré-seleção para o ingresso na então 5ª série. 

Ao terminar o ensino fundamental foi cursar magistério em escola particular, num 

colégio de freiras de uma rede de ensino muito bem conceituada. Antes de terminar o magistério 

iniciou sua trajetória profissional, substituindo professores na Rede Estadual. Lecionou também 

para jovens e adultos, um plano lançado pelo governo: MOBRAL= Movimento brasileiro de 

alfabetização. Em nosso município as aulas eram ministradas em prédios de caráter filantrópico. 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral constituiu-se como organização 

autônoma em relação ao Ministério da Educação, contava com um volume significativo de 

recursos em resposta ao regime militar, devido a grave situação do analfabetismo no país. A 

atuação do Mobral voltou-se, inicialmente, para a população analfabeta entre 15 e 30 anos. Por 

outro lado, esse plano objetivou sua atuação em termos de “alfabetização funcional”, definindo 

a valorização do homem pela aquisição de técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo e 

pelo aperfeiçoamento dos processos de vida e trabalho e a integração social desse homem 

através do reajustamento à família, à comunidade local e a pátria. 

Durante a década de 1970, houve expansão do Mobral tanto do ponto de vista territorial, 

quanto do ponto de vista da continuidade de estudos através da educação integrada (antigo curso 

primário), para os recém-alfabetizados e alfabetizados funcionais que usavam precariamente a 

leitura e a escrita. 

Com a abertura política da década de19 80, as experiências foram se ampliando, 

construindo canais de troca em experiências, reflexão e articulação das mesmas. A professora 

CONCEIÇÂO colocou em evidência a satisfação que sente em ter contribuído para esse 

programa. Ela lembra e cita que os municípios ganhavam autonomia em relação a esse plano, 

acolhendo educadores que se esforçavam por reorientar seus programas de educação básica de 

adultos. A partir de 1985 surgiram novos programas dando continuação a essa modalidade de 

ensino, extinguindo o Mobral. 

A professora foi dar aulas para adultos na zona rural onde as quatro primeiras séries se 
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encontravam na mesma sala. Havia dois quadros negros afixados nas paredes da sala; um deles 

reservado para as duas primeiras séries e o outro quadro para as outras duas. Este era o costume 

em salas multisseriadas, devido aos diferenciados níveis das quatro séries na mesma sala. Nessa 

época o trabalho em grupo não era difundido nesta região e, portanto, sem uso metodológico. 

A professora conta que logo após sua formatura no magistério, ganhou um carro de seu 

pai e por ser a filha mais velha foi a que sempre o acompanhou nos lugares por ele frequentados. 

Trajetórias que muito contribuíram para o seu conhecimento social. Casou-se aos 19 anos 

quando já era professora contratada pelo Estado. Teve duas filhas, a mais velha já formada em 

Direito e a mais nova cursando o ensino médio. A professora soma 25 anos de formação e 

experiência como docente de jovens e adultos, ensino fundamental e ensino médio, tem 12 anos 

de experiência como professora no ensino superior. Atualmente, é aluna no programa de 

Mestrado em Educação da Universidade de Uberaba. 

Sua formação profissional está ligada à sua formação pessoal. E assim vai tecendo sua 

história e nela se fazendo, se reconhecendo, se constituindo, construindo novos caminhos e 

aperfeiçoando-se. 

A professora DINORÀ também foi criada na zona rural. No lugar onde morava, além 

das fazendas, já existia um povoado com aglomeração de algumas casas e uma capela. A 

preocupação de seu pai em estudar os filhos vinha de uma tradição de família. A professora 

conta que seu avô contratou um professor e levou-o para morar em sua casa para ensinar os 

filhos e por isso, seu pai também realizou a mesma ação. A diferença é que o pai da professora 

não contratou um professor só para os seus filhos, mas para todas as famílias que residiam 

naquela localidade. 

Após alguns anos, para não se apartar dos filhos seu pai decidiu que a família mudaria 

para a cidade. Planejaram tudo. Seu pai por ser um lavrador e não ter uma profissão, abriu uma 

casa de comércio, a qual funciona até os dias atuais. 

Dinorá estudou em escola pública e cursou o magistério em escola particular, um colégio 

de freiras que era a única escola que oferecia o magistério nesta região. Assim que se formou 

foi contratada e logo efetivada pelo Estado e já exerceu várias funções. Uma das funções mais 

significativas, apontada por ela, foi ser diretora de uma escola estadual de 1ª a 4ª séries, eleita 

pela comunidade escolar por dois mandatos. 

Casou-se aos 21 anos e teve um casal de filhos que, hoje, cursam o Ensino Médio. É 

formada há 19 anos, com experiências adquiridas no Ensino Fundamental e Magistério. Possui 

dois anos de experiência no Ensino Superior e atualmente é Diretora II da 21ª Superintendência 

Regional de Ensino de Monte Carmelo, MG. 
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Compreender as experiências culturais como influenciadoras na formação de 

professores leva-nos a perceber que elas aparecem na construção dos caminhos trilhados por 

determinada pessoa. Cooperam na construção dos saberes que vão sendo adquiridos durante a 

vida. As possibilidades dessa construção de conhecimento são efetivadas por meio de um viver 

concreto, onde se dá a mediação do que se é permitido viver e, com esses limites, organizar as 

ações nesse processo caracterizado como atividade constante na vivência cultural de cada um. 

A professora LÚCIA é a quarta filha de uma família de cinco irmãos, tem 39 anos, é 

solteira, natural de Ubaporanga, MG. É filha de professores e acredita que a sua profissão tem 

tudo a ver com sua origem familiar. Desde muito cedo, iniciou sua trajetória de formadora, não 

apenas escolarizada, mas também cultural. Seus pais a incentivavam e admiravam muito 

quando desde pequenina brincava de escolinha com seus amigos, fazendo papel de professora. 

Até aos dez anos viveu na fazenda com os pais e estudou em escola rural municipal. Mudou-se 

para a cidade de Teófilo Otoni, MG e foi morar com uma tia. Cursou de 5ª a 8ª séries numa 

escola particular e assim que iniciou o magistério foi trabalhar numa escola particular como 

monitora e estudava a noite. 

Ao iniciar o curso de Pedagogia passou de monitora de alunos a professora. Queria 

continuar dedicando aos estudos referentes à educação, mas, em sua cidade não havia nem um 

outro curso na área educacional e nem Programas de Especialização razão pela qual decidiu 

cursar a Faculdade de Direito. Foi convidada para trabalhar na 27ª S.E.R. de Teófilo Otoni, para 

compor uma equipe de formação de professores. O motivo do convite foi devido à experiência 

de sucesso como alfabetizadora. Lúcia teve a oportunidade de fazer então um curso relacionado 

ao Programa de Capacitação de Professores – PROCAP. Nessa ocasião ficou conhecendo a 

Universidade de Uberlândia que despertou o desejo de continuar estudando. 

Pediu transferência para a 40ª S.R.E. da cidade de Uberlândia, na qual trabalhou por 

dois anos, enquanto fazia especialização em Ética e Filosofia Política na UFU. A escolha dessa 

especialização foi a aproximação entre: Pedagogia e Direito. A professora LÙCIA ingressou no 

Programa de Mestrado em educação prestou concurso da Universidade de Uberlândia e foi 

lecionar no curso de Pedagogia da UFU. Nesta mesma ocasião passou a fazer parte do corpo 

docente do curso de Pedagogia da FUCAMP em Monte Carmelo. Trabalhava três dias na UFU 

e duas noites na FUCAMP. 

Atualmente é docente e coordena o curso de Magistério Superior numa escola particular, 

Nossa Senhora do Patrocínio – Colégio de freiras na cidade Patrocínio, MG. A interferência do 

sujeito no mundo acontece por intermédio de ações. Não uma ação qualquer e sim aquelas que 
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alteram, positivamente, alguma situação, que transformam ou modificam algo e que são 

realizadas conscientemente com um propósito, em busca de mudanças favorecedoras. 

A professora MARISA, natural de Monte Carmelo, foi criada com a avó por ser filha de 

mãe solteira e nunca ter conhecido o pai. Conviveu somente com pessoas adultas, motivo pelo 

qual, acredita ter tido problemas para ingressar na escola, um ambiente tão diferenciado, onde 

só tinha crianças. A professora casou-se aos 23 anos e teve a primeira filha após dez anos de 

casamento, a segunda ainda não completou um ano. Sua mãe casou-se e teve mais um filho um 

ano mais novo que ela. Esse irmão foi seu parceiro de carteira na escola, ela só aceitou 

frequentar a escola junto com ele. Fato que ocasionou atraso de um ano para o seu ingresso na 

escola. Eles se separaram após quatro anos, na 5ª série. 

A professora estudou em escola pública e cursou o Magistério em escola particular, por 

esta ser a única a oferecer a formação de professores em nível médio. Para manter os estudos 

trabalhava em um escritório de contabilidade e com esse trabalho auxiliava nas despesas 

domésticas. Marisa aproveitava os finais de semana para ganhar um dinheiro extra, fazendo 

trabalhos escolares para estudantes. 

Assim que foi efetivada no Estado, através de concurso público, decidiu cursar 

Pedagogia. É formada há 12 anos. Já fez parte do corpo administrativo pedagógico como técnica 

em educação da 21ª S.R.E. de Monte Carmelo e, há três anos, é professora e supervisora de 

estágio do curso de Pedagogia da FUCAMP.  

A identidade pessoal de cada um é relacionada com a cultura na qual o indivíduo faz 

parte, constituindo assim, a apropriação singular da sociedade. A consciência que a pessoa tem 

de si mesma é marcada também pela sua situação em relação aos outros. Então é constituída de 

sentidos que forma a personalidade do sujeito numa relação do eu e do outro entre o social e o 

pessoal. 

A professora MARTA é natural de Bambuí, MG, casada, mãe de três filhos, foi a 

primeira de dez filhos da família. Casou-se em 1975 com um professor que trabalhava na 

mesma escola. Mudaram para a cidade de Uberlândia porque o marido fora concursado para 

trabalhar na Caixa Econômica Federal, de onde foi transferido como gerente para a cidade de 

Monte Carmelo. 

Em Monte Carmelo a professora foi lotada na Escola Estadual Professor Vicente Lopes 

Perez como Supervisora e Orientadora Educacional, vindo a assumir o cargo de Direção a partir 

da eleição do Colegiado Escolar realizada no ano de 1985. Permaneceu no cargo de Direção 

por eleição da comunidade escolar nos anos de 1991, 1994 e 1997. Hoje é professora 

aposentada. 
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Na sua trajetória de formação cursou Pedagogia na Faculdade de Filosofia Santo Tomás 

de Aquino em Uberaba em 1971, porque pretendia melhorar sua atuação como professora do 

curso primário. Foi aprovada em concurso público para a função de coordenadora pedagógica. 

Em 1979 cursou Orientação Educacional na Universidade Federal de Uberlândia. A professora 

Marta já atuou como professora de Sociologia Geral da Educação e Didática nos cursos de 

História, Geografia, Letras e Pedagogia da Faculdade de Filosofia entre 1972 a 1985. A partir 

de 1981, na cidade de Monte Carmelo, foi Orientadora Educacional, diretora de Escola de 

primeiro e segundo graus, professora no ensino superior: FAFI de Araguari, Campus VI 

UNIUBE em Monte Carmelo e FUCAMP a partir de 2001. É diretora do Curso Normal 

Superior – UNIPAC da Faculdade de Educação Curso em Monte Carmelo. 

Muitas vezes construir história depende de luta, desejo e ousadia. As reflexões são 

extraídas do fortalecimento de cada um e os propósitos que se escondem por detrás dos desejos, 

mostram que é possível sonhar e enxergar que não existe um caminho pronto a seguir, mas que 

o caminho se faz através dos passos que cada pessoa constrói em sua caminhada. 

A professora SANDRA é natural do Rio de Janeiro, onde viveu, estudou e iniciou sua 

profissão. Possui experiência como professora desde a pré-escola até o 3º grau. Atualmente é 

professora no curso de Pedagogia da FUCAMP em Monte Carmelo e na UFU em Uberlândia. 

É a segunda filha de uma família de quatro irmãos, Casou-se aos 27 anos vindo a se separar 

judicialmente. Optou por não ter filhos por estar sempre mudando de cidades para acompanhar 

o marido em trajetória profissional. Ele também era professor. 

Aos 17 anos iniciou sua profissão como professora em escola da rede privada, após um 

ano de trabalho prestou concurso para professora na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 

trabalhou por pouco tempo e mudou-se para o sul do país. Após um ano e meio mudou-se para 

Brasília e nos lugares onde morou prestou concurso público nas Secretarias de Estado da 

Educação e nas Universidades. Voltou para o Rio de Janeiro e ingressou no Mestrado em 

Educação na UFRJ. 

Em 1999 foi para a cidade de Uberlândia como professora substituta na UFU, prestou 

concurso público para a Universidade Estadual do Oeste Paraná, sendo aprovada atuou por 2 

anos. Voltou para Uberlândia prestou concurso para SEE – MG no qual foi aprovada e está 

atuando como supervisora numa escola de 1ª a 4ª séries. Atua também como professora 

substituta da UFU e professora do curso de Pedagogia na FUCAMP em Monte Carmelo há dois 

anos. 

Muitos professores vivem entre os sentimentos e a razão; entre o equilíbrio pessoal e o 

profissional. Nas representações profissionais estão embutidas muitas vezes as ações pessoais 
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passivas ou conflituosas. As concepções fortes e envolventes adquiridas ou vividas podem ser 

explícitas ou não. Se entendermos assim, podemos compreender os desafios recorrentes da vida 

pessoal que os professores enfrentam e aprendem a negociar. 

A professora VIVIANE tem 29 anos, solteira, natural de Uberaba MG, iniciou sua 

trajetória de formação aos três anos de idade numa escola maternal na cidade de São Simão, 

Estado de Goiás. Cursou da 1ª a 8ª séries na cidade de Araguari, MG. Cursou graduação em 

Pedagogia e o Mestrado em Educação na Universidade Federal de Uberlândia, cidade na qual 

iniciou sua carreira profissional. 

A família estava sempre mudando de cidade, devido ao trabalho do pai. A professora 

VIVIANE queria muito estudar na área médica, tentou medicina e psicologia, mas quando teve 

que usar o laboratório desistiu da ideia e decidiu cursar Pedagogia. Fez parte do grupo de 

pesquisas apoiado pelo CNPq. Tem sete anos de formação e quatro anos de ingresso na 

profissão. Foi professora na Universidade de Uberlândia e, há três anos, é professora no curso 

de Pedagogia da FUCAMP e da Escola Nossa Senhora do Patrocínio, no curso normal superior 

na cidade de Patrocínio, MG. 

A professora mora em Uberlândia com os pais e dois irmãos mais novos. Todas as 

segundas-feiras vai para a cidade de Patrocínio, onde permanece até as quintas-feiras à tarde. 

Lá montou um apartamento, junto com outra professora da mesma escola. Quinta-feira à tarde 

viaja da cidade de Patrocínio para Monte Carmelo, onde leciona até às 22:30 horas, seguindo 

para Uberlândia. Na sexta-feira à tarde faz o trajeto Uberlândia – Monte Carmelo onde é 

professora no curso de Pedagogia da FUCAMP e retorna para Uberlândia onde passa o final de 

semana com a família. Na segunda-feira segue para Patrocínio. E assim através de muito esforço 

a professora VIVIANE vai construindo sua história. 

O ser humano, a cada dia da sua trajetória de vida, vai se modificando e se adaptando 

as condições de seu meio que adquire com seu jeito de ser, pensar e agir, se modelando e se 

refazendo construindo novas estruturas que poderão influenciar outras gerações. E assim 

fazendo história, enquanto seres naturais da terra. 

LÖWY (1994) acredita que não existe uma divisão estanque entre as ciências humanas 

e as ciências da natureza, mesmo que os seus domínios estejam delimitados, há uma zona de 

transição onde as esferas se tocam, se interpretam se cobrem e se recortam parcialmente. Esse 

fenômeno depende também do contexto histórico. Várias faces se entrelaçam no eu pessoal de 

cada um e no eu profissional. Esse entrelaçamento forma o sujeito. O professor não é só 

professor quando exerce a função. A sua trajetória de escolarização e as crenças, provindas da 

sua cultura permeiam todas as suas ações. Ser professor faz parte da vida pessoal, é como se 



53 

 

fosse o outro em nós e, nós no outro. Tudo está ligado naquilo que somos enquanto construímos 

nossa história. 
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Itinerário de formação 

 

“Quando escrevemos livremente estamos, então, esculpindo a nossa vivência, 

a nossa experiência humana na trajetória de luzes e sombras que nos vai 

desenvolvendo, nos vai comprometendo com tudo aquilo em que 

acreditamos”. (Severino Antônio M. Barbosa) 

 

 

A formação docente sempre foi um tema polêmico que permeia as discussões mais 

aprofundadas sobre a educação. Pensar a formação do professor é procurar conhecer as suas 

experiências vividas ao longo da sua carreira profissional e abrir possibilidades de verificar a 

produção do conhecimento adquirido pelas professoras, que vai além do conhecimento da 

academia. 

Juntar o conhecimento acadêmico ao conhecimento de mundo que vai além da academia 

possibilita a criação de novos conhecimentos com espaços de reflexões que ampliam os saberes 

e práticas efetivados em sala de aula. A escola não é um espaço isolado, é um lugar que media 

situações sociais, culturais e intelectuais. 

Analisando a trajetória de formação das professoras entrevistadas observamos que para 

umas a formação corresponde à possibilidade de trabalho, e para outras ela representa o 

aprimoramento das experiências adquiridas anteriormente, na verdade uma formação 

permanente. Orientações sustentadas de maneira contínua, durante a carreira profissional nos 

enriquecem no sentido de gerar estilos empreendedores de ações, que nos ajudam a dinamizar 

e resolver situações diversas que nos levam a entender as diferenças entre as pessoas, sem deixar 

que normas impostas interfiram na nossa maneira de agir. 

O aprimoramento permanente em educação é o que fortalece e diferencia as formas de 

fazer, caracterizadas por renovações constantes, capazes de atender as solicitações da 

atualidade. Singularizamos e nos parecemos uns com os outros tanto pelas motivações e 

intenções, como também pelos traços de afetividade. Nos identificamos quando temos a mesma 

opção de escolha em relação ao curso que escolhemos. Nos diferenciamos pelo nosso jeito de 

ser e de fazer. As dificuldades que cada um traz são diferentes e exigem percursos diferentes 

para sua resolução. 

Algumas das professoras entrevistadas passaram por dificuldades financeiras e 

inseguranças ao ingressar na formação inicial por falta de convivência com outras pessoas e 

lugares. O convívio unicamente familiar passou a ser um obstáculo para o ingresso na primeira 

escola onde teria que conviver com um mundo totalmente desconhecido. 
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Outras tiveram como única oportunidade, frequentar o ensino formal na comunidade 

rural onde moravam, enquanto outras chegavam à escola e eram matriculadas no segundo ano 

de escolaridade, por terem sido alfabetizadas em casa e isso para a época apresentava-se como 

um elemento de status. Outra situação vivida por uma das professoras estava relacionada ao 

trabalho do pai que constantemente precisava mudar de cidade, causando ruptura no processo 

de adaptação e aprendizagem dos filhos na escola. 

Em decorrência das questões apresentadas pelas professoras, sobre a trajetória de 

formação, o maior número de elementos encontrados nas respostas das histórias contadas, 

mostram claramente que as famílias optavam por criar em casa um ambiente escolar que 

propiciava a alfabetização das crianças pequenas, trabalho esse que geralmente era realizado 

pela mãe. Essa alfabetização, que acontecia em casa, era vista como privilégio, pois, a maioria 

da população era analfabeta. Ao ouvir as histórias das professoras, percebemos que tal fato era 

naturalmente adotado na época como uma forma de cultura, essa iniciativa, geralmente 

pertencia às famílias mais abastadas. 

Para os pais era importante não deixar só para a escola o encargo de alfabetizar as 

crianças, e assim procedendo, ao ingressarem os filhos na primeira escola, uma maioria deles 

já dominavam as primeiras letras, palavras e textos. As crianças eram, portanto, incentivadas 

pelos pais a brincarem de escolinha. Esta brincadeira causava orgulho às famílias, 

principalmente quando as meninas representavam o papel de professora. 

Os professores são atores dos afazeres pedagógicos compondo o cenário educacional 

como sujeitos que possuem um determinado conhecimento que fundamenta suas práticas na 

educação. Tal afirmativa sustenta a importância da produção individual do professor situando-

os no centro desta pesquisa para clarear as discussões sobre a escola, a sala de aula e, mais 

detalhadamente, seus saberes e práticas. 

Os professores não devem ser considerados como técnicos que aplicam conhecimentos 

produzidos por outros, é necessário oferecer-lhes a oportunidade de falar dos conhecimentos 

produzidos por eles. É importante considerar as experiências vividas no interior da sala de aula 

e dar espaço aos professores para uma reflexão mais detalhada do que há de mais significativo 

neles próprios, estendendo tais reflexões a outros professores para que por meio dessa 

oportunidade possam realizar a mesma reflexão. Esta vertente está inteiramente voltada à 

problemática da experiência real dos profissionais que estudam, preparam, ensaiam, se vestem, 

incorporando em si o seu próprio personagem: o professor. 

A partir das histórias de cada professora entrevistada inicia-se uma compreensão sobre 

saberes e práticas que é o jeito de ser e fazer de cada docente do curso de Pedagogia. Para que 
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essa análise seja autêntica não podemos abrir mão da singularidade, da heterogeneidade, para 

dar conta da totalidade à qual esse trabalho de pesquisa se propõe. No itinerário de formação 

foram lançados questionamentos que facilitam interrelacionar a trajetória com a visão do curso 

de Pedagogia e a sua abrangência na formação, motivo da opção pelo curso e as experiências 

enquanto discente. 

O professor, enquanto trabalhador, fundamenta um conjunto de interações com outros e 

obtém a participação desses outros em seu próprio processo de formação. O trabalho docente 

exige, constantemente, investimento tanto afetivo quanto cognitivo na interação humana. 

TARDIF (2002, p.13) diz que “pelo que sabemos, não existe realmente uma palavra ou 

um conceito para designar um trabalho desse tipo”. O fazer do professor é um exercício vivido 

e modificado a cada instante, de repente é necessário tomar outras, novas e criativas decisões 

em curto espaço. Então ao “fazer seu trabalho” o professor é o que ele é, como pessoa também. 

Se for diferente do seu jeito de ser, ele se torna um profissional alienado, distanciado do próprio 

significado da função, matando sua própria personalidade. 

É, pois, quase impossível ser apenas professor, separando vida privada da vida 

profissional. O educador deve trazer consigo a capacidade de refletir permanentemente sobre 

sua prática, usufruindo dela por intermédio de renovações, sejam elas orientadas pela ideologia, 

pelas técnicas ou pelas determinações administrativas. O que é indispensável na questão é saber 

usar este aprendizado de modo que ele se torne um instrumento de conhecimento articulado 

com a realidade. E nesta realidade manter-se como professor e como pessoa. 

Sabemos que, no cenário educacional ocorrem inúmeras mudanças e dentre elas 

destacamos a questão da formação do professor. As mudanças influenciam a sociedade, a 

cultura e os sistemas de uma forma geral e delas são reflexos. Diversos significados são 

produzidos e, em sua maioria, fundamenta-se em questões ideológicas, técnicas ou mesmo 

administrativas. 

A trajetória de formação dos docentes é uma grande influenciadora de seus saberes e 

práticas. MARISA, com toda sua insegurança para iniciar uma convivência extra lar e com 

muita dificuldade financeira, não desistiu e seguiu em frente, completando seus estudos. Ela 

conta que: 

 

O meu primeiro grau foi concluído na Escola Estadual Elias de Moraes, uma 

escola de periferia de Monte Carmelo, onde eu iniciei com oito anos de idade, 

porque com sete anos eu tive um problema para entrar na escola, eu era muito 

insegura, tive que esperar meu irmão, pra que a gente entrasse junto, e da 

primeira a quarta série nós sentamos juntos, a minha insegurança era tanta, 

Neusa, que ele tinha que sentar ao meu lado. Isso foi até a 5ª série. Da 5ª série 
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até a 8ª série, foi na Escola Estadual Professor Vicente Lopes Perez, e lá na 5ª 

série eu já estava mais segura, então a gente começou a sentar separados. O 

segundo grau eu conclui na escola Nossa Senhora do Amparo, uma escola de 

freiras, aqui em Monte Carmelo. E o curso era noturno, eu tive que trabalhar 

para custear estes estudos, e foi um momento assim, um tempo difícil na 

minha vida porque, a gente tinha que ajudar em casa trabalhar e custear o 

colégio, que por sinal não era barato. (MARISA, 2003). 

 

Em sua trajetória, MARISA relata que devido à sua insegurança teve prejuízo de um no, 

quanto ao seu ingresso na escola, pois deveria ter se matriculado aos sete e não aos oito anos. 

Não aceitou ir sozinha para a escola, então teve que esperar o irmão completar a idade exigida 

pela lei para poder acompanhá-la, inclusive ser o seu parceiro de carteira. 

Mudanças nas leis criam arranjos complexos, elaborando reformas que traçam 

diferentes perfis. A professora SANDRA sentiu na pele um ano de atraso na sua trajetória de 

formação não relacionado ao tempo, como aconteceu com MARISA, mas relacionado à 

aprendizagem, devido a uma mudança no ensino fundamental, no estado do Rio de Janeiro:   

 

Eu entrei na escola primária em 1966, no primeiro ano nível 1... não cursei o 

2º ano fui direto pro 3oano, fiz o exame de admissão pro ginásio, aí peguei a 

reforma de 1971 então eu saí da 6ª série e fui pra 5ª série. Porque cursávamos 

antes da reforma de 71, nosso primário tinha seis anos, mais quatro de ginásio, 

quando eu terminei os seis anos de escola primária, a reforma foi 

implementada então... e na verdade o primeiro ginasial pra mim, era 5ª série. 

Eu cursei escola normal no Rio de Janeiro, em nível de segundo grau. 

(SANDRA, 2003) 

 

A professora SANDRA relata que em 1970 na cidade do Rio de Janeiro existiam o 

primário e o ginásio. O primário era estruturado para ser cursado em seis anos, o 6º nível era 

chamado de admissão O aluno se preparava para ingressar no ginásio. Era como um vestibular, 

nesse ano os professores faziam revisões dos conteúdos dos quatro anos anteriores. Esse fato 

se deve à promulgação da lei 5692/71 onde o curso ginasial que antes era 06+04, instituiu-se 

em primeiro grau, organizado em 08 anos. 

Essa lei reestruturou o ensino de 1º e 2º graus, apresentando uma nova proposta para a 

educação brasileira. Fixou a obrigatoriedade da qualificação para o trabalho e isso gerou 

mudanças bem acentuadas nas escolas de 1º e 2º graus. Essas mudanças reformularam os cursos 

de formação dos professores. 

O curso de magistério passou então a ser uma habilitação profissional entre outras 

formações técnicas oferecidas nas escolas de 2º grau, que implementaram cursos 

profissionalizantes com currículo reduzido com uma parte obrigatória chamada núcleo comum 
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e uma parte diversificada, com o objetivo de atender as diferenças regionais. O que se esperava 

do sistema educacional era a produtividade, com baixo custo da mão-de-obra numerosa, mas 

com qualificação puramente técnica, disciplinada e dócil, adequada às necessidades do sistema 

econômico da época. Frente a essa constatação, SEVERINO afirma que: 

 

A nova política educacional implementada pelo governo pós-64, além de seu 

caráter puramente mercantil, tem, pois, função ideológica muito atuante, 

respondendo, bem à reprodução da ideologia e, através dela do sistema das 

relações sociais. (SEVERINO, 1986, p. 92.). 

 

O professor se apresentava apenas como intermediário entre a verdade científica e o 

aluno. As diretrizes estavam postas no sentido de que, ao aluno cabia utilizar o que vinha pronto 

do sistema institucional previsto. Professores e alunos não faziam parte do corpo de atores, pois 

ambos eram vistos como meros expectadores frente à verdade pronta e acabada, a verdade 

objetiva. As críticas construtivas eram desnecessárias assim como a afetividade dos sujeitos 

envolvidos no processo. Assim os cursos técnicos, em magistério causaram prejuízos para a 

prática escolar, logo para a educação brasileira. 

Tomar a experiência de si próprio e tentar compreendê-la, possibilita reconstruí-la nos 

diferenciados processos da experiência. A partir da própria história, o professor se permite 

reunir e explorar o que é de si, para si. Trata-se, portanto, de resgatar a riqueza e a importância 

das recordações, dando espaço ao sujeito para fundamentar-se, mediado pela sua própria 

história e com dignidade rememorar e passar informações valiosas, pois na verdade são elas 

que fazem do professor o profissional que é. 

Em seu diálogo, na entrevista realizada, a professora LÙCIA conta sua história com 

jeito de quem está sentindo muitas saudades e ao mesmo tempo parecia sentir orgulho da época 

em que iniciou sua trajetória profissional na década de 1970. Relatou fatos interessantes e fez 

colocações importantes a respeito da sua vida de professora. O desejo de se tornar professora 

iniciou-se quando ainda era criança. Por pertencer a uma família de professores, foi logo 

alfabetizada em casa. 

Ao ingressar na educação formal, foi matriculada na 2ª série, pois já sabia ler e escrever 

com desenvoltura.  

 

Olha, eu fiz o Ensino Fundamental, os primeiros anos de alfabetização eu fiz 

em 3 anos, porque fui alfabetizada em casa, pela minha mãe, e, fiz o ginásio, 

(na época chamava ginásio) e meu Ensino Médio foi o normal. Na época tinha 

contabilidade e o curso normal eu optei pelo normal porque vinha de uma 

família de professores, acabei tomando o gosto pela docência. Desde criança 
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eu dava aula para os meus colegas, e, ensinava os meus colegas, montava 

salinha de aula. Meu pai colocou um quadro na minha casa, então, eu posso 

dizer que comecei desde criança na profissão e recebia todo apoio da família. 

(LÚCIA, 2003). 

 

Para a professora, imitar a vida real era a brincadeira que mais lhe proporcionava prazer. 

Inspirada a se tornar professora, brincava de escolinha e quase sempre representava o papel da 

professora. Era incentivada pelo pai e admirada pela família. 

NÒVOA em sua obra fala na importância do contexto: 

 

Há muitos fatores que influenciam o modo de pensar, de sentir e de atuar dos 

professores, ao longo do processo de ensino: o que são como pessoas, os seus 

diferentes contextos biológicos e experienciais, isto é, as suas histórias de vida 

e os contextos sociais em que crescem, aprendem e ensinam. (NÒVOA, 1995, 

p.82). 

 

Percebe-se então, que não é só uma parte do indivíduo que se torna professor. Ele está 

comprometido em sua totalidade, o próprio ensinar e aprender passa a fazer parte do seu 

sentimento e da sua razão. Compreende o que lhe é ofertado e se tais ofertas serão bem 

aproveitadas ou não, incorporando para si o que lhe é mais propício. Assim, é diante das 

diferentes experiências vividas, das decisões tomadas que o professor se constitui como tal, 

tanto pessoal quanto profissional. 

Em relação a esses questionamentos, a professora CONCEIÇÃO conta com muita 

desenvoltura, sua trajetória de formação. 

 

Eu cursei até a 4ª série do Ensino Fundamental na zona rural. Minha mãe por 

ser muito exigente pediu que eu repetisse a 4ª série na cidade. Falava para 

todos que o Ensino da zona rural era fraco e que sua filha tinha que continuar 

os estudos. Bem que a diretora, dona Vanda, disse: Ela é muito grande, não 

pode repetir. Nada adiantou, minha mãe dizia: como ela vai passar no exame 

de seleção no Colégio Estadual? Tive que repetir a 4ª série na Escola Estadual 

Letícia Chaves com a professora Mércia Toledo Fernandes Dummond, hoje 

Inspetora Escolar. A série que minha mãe (Maria Aparecida Vieira) fez com 

que eu repetisse ajudou e muito, fiz o Exame de Admissão para a 5ª série na 

Escola Estadual Gregoriano Canedo. Fui aprovada com média sete e meio. 

Cursei até a 8ª série do Ensino Fundamental na mesma Escola. Fui para a 

escola particular porque não tinha Magistério em Escola Estadual, fui estudar 

no Colégio Nossa Senhora do Amparo, a única da cidade com o curso 

Magistério, hoje: Escola Nossa Senhora do Amparo. (CONCEIÇÃO, 2003). 

 

No relato acima CONCEIÇÃO deixa claro o diálogo existente entre a escola e a família 

quando a mãe pediu para que a filha cursasse novamente a quarta série e a diretora considerou 

o pedido da mãe mesmo apontando que a menina já estava grande para isso. Nesse caso a 
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aprendizagem fora julgada pela aparência, quando a diretora vê a menina e classifica-a como: 

“menina grande”. Porém esta classificação da diretora não foi suficiente para convencer a mãe 

de que não era necessário matricular a menina numa série que ela já havia cursado. 

Os questionamentos pessoais nas entrevistas estarão sempre presentes e devem ser 

encarados com naturalidade, porém os questionamentos profissionais devem possuir um 

embasamento criterioso das visões educacionais vigentes que possam sustentar as decisões 

tomadas. No entanto, como diz (OLIVEIRA, 1996, p.41.) “é necessário compreender com 

tranquilidade que certas desavenças sempre existirão e fazem parte das relações humanas. É 

preciso deixar de acreditar que paz signifique ausência de conflitos”.  

Pela fala da mãe, entende-se também que o ensino, na zona rural, era considerado fraco, 

uma vez que os professores que lecionavam nas comunidades rurais, trabalhavam em salas 

multisseriadas e eram, em sua maioria, professores leigos. A credibilidade em relação ao ensino 

da “roça” e o ensino da “cidade”, sofria uma disparidade muito grande em relação a esses 

fatores. 

Os pais que possuíam mais recursos levavam seus filhos para a zona urbana com o 

objetivo de prosseguirem os estudos, duvidavam que o filho fosse capaz de acompanhar o 

ensino das escolas nos centros urbanos. Talvez, as famílias não quisessem que os filhos 

sofressem algum tipo de discriminação ou fracassassem nas escolas da “cidade”. Por esse 

motivo impunham repetição de série. 

A capacidade de discernimento é aquela que temos de julgar as ações em situações 

divergentes. Portanto sem embasamento legítimo, pode causar contradições e apresentar 

dificuldade em esclarecer algo como: julgar apenas pela aparência ou pela classe social e outras 

tantas categorizações. Estabelecer a diferença entre uma norma, um fato, um afeto, uma opinião, 

uma visão aleatória ou não, se não houver coerências, torna-se perigoso e problemático. As 

decisões, quaisquer que sejam, devem sofrer uma seleção mais apurada de modo que tragam 

benefícios, sem causar injustiças. 

A influência das famílias é significativa na vida das professoras. Isso está registrado 

também na entrevista da professora MARTA que também vem de família da zona rural. Ela 

conta que as famílias da comunidade onde morava reuniam e contratavam um professor para 

dar aulas e ensinar os filhos a lerem e a escreverem. Escolas eram instaladas na zona rural em 

comunidades e povoados. Os pais não ficavam esperando pela escola gratuita, oferecida pelo 

estado e também não tinham o costume de apartar os filhos da família. 
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As crianças da zona rural, ao serem alfabetizadas, pelos professores contratados pelos 

pais, mudavam ou iam morar com algum parente na zona urbana, com o objetivo de continuar 

os estudos. Esses casos eram raros, privilégio de alguns. MARTA relata que: 

 

Olha, eu nasci numa fazenda. Nem sei direito como aprendi a ler, eu sei que 

meus pais, uns vizinhos lá, contrataram uma professora. E eu estudei nesta 

escola. Eram muitos alunos, de todas as idades. No ano seguinte, eu mudei pra 

cidade, me matricularam na 2ª série. Depois mudamos de Bambuí, para 

Uberaba, e lá eu estudei numa escola pública até a 4ª série, depois eu fui pro 

colégio Nossa Senhora das Dores, lá em Uberaba, onde eu fiz da 5ª até à 8ª”. 

(MARTA, 2003). 

 

A professora DINORÀ conta com muito orgulho da preocupação que seu pai teve em 

contratar um professor para alfabetizá-la. Seus irmãos e os filhos dos vizinhos fizeram parte na 

composição desse grupo de alunos. DINORÀ acredita, firmemente, que sem o apoio do pai e a 

visão positiva que ele tinha sobre a educação, não teria conseguido ser a profissional de hoje. 

A simplicidade da fala está presente por excelência na voz das professoras, mediadoras 

principais na realização deste trabalho. Não há, portanto, nenhuma pretensão de generalizar as 

informações recebidas. O desafio é partir das diferenças sem negá-las. Mesmo pertencendo à 

mesma profissão – professor – existe um conjunto de valores diferentes que podem ser 

compartilhados, mediante seus diferentes significados. 

GOODSON diz da importância de dar voz aos professores: 

 

[...] nessa abordagem está implícita uma reconceitualização da própria 

pesquisa educacional, pois dar voz aos professores supõe uma valorização da 

individualidade e o reconhecimento dos direitos do mestre de falarem por si 

mesmo. Além disso, ao serem concebidos como sujeitos da investigação e não 

apenas como objetos, eles deixam de ser meros recipientes do conhecimento 

gerado pelos pesquisadores profissionais. (GOODSON, 1994, p.23). 

 

Na trajetória inicial de formação das professoras MARISA, SANDRA, CONCEIÇÃO, 

MARTA e DINORÁ, o entendimento central que elas colocam é que a educação é a mola-

mestra que fortalece a formação para a vida em geral e, principalmente, a vida em sociedade. 

Colocam que a escola é um lugar privilegiado, onde a formação escolarizada acontece, como 

necessária e indispensável na aquisição de uma educação mais refinada. A escola é o lugar onde 

podemos aprender a viver melhor em sociedade, enquanto observada a progressão e o 

desenvolvimento adquirido numa formação contínua. 

A professora SANDRA e a professora LÚCIA, depois de terminarem o magistério, já 

atuavam como professoras e decidiram aprimorar os estudos, em função dessa atividade 
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docente. Sentiam que muitas indagações sobre a escola ainda se encontravam sem respostas, 

por isso, a melhor opção seria cursar Pedagogia. Mesmo sentindo um vínculo maior com as 

séries iniciais, a professora SANDRA se entusiasmou pela especialização em supervisão. Via 

nessa especialização uma formação demasiadamente importante para assessorar o professor, 

como se fosse o seu “braço direito”. O supervisor aparece como um profissional indispensável 

para assessorar os professores. 

Já a professora LÚCIA interessou-se pela Pedagogia devido à oportunidade que teve ao 

realizar um trabalho como técnica em S.R.E., no setor de formação de professores. Logo 

percebeu que a deficiência na formação de professores se apresentava muito acentuada. Esse 

episódio foi suficiente para incentivá-la a cursar Pedagogia, ainda com mais entusiasmo, pois 

esse sempre foi o desejo de LÙCIA. 

A professora CONCEIÇÃO e a professora MARTA viram no curso de Pedagogia, a 

base que ele oferece, como alicerce, para a construção de um caminho profissional mais fácil 

de ser percorrido. Tanto que, ao terminarem o curso de Pedagogia, exerceram a função de 

supervisoras. A professora MARTA acredita que esse fato afastou-a da regência de classes de 

1ª a 4ª séries. 

MEDEIROS fala da importância dessa modalidade: 

 

A supervisão educacional neste contexto deve atuar como agente de 

transformação da realidade social vigente, buscando soluções para os 

problemas que ocorrem a partir da escola, participando do processo de tomada 

de decisões e/ou liderando esse processo, orientada por uma análise dos 

conflitos, que ocorrem no espaço escolar o emergem da relação escola 

comunidade, escola-outros espaços sociais. (MEDEIROS, 1987, p.69). 

 

O trabalho administrativo-pedagógico substancia-se no acompanhamento e na melhoria 

da educação. O supervisor é um profissional que faz parceria com o grupo de professores, 

contribuindo para uma prática educativa nos seus diferentes níveis. Esse profissional é parceiro 

na busca de reflexões e de um repensar crítico do processo educacional. Na sua função propõe, 

acompanha e coopera com os professores. 

A cooperação do supervisor em relação ao professor, necessariamente deve estar ligada 

à forma de ensinar e o jeito de aprender tanto do professor quanto do aluno porque a 

aprendizagem é um instrumento que ninguém adquire para ninguém. Supervisor e professor, 

professor e alunos, esses atores transformam-se em parceiros da interação pedagógica para que 

os saberes e práticas que permeiam o aprendizado ganhem significados e deem sentido ao que 

cada um espera enquanto conhecimento. 
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A professora MARISA e as outras entrevistadas, enfatizaram que o curso de Pedagogia 

abrange a formação humana mais do que qualquer outro e, afirmam, que esse curso oferece um 

aprendizado que o diferencia dos demais. O aprendizado provindo da Pedagogia constitui uma 

formação ampla. O significado dessa formação alcança o mais refinado aprendizado que é o de 

ser mãe. “Ajuda a ser mãe” diz Marisa, ela faz esta afirmação com tamanha convicção que 

acredita que todos os educadores deveriam, primeiramente, cursar Pedagogia para depois se 

especializar em outras áreas, ou vice-versa. E fecha a questão dizendo que Pedagogia é um 

curso para a vida. 

TARDIF traz uma compreensão da Pedagogia em relação ao que é construído, 

culturalmente, pelo professor em suas crenças e valores: 

 

Por outro lado é evidente que a Pedagogia não é uma categoria inocente, uma 

noção neutra, uma prática estritamente utilitária: pelo contrário, ela é 

portadora de questões sociais importantes. [...] não se trata de uma noção que 

pode ser definida científica ou logicamente. Trata-se, ao contrário, de uma 

noção social e culturalmente construída, noção essa na qual entram sempre 

ideologias, crenças, valores e interesses. (TARDIF, 2002, p. 116). 

 

A Pedagogia, nas narrativas das professoras aparece como um ensino repleto de 

atividades humanamente interativas, desencadeando processos educativos relativos, não só, à 

aprendizagem de conhecimentos teóricos como também inerentes à formação humana. O 

mesmo processo traz em si as marcas que as interações humanas podem proporcionar. Logo, o 

professor é uma pessoa que interage profissionalmente ou não com outros parceiros. 

As professoras optaram pela Pedagogia por causa de um desejo latente e esta era uma 

de suas vontades mais profundas. Cada uma queria ser professora com uma formação adequada, 

que as fizesse colaboradoras de uma educação mais humana.  

GAUTHIER, afirma que: 

 

Há, portanto, uma relação de troca contínua entre os mestres e os alunos cujo 

alvo é a instrução e a educação. É aí que o artesanal dos meios e dos 

estratagemas do professor assume toda a sua importância; é exatamente aí que 

sua formação, sua experiência, seu conhecimento da pesquisa, seus saberes e 

sua cultura, sua força de persuasão e sua inteligência astuta fazem a diferença 

entre um desejo de aprender que brota e se ativa no aluno [...]. A Pedagogia é 

uma arte refletida, que visa a dar os meios e o desejo de aprender ao aluno 

singular que está diante do professor e aos alunos que constituem a turma. 

(GAUTHIER, 1998, p.389-390). 
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O desejo de ser professora está claro na fala das profissionais entrevistadas. Elas, 

durante suas trajetórias constituídas de pequenas ações que se tornavam significativas, iam 

percebendo os acontecimentos que se incorporavam e transbordavam, produzindo sentido e 

dando significado à escolha de cada uma em cursar Pedagogia.  

A professora VIVIANE, em sua trajetória de formação inicial, mudou inúmeras vezes 

de escola, fato que não influenciou o seu progresso contínuo nos estudos. Ela não pensava 

cursar Pedagogia, tinha o desejo de fazer medicina, porém em uma aula de orientação 

vocacional visitou o laboratório para discutirem sobre anatomia. Desde esse dia não quis mais 

investir na medicina. Chegou a pensar em psicologia, opção que também não conseguiu levar 

adiante (por ter que usar laboratório), motivo que a levou a optar pela Pedagogia. Opção 

acertada mediante as realizações já obtidas pela professora. 

 

[...] completei esta etapa do ensino médio cursando junto o colegial e o 

magistério. Terminado o magistério eu iniciei um pré vestibular em 

Uberlândia, não tinha ainda certeza, o que seria a minha formação em 

Uberlândia. Isso foi no ano de 92, meados do segundo semestre de 92, 

mudamos pra Uberlândia e aí, pela sensação e primeiro desejo eu queria fazer 

medicina. Queria ser pediatra mas, não entrei... No semestre de 93, não 

consegui nem tentar, por uma proposta que tivemos que visitar uma aula de 

anatomia na Universidade Federal de Uberlândia, foi quando não mais me 

interessei pelo curso e a outra possibilidade era psicologia que também 

gostava muito, mas psicologia também tinha aula de anatomia e isso não 

estava nos planos iniciais, foi quando eu tive a possibilidade de fazer 

Pedagogia [...] (VIVIANE, 2003). 

 

A decisão em desistir do primeiro curso desejado nem sempre causa frustração como 

muitos acreditam. Na trajetória da professora VIVIANE, podemos observar que seu primeiro 

desejo, cursar medicina, tem relação com o segundo, cursar psicologia. Estas opções se 

aproximavam, no entanto, a terceira escolha, cursar Pedagogia, essa foi a opção definitiva. Para 

que o trabalho seja bem sucedido é de fundamental importância que a opção feita esteja em 

consonância com o desejo. 

O curso escolhido precisa ser significativo para quem decide ingressar nele e o desejo 

de alcançar determinada realização deve estar sempre presente, como grande impulsionador do 

aprender com prazer. Nesta perspectiva a trajetória de formação torna-se prazerosa e os 

estudantes mais felizes, aprendem com maior facilidade e buscam ampliar seus conhecimentos 

no sentido de enriquecer seus currículos e com isso acumularem mais experiências e 

conhecimentos. 
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Essas experiências de discente no curso de Pedagogia são consideradas pelas 

professoras como um tempo muito bom de ser lembrado. Estudos em grupos que adentram a 

noite, convites para iniciação científica oferecem oportunidades de definição que preenchem as 

expectativas esperadas do curso. Os estágios também oferecem oportunidades de trabalho em 

substituição a professores regentes, por ocasião dos afastamentos de professores nas escolas. 

Esse conjunto aguça ainda mais a vontade de ser professora. 

As professoras trazem consigo lembranças diversas: tiveram experiências com 

professores muito exigentes, com professores amigos, uns abertos ao diálogo outros não; espaço 

físico precário, falta de livros nas bibliotecas, cursos que demoraram a ser reconhecidos, 

causando ansiedade e insegurança e retardando a progressão na carreira. 

Mesmo diante de desafios constantes, as professoras enquanto discentes, mantiveram o 

desejo e a vontade de “brilhar” por acreditarem que o curso de Pedagogia também é uma 

oportunidade de trabalho. Elas participavam, com tranquilidade, das experiências em sala de 

aula e do diálogo que se estabelecia entre professores e alunos. Através do diálogo e do estudo, 

da dedicação e esforço, iam construindo o conhecimento e adquirindo experiências teóricas e 

práticas. 

A professora MARISA conta o motivo que a levou a cursar Pedagogia: 

 

O motivo foi que eu estava sendo efetivada no estado e era o único curso que 

tinha aqui em Monte Carmelo, mas eu acredito que mesmo se tivesse outro 

curso eu optaria pela Pedagogia, porque eu optei pela profissão de professora. 

Desde pequena eu era apaixonada. Por isso me sinto realizada dentro de uma 

sala de aula e não em um gabinete, e não atrás de uma mesa, já tentei várias 

vezes, já trabalhei em Superintendência, eu não gostei voltei pra sala de aula, 

eu gosto mesmo é do pó de giz. (risos). Eu gosto de sofrer. (risos). (MARISA, 

2003). 

 

O “eu gosto de sofrer” da professora aparece mais como um chavão, tanto que ela deu 

uma risada ao dizer a frase. Não podemos descartar que esta profissão tem um misto de prazer 

e sofrimento. Necessariamente, não há motivo nenhum na profissão para isso, a não ser motivos 

particulares de cada professor, que possam gerar, esporadicamente, algum tipo de sofrimento. 

Muitas vezes, pode acontecer um mal-estar relacionado ao fato de se gostar muito do que se faz 

e não ter como fazer melhor. Ora devido a falta de tempo, ora pela precariedade de recursos ou 

pelo excesso de responsabilidade. Enfim, há inúmeros fatores que podem causar angústia nos 

professores, inclusive a questão salarial e a desvalorização do plano de carreira. 

Quando a professora MARISA explica sua escolha, deixa clara sua vontade em cursar 

Pedagogia. Era o único curso relacionado à educação oferecido na época. Ela acredita que teria 
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optado mesmo pela Pedagogia, porque queria continuar se aperfeiçoando na carreira do 

magistério. 

Ser professor, além do que adquirimos enquanto conhecimento proporciona o prazer de 

ensinar aquilo que somos, profissionais que exercem o ofício acionando saberes e práticas. E, 

cada um, com seu jeito de ser e de fazer, trabalha para alcançar a meta a que se propôs. Essa é 

uma construção contínua, um processo inacabável, influenciado pelos saberes dos atores que 

compõem essa “teia”. A Pedagogia, por ser um curso que forma professores, influência as 

crianças, mesmo as menores quando estas pronunciam as primeiras palavras, dão os primeiros 

“passinhos”, pegam uma “mochilinha” e falam ainda com muita dificuldade de pronunciar 

corretamente as palavras ao dizerem que “quero ir para a escola”. Para muitas crianças basta 

observar cenas da professora trabalhando em sala ou no recreio, cenas de filmes e já brincam 

de escolinha. Muitas crianças que observam os irmãos/ãs brincando, aprendem a brincar 

também, sem nunca terem assistido a uma aula de verdade. Nem sempre as crianças que 

brincam vão ser bons/as professores/as, mas inicia-se, então a trajetória com o desejo, quase 

que inconsciente, de ser professor/a. 

As professoras entrevistadas trazem consigo as mais belas e significativas lembranças 

de que nenhum obstáculo foi capaz de removê-las do desejo por esta profissão ou fazer com 

que estas lembranças não permanecessem. No entanto, é preciso entender que ser professor 

exige uma formação contínua, dedicação e muito estudo. Não basta só o desejo. 

A professora MARTA diz que “poucas alegrias são maiores do que uma criança aos sete 

anos que segura o lápis com dificuldade e ao final vê-la lendo e escrevendo”. O encantamento 

das professoras, enquanto discentes, está claro nas entrevistas, registrado em frases assim: 

 

Ser aluno de Pedagogia foi assim, fascinante. 

Tenho muitas lembranças de lá. 

Foi uma época muito boa era muito interessante. 

Os professores queriam realmente dar aula. 

Foi muito importante o que nós aprendemos. 

Vontade de continuar brilhando. 

Vontade de fazer alguma coisa na vida. 

Experiência muito tranquila. 

Diálogo com os professores de igual para igual. 

Comecei a gostar do que eu já tinha noção. 

Pude aprofundar em questões, em que me encontrei. 

Interesse que eu tinha em ser professora. 

Enquanto aluna, eu me descobri professora. 

Vontade de me entender mais. 
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Para analisar a construção da carreira de professor cabe ressaltar as “nuances” nas frases 

ditas pelas professoras e por isso nos propomos a perceber a importância da Pedagogia na visão 

das entrevistadas. De um modo geral, na concepção das professoras, a Pedagogia acontece num 

processo longo que se inicia com um sonho, é fomentada pela esperança, construída pelo 

esforço e acumulação de aprendizados e experiências, numa construção contínua. Demanda 

sabedoria e paciência, estudos e desejos, tudo em prol de um mesmo objetivo que é o de ser 

professora e contribuir com a educação como uma forma de realizar a si própria e construir com 

seus pares, conhecimento e cultura. 

Os autores que se dedicaram à educação, constroem propostas de ensino, sugerindo cada 

um, com sua visão, uma forma de ensinar que possibilita a produção de visões variadas e 

diversificadas que possibilitam diferentes condições escolha para cada um. O modo de ensinar 

e de aprender deve respeitar as diferenças entre os estudantes, assegurando-lhes por meio de 

instruções, a construção do conhecimento, de forma a não reduzir, entretanto, todos os alunos 

a um só padrão. 

O ensino e a aprendizagem devem valorizar as diferenças, as necessidades e os desejos 

de cada um, em cada lugar e contribuir para um conhecimento que respeita a diversidade. As 

professoras entrevistadas enfatizaram essa questão, quando demonstraram preocupação em 

trabalhar com um ensino que atendesse a realidade e ao mesmo tempo respeitasse o aluno em 

sua individualidade sem desmerecer os níveis de desenvolvimento de cada um que, na visão 

delas, deve ser constante. 

Elas valorizam o papel do professor enquanto parceiro do ensino/aprendizagem, com 

tudo que ele traz. Suas potencialidades e limitações, sua cultura, seu modo de ser, pensar e agir 

e TARDIF coopera com esse entendimento: 

 

[...] a Pedagogia não se confunde, de forma alguma com a maquinaria (o 

hardware), isto é, com as técnicas materiais. Também não se confunde com as 

técnicas específicas. Esses meios são (...) é muito mais o conhecimento 

pedagógico da matéria, a gestão de classe, a motivação dos alunos, a relação 

professor aluno. (TARDIF, 2002, p. 119). 

 

As professoras, imbuídas de tantos desejos e de tantas esperanças, conseguem, por meio 

do ensino sistemático da escolarização, alcançar seus sonhos. A convivência, os 

questionamentos e os debates promovem a inter-relação, formam um conjunto que compõe um 

aprendizado mais amplo, encurtando as diferenças, ampliando uma reflexão produtiva entre os 

parceiros e permitindo olhares divergentes; não como coisas ou eventos separados, mas como 

riqueza de aprendizado e troca de experiências que se dá pela vida toda. 
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Nem sempre as coisas acontecem de modo harmonioso. O poder vence a cultura de um 

povo e age pelo interesse da minoria que se encontra no comando, como aconteceu na ditadura 

do militarismo. Época vivida pela professora MARTA na sua trajetória de formação: 

 

A raiz ideológica das medidas e seus objetivos estratégicos fundaram-se na 

compreensão de que era necessário, naquela conjuntura política e econômica, 

passar a encarar a educação como área prioritária de investimento, já que, por 

meio dela, se daria a produção dos recursos humanos necessários para se 

conduzir o país ao nível de desenvolvimento pretendido. (FREITAS, 1996, p. 

96). 

 

A professora Marta observa que por ocasião da repressão, os militares saíram pelas ruas 

como fiscais e soldados vigiando o povo em suas ações. Alunos/as sofriam por medo da 

repressão, pois eram vistos como alvo de desordem. Quando saíam às ruas, tomavam cuidados 

excessivos com papéis que carregavam, panfletinhos que poderiam ser interpretados como 

material subversivo. Mesmo em meio a tanta turbulência, a professora apontou a época como 

“uma época muito boa” devido ao fato de estar em plena juventude, com todo vigor e coragem 

que esta fase oferece: 

 

Era na época da repressão militar, era muito interessante, a gente ficava muito 

preocupada com aqueles militares pegando o ônibus, então a gente ficava com 

uns papeizinhos, panfletinhos de propaganda ou qualquer coisa, e se entrava 

algum militar voavam papeizinhos pelas janelas do ônibus, ninguém ficava 

com um. Então era assim, uma época muito boa. (MARTA, 2003). 

 

A política educacional resulta da correlação de forças sociais existentes em determinado 

contexto histórico no Brasil pós-1964, podemos afirmar que, no essencial ela foi uma expressão 

da dominação burguesa, viabilizada pela ação dos militares. (GERMANO, 1994, p. 105). 

Todas as vivências foram motivos para fortalecer e levar adiante suas experiências, o 

sonho, o desejo, a opção por exercer a docência e agora com o propósito firme de poder cooperar 

na formação de novos professores, especificamente no ensino superior, no curso de Pedagogia. 

Solidificaram então, o gosto pela docência, a oportunidade de trabalho, o interesse pela didática 

e a vontade de colaborar como educadoras. 

Há, portanto, nas falas das professoras entrevistadas um desejo enorme de contribuir na 

área educacional. Uma delas, deixou clara sua vontade de ser professora e poder contribuir na 

formação de novos professores, como também dar a sua possível colaboração no sentido de 

mudar a visão de suas futuras alunas. Nesse sentido, lembrou de algumas colegas de sala que 

exerciam a profissão e valorizavam por demais a prática desprezando a teoria. Sentindo-se 
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seguras, pois já dominavam a prática em sala de aula, não valorizavam os estudos teóricos como 

fundamentação da prática, não se esforçando para entendê-la como ciência do conhecimento 

sobre a educação. 

 

Sem conteúdo não há ensino, qualquer projeto educativo acaba se 

concretizando na aspiração de conseguir alguns efeitos nos sujeitos que se 

educam. Referindo-se estas afirmações ao tratamento científico do ensino, 

pode-se dizer que sem formalizar os problemas relativos aos conteúdos não 

existe discurso rigoroso nem científico sobre o ensino, porque estaríamos 

falando de uma atividade vazia ou com significado à margem do para que 

serve. (SACRISTÁN, 1999, p. 120). 

 

Muitos professores que atuam há mais tempo no ensino fundamental não conseguem 

valorizar os estudos teóricos pela dificuldade de estabelecer relação entre a teoria e a prática. 

Por esse motivo, estabelecem como objetivo de ingresso no ensino superior apenas a garantia 

de receber um diploma que assegure sua permanência no emprego. O que as educadoras 

entrevistadas desejam alcançar é a possibilidade de poder reverter esse quadro, investindo numa 

boa formação e enquanto professoras, problematizar essa questão em sala de aula, com o 

objetivo de conscientizar as alunas da graduação sobre a importância de adquirir conhecimento 

e que isso se realize da melhor forma possível, com responsabilidade e com uma fundamentação 

teórica adequada, que possa explicar, modificar e enriquecer a prática e dar sentido a ela, por 

meio da teoria. 

Uma professora relatou sobre os saberes e práticas que considera significativos e que 

influenciam na sua profissão. Tal professora estudou Psicologia, Filosofia, Administração e 

Sociologia. Essas disciplinas despertaram nela o interesse no campo que envolve a educação e 

levou-a a especializar-se em Filosofia, Metodologia da Língua Portuguesa e Supervisão Escolar 

(Lato Sensu). Ela acredita que a maior influência para a sua tomada de decisão foi à disciplina 

de Sociologia e que esta, juntamente com Filosofia, foram as que a incentivaram a ingressar 

como docente no 3º grau, como também a encorajaram a exercer a Supervisão Escolar, 

abandonando as séries iniciais como “professora primária”. Esta sua decisão se deu por 

intermédio das disciplinas que compunham o Curso de Pedagogia. Tais saberes e práticas 

apontados pela professora enquanto discente tiveram grande influência na opção profissional 

Ficou claro que a professora valoriza muito o ensino superior mesmo afirmando que nele não 

aprendeu nada para atuar de 1ª à 4ª séries e destacou que o trabalho inicial como docente do 

Ensino Superior, colocou-a em contato com um ambiente cultural diferenciado. Uma 

experiência nova e muito interessante. 
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“O que se deseja é a formação de um profissional profundamente comprometido com a 

dimensão da educação, capaz de enfrentar problemas referentes à prática educativa em suas 

diferentes modalidades.” (KUENZER, 1998, p. 7). O desejo citado por KUENZER (1998) para 

uma boa formação faz-se necessário o comprometimento do profissional da educação seja real 

e os cursos de formação estejam em sintonia com a realidade. Assim, a prática poderá ser 

reconhecida nos seus encantos e desencantos e muito do que se aprende pode se renovar no 

percurso das trajetórias de formação ou de profissão. 
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Itinerário de profissão 

 

“Se é preciso educar-se ao longo de toda a vida, então todos somos 

alunos”. (Juan Carlos Tedesco) 

 

 

Voltamos a atenção para o que chamamos de trajetória profissional. Ao longo de um 

processo temporal, na vida de cada professora, o seu percurso tem uma duração longa, na qual 

estão presentes dimensões identitárias e de socialização profissional, que marcam e incorporam 

nos indivíduos as práticas rotineiras. Os novos aprendizados e as observações feitas no local de 

trabalho fazem parte intrínseca nesse percurso. 

Saber como viver numa escola e relacionar-se com as pessoas que a compõe, é tão 

importante quanto saber ensinar e aprender na sala de aula. O desenrolar desta carreira 

profissional exige assimilação de saberes e práticas, com suas rotinas, seus valores e suas regras. 

É necessário estabelecer relações entre os saberes e práticas, o tempo e o trabalho, a formação 

permanente e a vida pessoal. 

TARDIF reforça a importância desta profissão ao afirmar que: 

 

A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores 

ocuparem na escola uma posição fundamental em relação ao conjunto dos 

agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os 

principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares [...]. Nesse 

sentido, interessar-se pelos saberes e pela individualidade é tentar penetrar no 

próprio cerne do processo concreto de escolarização, tal como ele se realiza a 

partir do trabalho cotidiano dos professores em interação com os alunos e com 

os outros atores educacionais. (TARDIF, 2002, p. 228). 

 

A Pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir 

seus objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. Noutras 

palavras, do ponto de vista da análise do trabalho a Pedagogia é a “tecnologia” 

utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de trabalho (os alunos), 

no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a 

instrução). (TARDIF, 2002, p. 117). 

 

No entanto é preciso ter consciência de que os cursos de Pedagogia se encontram num 

momento de transição causando instabilidade no seu campo de formação devido ao “corte” do 

magistério de nível médio para o ensino superior, com o objetivo de formar professores para 

atuarem nas séries iniciais. Na verdade quando se propõe uma “Licenciatura” para formar 

professores para as séries iniciais: educação infantil ou formação de 1ª a 4ª séries afunila-se e 

especializa-se ainda mais a formação do professor ao se oferecer o curso de Pedagogia em 
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centros universitários para formar Especialistas. Nesse sentido cabe a pergunta: Não seria de 

suma importância formar tanto o especialista quanto o professor, no educador em todas as 

instituições superiores que ofereçam essa graduação? 

 

Não estamos dizendo que é preciso fazer as disciplinas da formação de 

professores desaparecerem; dizemos somente que é preciso fazer com que 

contribuam de outra maneira e tirar delas, onde ainda existe, o controle total 

na organização dos cursos. Essa tarefa é difícil, entre outras coisas porque 

exige uma transformação dos modelos de carreira na universidade, com todos 

os prestígios simbólicos e materiais que os justificam [...] isso exclui a lógica 

disciplinar como fundamento da formação. (TARDIF, 2000, p. 155). 

 

É notória a resistência das Universidades Públicas que, nas reuniões do Fórum Nacional 

dos Diretores de Faculdades/centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras- 

FORUMDIR, discutem a questão e defendem que a docência deve permanecer no curso de 

Pedagogia. Tais educadores rotulam como falta de coerência, um especialista que não tem 

experiência na docência, assessorar um trabalho sobre o qual ele não tem nenhuma experiência. 

É importante que o trabalho realizado pelo professor tenha o acompanhamento pedagógico de 

um profissional com experiência na docência. Sem a prática, o trabalho se torna muito artificial 

e os especialistas acabam realizando, muito mais um papel fiscalizador, que não propõe, 

acompanha ou coopera democraticamente. 

Supervisores, orientadores, diretores, inspetores, são eles que vão assessorar os 

professores que exercem o trabalho docente. Não tendo sido professores, fica difícil entenderem 

o que se passa no interior de uma sala de aula. Quem não teve a oportunidade de estar “com a 

mão na massa”, vai encontrar muita dificuldade, sem essa experiência. Um especialista que 

nunca exerceu a docência, que nunca foi professor, seria capaz de tal façanha? Numa carta 

expedida na reunião do FORUMDIR na cidade de Goiânia, por ocasião do Encontro Nacional 

de Didática e Prática de Ensino-XI ENDIPE, os diretores das Universidades públicas discutiram 

sobre o curso de Pedagogia: 

 

A reafirmação dos cursos de graduação plena em Pedagogia como o lócus de 

formação de professores das séries iniciais do ensino 

fundamental e da educação infantil nas IES participantes do 

FORUMDIR, ainda que se reconheça que os cursos de Pedagogia não 

devem se voltar apenas à formação de professores. Portanto as 

Faculdades/Centros/Departamentos de Educação integrantes do 

FORUMDIR continuam se recusando a formar professores em cursos 

normais superiores. (UFG, de 05 a 07 de dezembro de 2001). 
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As professoras entrevistadas acreditam que a abrangência da Pedagogia oferece uma 

formação ampla e não deveria sofrer tais recortes. Em função de sua amplitude acolhe o desejo 

de quem escolhe lidar com a educação, não só o professor que ensina nas séries iniciais, mas o 

educador com toda uma visão de cidadão. Ao cursar Pedagogia, as professoras puderam extrair 

dela a formação adequada às suas necessidades e aspirações, alcançando, assim, as expectativas 

almejadas. 

A “paixão” pela Pedagogia também é um motivo de escolha, diante de pequenas 

experiências vividas como docente no magistério, como também o gosto de trabalhar com 

novos formadores, numa troca de energia positiva, que tece uma “teia” que entrelaça, contagia 

e se espalha. 

As professoras, que estão atuando no curso de Pedagogia, entendem os saberes e práticas 

de maneiras diversas. Os saberes e práticas se misturam e se encontram impregnados de cultura 

na forma de fazer de cada grupo que reflete a cultura de cada indivíduo, como grande 

influenciadora também dos afazeres pedagógicos, tanto teóricos quanto práticos. 

SACRISTÀN fundamenta essa questão da cultura com todas suas possibilidades, numa 

de suas referências dizendo que: 

 

A diversidade cultural numa sociedade complexa é um fato [...] a 

disponibilidade dos mais diversos desenvolvimentos especializados do 

conhecimento que não podem ser abrangidos em sua totalidade, a variedade 

de crenças e ideais, assim como de formas de expressão de gostos e interesses, 

devem nos fazer conscientes da dificuldade de selecionar uma cultura escolar 

que seja representativa de toda essa riqueza de possibilidades. (SACRISTÁN, 

1999, p. 173). 

 

A cultura influência tanto os conteúdos, como o domínio sobre eles, também o que é 

adquirido ao longo da formação, para melhorar a prática do cotidiano e a capacidade de levar 

os alunos a pensarem sobre os fundamentos e concepções educacionais. Os significados 

atribuídos pelos alunos em função da cultura, ao serem confrontados com os saberes e práticas 

adquiridas na escola oferecem diferentes conhecimentos e opções. Conseguir uma seleção com 

os mesmos valores é simplesmente impossível e perigoso, as diferenças representam obstáculos 

positivos que, se bem trabalhados, torna-se uma grande riqueza cultural. 

As professoras CONCEIÇÃO, MARISA e SANDRA fazem uma pontuação nesse 

sentido: 

 

Uma questão muito difícil para o professor é, diferenciar os saberes e as 

práticas. Saber, eu sei assim que... diferenciar do saber científico, mas o saber 
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com a prática na verdade eles se misturam. Por que através de um saber, por 

exemplo, da interdisciplinaridade, eu tenho que ter um conhecimento mas 

tenho que levar também para a prática, por exemplo, a prática da minha leitura 

[...] (CONCEIÇÃO, 2003). 

 

Neusa, saberes e práticas do professor eu entendo da seguinte forma: que os 

saberes vêm de todo conhecimento que ao longo da formação do professor ele 

vai adquirindo, vai buscando [...] (MARISA, 2003). 

 

[...] Se não tem uma receita, uma resposta definitiva para essas questões pelo 

menos ele (o professor) leva os alunos a pensarem, instigar os alunos a 

pensarem. (SANDRA, 2003). 

 

O conhecimento não é adquirido e nem processado mecanicamente, mas é produzido e 

nunca está pronto e acabado, sempre há meios de ampliá-lo, como também adequá-lo à 

atualidade. Há, portanto, nesse foco de análise, pontuações que nos levam a compreender o que 

as professoras entendem por saberes e práticas, além do que já foi exposto. Há um saber que 

provêm do conhecimento, no entanto ele é pautado do jeito próprio de ser que cada um traz 

consigo. 

As professoras acreditam ser necessário possuir um bom domínio do conteúdo, 

habilidades de comunicação, no sentido de valorizar a organização das ideias ao colocá-las em 

prática. O professor está constantemente exposto ao público, é observado como pessoa e como 

profissional e sua fala está sempre sendo avaliada. Falar bem em público é um saber de grande 

importância apontado por uma das professoras. 

 

Não é que se despreze o saber especializado e classificado em matérias ou 

disciplinas se não que se questiona a forma em que sua organização permite 

abordar uns temas ou outros e fazê-lo numa sequência mais apropriada para 

as necessidades da educação [...] a própria profissão descobre campos para 

abordar interdisciplinarmente; a urgência de aplicar o saber à resolução de 

problemas exige a integração de conhecimentos e habilidades diversas. 

(SACRISTÁN, 1999, p. 184). 

 

Por intermédio de muito estudo, diálogo e entusiasmo, esse conjunto que integra 

habilidades diversas aparece como fortalecedor do conhecimento, no sentido de despertar 

questionamentos sobre os problemas vividos, e as habilidades que podem ser adquiridas de tais 

reflexões, nos sujeitos de uma forma geral e especificadamente enquanto professores. Os 

saberes teóricos fundamentam os conhecimentos desse profissional e cooperam na relação do 

saber lidar na construção das relações estabelecidas cotidianamente entre os seres humanos. 

A propósito, a prática passa então pelo afeto e pela proximidade desses saberes que se 

diferenciam, pelos sentimentos vividos, pelos interesses e pelas necessidades de cada um e essa 
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prática ao ser efetivada, identifica o professor, sua postura, sua relação e seus desejos, 

proporcionando-lhe mais alento e solidez. 

Neste apontamento SÁCRISTAN colabora conosco quando diz que: “O agente 

pedagógico que é o professor, quando exerce sua função, é um ser humano que age e esse papel 

não pode ser entendido a margem da condição humana, por mais técnico que seja esse ofício.” 

(SACRISTÁN, 1999, p.31). 

Trabalhar o sentido da ação humana e educativa em particular, é uma questão complexa. 

Ao tentar elucidar o que nos move, aparecem conectados conceitos de difícil delimitação que 

penetram em um mundo pouco sistematizado e que são utilizados, de maneiras distintas, em 

diferentes disciplinas: propósitos, interesses, intenções, motivos, fins, necessidades, paixões 

que gravitam sobre o agente ou sujeito que desenvolve ações. A importância de analisar o 

itinerário de formação das professoras reside no fato que o jeito de ser e de fazer de cada um 

também são influenciados pelos componentes contidos na formação de cada um. Os professores 

ao agir, enquanto educadores muitas de suas representações estão pautadas na sua trajetória de 

formação. Trazem conhecimentos e verdades que vão se readaptando e processando no trabalho 

realizado por meio de seus saberes e suas práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

SABERES E PRÁTICAS EM PEDAGOGIA 

 

 

Os movimentos de formação 

 

“A massa que faz o pão vale a luz do teu suor, lembra que o sono é 

sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver”. (Beto 

Guedes) 

 

 

Pensando nos saberes e práticas das professoras como sujeitos que aprendem e 

modificam seus aprendizados no decorrer dos acontecimentos em sala de aula, não é justo 

deixar de citar o movimento de formação desses profissionais no nosso país. Esse é o motivo 

principal da existência desse capítulo. Nesse primeiro texto do capítulo registramos um breve 

histórico da forma de como essa profissão foi se constituindo no Brasil.  

Os saberes e práticas que os/as professores/as usam atualmente são resultado das 

mudanças que foram efetuadas durante séculos. A educação passou por vários momentos e 

muitos deles ainda influem no jeito de ser e de fazer desses/as profissionais. Como sujeito 

histórico que somos, isso não poderia ser diferente. As pesquisas apontam uma significativa 

preocupação com a formação do professor. Autores contemporâneos deixam clara esta 

preocupação que vem desde o Brasil império e mostram um excesso do discurso sobre o tema 

de formação docente. 

Pensar na formação dos professores é pensar no processo histórico da profissionalização 

docente que, ao longo do tempo, vem adquirindo formas delineadas, conferindo um estatuto 

legal ao exercício da profissão, como também a adequação dos processos de aprender – ensinar 

– aprender. A formação de professores é um trabalho de construção das relações que o/a 

professor/a estabelece com os alunos e alunas, colegas de trabalho, com os pais, com a escola 

e com a comunidade, trabalho este que é assimilado desde o ingresso na primeira escola, 

passando depois pela formação universitária como discente e depois quando se tornar um 

profissional docente. 

Essa construção também é efetuada através da cultura, no código linguístico, na 

sociedade, nas diferentes particularidades, crenças e valores que cada um traz consigo. Numa 

sociedade assim o professor vive a sua vida e constrói sua história de vida e de formação pessoal 

e profissional. 
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Olhar para o professor é pensar no conjunto de saberes que lhe são próprios e, por causa 

dessa formação, há distinção destes profissionais em relação a outros, porque o conhecimento 

relacionado à profissão docente ao ser adquirido oportuniza-lhes uma especificidade. Esta é a 

profissão que forma pessoas todos os dias, a toda hora, em todos os momentos, com dimensão 

do sempre, do antes, do agora, da continuação de um processo inacabado. 

O objetivo é a aquisição de um conhecimento que possa estar em consonância com o 

processo do aprender. Repassar a cultura acumulada e dar conta de entender a atualidade, para 

explicá-la. Compreender cada novo olhar, em cada novo movimento entrelaçando-os numa só 

dimensão do saber, assim se faz história.  

No Brasil Colônia, a Igreja Católica regulou a prática da profissão docente confiando-a 

aos jesuítas e às instituições religiosas que desenvolveram os saberes, práticas e técnicas 

docentes. Havia então um professor espelhado no modelo sacerdotal, um ser cheio de virtudes, 

um quase missionário. Teria que ter vocação, ser dotado de muita fé, bondade, doação e 

sabedoria para poder ensinar. Acreditava-se ter naqueles profissionais muito de Deus pois era 

a educação uma profissão secundária já que para estes profissionais as questões da igreja se 

encontravam em primeiro lugar. “O caráter histórico de relação dos professores com o saber 

quase sempre foi produzido pelos teóricos e especialistas”, (NÓVOA 1995, p. 13). A igreja 

ditava as ordens de como ensinar e aos professores cabia somente executá-las, sem ter nenhum 

direito de opinar. O conhecimento era imposto e não produzido pelo aluno, pois este não 

opinava, apenas reproduzia. 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, tendo fim uma organização secular da 

educação. Nesse contexto os personagens da educação se distribuíram entre leigos e outras 

ordens religiosas. Iniciou-se então, o processo de estatização do ensino que consistia na 

substituição de um corpo de professores religiosos, ou um corpo de professores laicos 

controlados pela Igreja, por um grupo de professores controlados pelo Estado. No entanto, não 

houve mudanças em relação às motivações, normas e valores originais dos professores no que 

diz respeito à profissão docente. Sabe-se que a influência do clero jamais foi apagada mesmo 

com a expulsão dos jesuítas. Cabe aqui assinalar que: 

 

Os professores nunca procederam à codificação formal das regras de 

ontologias, o que se explica pelo fato de lhes terem sido impostos do exterior, 

primeiro pela Igreja e depois pelo Estado, instituições “mediadoras” das 

relações internas e externas da profissão docente. (NÓVOA, 1999, p.123). 
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Através de um dispositivo constitucional, procurou-se efetuar a expressão escolar 

através da primeira Constituição Brasileira outorgada por D. Pedro I, em 11 de dezembro de 

1823. No art. 1º consta: “a criação da escola de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 

lugarejos; no art. 11, a criação de escola para as meninas, nas cidades mais populosas, no art. 

179 garantia a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos”. (BARBOSA, 1988, p. 61). O 

objetivo era cobrir o quadro vergonhoso de analfabetismo em que a população se encontrava. 

A lei foi estabelecida, no entanto não foi cumprida, conservando-se o país com a maioria de 

seus filhos, analfabetos. 

O método lancasteriano foi então importado da Inglaterra (1824), a fim de preparar os 

alunos mais inteligentes para que eles passassem a ser os alunos mestres transmitindo os 

conhecimentos aos colegas. Isso era muito vantajoso para o país em termos monetários. Apesar 

da ineficácia o método permaneceu até 1838. 

Iniciou-se então, pelas escolas normais, a formação do professor primário no Brasil, 

quando em 1833 foi criada a Escola Normal de Niterói-RJ, seguida da criação de uma dezena 

de outras até o final do século XIX. Essas escolas surgiram no momento em que o país difundia 

as ideias liberais, que questionavam o império e defendiam o individualismo, a propriedade, a 

igualdade e consequentemente expandia o ensino primário. A formação de professores tomou 

impulso somente no aspecto quantitativo. Os saberes e práticas aconteciam por meio da 

repetição e da cópia. A concepção idealista empirista era uma corrente forte, e a verdade do 

conhecimento era comprovada por meio da experimentação. 

PIMENTA (1998), nos remete aos acontecimentos da história quando menciona que as 

mulheres ainda eram muito discriminadas. A Escola Normal surge destinada somente para 

homens, as atividades femininas eram as lidas do lar. Foi no final do século XIX que a mulher 

se inseriu na área educacional, frequentando as escolas, principalmente a Escola Normal, que 

se ampliou gradativamente. O país já contava com um número significativo de escolas em 

relação à quantidade anterior, mas para atender a população as escolas já existentes ainda 

estavam longe de atender a demanda daquela época. 

PIMENTA (1998) reforça essa passagem quando diz que em 1949 o país contava com 

540 escolas, porém não eram suficientes para atender a população daquela época. Foi na década 

de 1930 do século XX, que o país passou por significativas transformações político-econômicas 

e sociais devido à crise internacional da economia. A sociedade até então centrada no modelo 

agrário rural, passa a ser urbano-industrial acelerando, assim, o capitalismo industrial. Esse 

salto introjeta no país novas formas de produção, gera e cria urgência de formar mão-de-obra, 

homens trabalhadores para operar em máquinas. Nesse período a sociedade reclamava por uma 
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escolaridade mínima, pois só assim era possível ter condições de sobrevivência na cidade. O 

acesso à escola abria possibilidades para o trabalho autônomo e dava oportunidade para o 

exercício de atividades comerciais, próprias do desenvolvimento urbano. 

Esses fatores impulsionaram fortemente o Estado para que se organizasse de forma 

única e centralizasse a educação no país. Foi o que ocorreu com as leis orgânicas do ensino, 

definindo o ensino profissionalizante. Esse era um ensino recheado de práticas que ao serem 

dominadas passavam a ser saberes da maior importância uma vez que tais práticas quando bem 

dominadas, garantiam a produção no trabalho. 

A população trabalhadora reclamava por escolas, reconhecia nelas um fator de ascensão 

social e pedia por elas, pensando nas condições de acesso ao trabalho. Nos anos da ditadura 

(1937 a 1945), os políticos responderam aos desejos dos trabalhadores e organizaram o ensino, 

que antes era diferente em cada Estado. Identifica os anseios populares e, entre outros 

benefícios, lhes dá como resposta a ampliação das escolas. Assim, o governo fortaleceu o estado 

nacional, enfraquecendo ao mesmo tempo os movimentos separatistas. 

Em 1937, o conflito político foi contido em prol da ordem, da unidade e segurança da 

nação e os debates educacionais abafados. O Estado de forma ditatorial passou a redirecionar o 

caminho da Pedagogia e da política educacional. O decreto de lei 1.190/39 expandiu a formação 

superior para o professor de ensino normal. O curso de Pedagogia foi criado na Faculdade 

Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro e, assim que os alunos terminavam os três anos do 

bacharelado, frequentavam mais um ano com a disciplina didática, modelo esse chamado de 

“três mais um”. O último ano dava ao estudante o direito de exercer o magistério nas escolas 

normais. 

Portanto, data de 1939 a primeira legislação sobre o curso de Pedagogia, com o objetivo 

de formar professores para as escolas normais de nível médio, com duração de quatro anos. O 

currículo desse curso era estruturado com disciplinas obrigatórias e optativas, até os anos 1960. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61 não modificou em quase 

nada o ensino normal, mas possibilitou a expansão quantitativa que permitiu à classe média ter 

acesso à escola normal que se expandiu nesse período que, além de formar professores poderia 

habilitá-los a ministrar aulas em escolas normais. “Dentro das normas estabelecidas para os 

cursos pedagógicos da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras” (Parágrafo único do artigo 59 

da LDBEN 4.024/6), ofereciam cursos de especialização e habilitação para administradores 

escolares. 

O curso de Pedagogia no parecer nº 29.262/69 do Conselho Federal de Educação foi 

alterado, acabaram com o esquema três em um. Fixaram também os currículos mínimos e as 



80 

 

disciplinas: Psicologia da Educação; Didática e Prática de Ensino e Administração Escolar. Em 

1969 o Parecer 252/69 fazia cumprir a lei 5.540/68, no que diz respeito às habilitações em nível 

superior para formação do ensino de segundo grau, de disciplinas gerais ou técnicas como 

também o preparo de especialistas ao trabalho de planejamento na supervisão, administração, 

inspeção e orientação para o sistema escolar. Essa normatização estava prevista no artigo 30 da 

lei em questão. 

As habilitações em administração, supervisão, inspeção para as escolas eram válidas 

somente para o exercício no primeiro grau. Com tais habilitações ficou estabelecido o 

fracionamento do curso. Essas habilitações poderiam ser escolhidas e eram voltadas para o 

domínio de métodos, técnicas e formas de ensinar. Os saberes e práticas eram voltados para as 

técnicas. 

O tecnicismo passa então a ser uma corrente dominante na educação. Nessa ocasião não 

havia ligação entre as universidades, as escolas de primeiro e segundo graus e a sociedade. Essa 

fragmentação de competências estanques do curso resultou na desvalorização do pedagogo e 

da sua formação. Portanto a lei 5.692/71 acresce a formação de professores, como uma das 

habilitações profissionais da educação.  

 

Portanto, desaparecem as denominações Escola Normal e Instituto de 

Educação e institui-se a Habilitação ao Magistério. Incluída na reforma do 

segundo grau como um todo, a formação de professores far-se-á após o aluno 

ter cursado as disciplinas do Núcleo Comum (Formação Geral). Via de regra, 

em um ano, após o que, optando pela Habilitação ao Magistério, o aluno 

cursará as disciplinas profissionalizantes em mais dois ou três anos. No caso 

de três anos, estariam aí incluídas as especializações em pré-escola, 

deficientes, alfabetização, literatura infantil etc. Conforme os inúmeros 

modelos de organização curricular, possibilitados pelo Parecer CFE 349/72. 

(PIMENTA, 1988, p. 41). 

 

Essa lei apresentava uma proposta tecnicista para a educação brasileira, fixou 

obrigatoriedade da qualificação para o trabalho, por isso mudanças significativas solicitavam 

reformulação na formação de professores. O curso do Magistério passou a ser uma habilitação 

profissional oferecida em escolas técnicas e as escolas normais e os institutos passaram a 

oferecer cursos profissionalizantes, reduzindo o currículo em uma parte obrigatória e uma parte 

diversificada. O núcleo comum era de âmbito nacional e a diversificada, de acordo com cada 

região, com o objetivo de atender as diferenças culturais. 

O estágio supervisionado passou a ser uma exigência legal a ser cumprida. A 

desarticulação entre as escolas de primeiro e segundo graus e as universidades, resultou em 

prejuízo e desqualificação do curso de Magistério e de Pedagogia, consequentemente na 
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desvalorização do professor. Reportando a DEMO (1997), este afirma que a aprendizagem no 

Brasil é um vexame, mas é um absurdo culpar somente o professor. No entanto, é inegável que 

um professor mal preparado, desatualizado, e mal remunerado contribui para o fracasso escolar. 

As décadas de 1980 a 1990 foram marcadas pelo importante desenvolvimento do 

movimento de profissionalização do ensino e lançaram, principalmente aos pesquisadores 

universitários da área de Ciência da Educação um forte apelo para se constituir um repertório 

de conhecimentos profissionais para o ensino. No bojo dessa tendência, as críticas eram 

voltadas ao paradigma da racionalidade técnica – modelo clássico de formação de professores 

– “com o agravante de se fazer discurso sobre a teoria” (LELIS, 2001, p. 53). 

Foram gerados inúmeros estudos e pesquisas na busca de novas teorias que dessem 

conta da complexidade, própria do ato educativo, bem como da superação do olhar que foi 

lançado numa boa parte do século XX. Borges e Tardif esclarecem que:  

 

O movimento de profissionalização conduziu nos anos 1990, tanto na América 

do Norte como na Europa e América Latina, importantes reformas na 

formação dos docentes (LÜDKE, MOREIRA, 1999; LÜDKE, MOREIRA, 

CUNHA, 1999; TARDIF, LESSARD, GAUTHIER, 2001). As reformas 

atualmente em curso no Brasil se situam no prolongamento desse movimento. 

(BORGES; TARDIF, 2001, p.14). 

 

Visando legitimar o que estava sendo discutido e refletido por muitos educadores em 

instâncias ligadas à educação apontou-se que a formação do professor era extremamente 

teórica, descontextualizada da prática e que o estudo realizado em sala de aula nada tinha em 

comum com a vida e com a realidade e que tal realidade não era levada em conta e nem fazia 

parte dos conteúdos curriculares. Criou-se então uma nova Lei De Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a Lei 9.394/96. 

Do conjunto das reformas já implementadas e em andamento no Brasil, destacamos a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, que permite o desenvolvimento de novas políticas públicas como a criação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF); os Programas de Avaliação do Sistema de Ensino (SAEB, ENEM e Exame 

Nacional de Cursos); TV Escola; os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); os Referenciais 

Para Formação de Professores (1999); o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(2001); a Proposta de Formação de Professores em Nível Superior de Professores para Atuar 

na Educação Básica, por meio do decreto nº 3.276, de 06 de dezembro de 1999. 
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Pelo decreto fica estabelecido que a formação dos profissionais da Educação Infantil e 

dos professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental realizar-se-á em uma nova instância 

formadora – Cursos Normais Superiores – e os professores das séries finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, terão sua formação efetuada em cursos de licenciatura, 

ministrados por Institutos Superiores de Educação ou por Universidades. 

Com referência à formação de professores, o artigo 61, LDBEN, estabelece que, de 

modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 

de cada fase do desenvolvimento do educando, ela deverá ter como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante capacitação em serviço; 

II – o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições e outras 

atividades. 

O artigo apresenta a indissociabilidade entre a teoria e a prática na formação do 

professor, representando um avanço formal. A história tem nos mostrado que a formação dos 

educadores tem sido excessivamente teórica, fora da realidade das escolas de ensino 

fundamental, o que resultou numa formação precária. A teoria é importante, mas ela deve ser 

direcionada para a prática, pelos problemas reais que se enfrenta no dia a dia das escolas. 

Visando à associação teoria e prática, a lei permitiu a capacitação em serviço. O que requer a 

revisão das estruturas e da organização dos cursos de formação de professores. O mesmo artigo 

aborda o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino, 

representando um avanço, visto que a experiência deve ser valorizada. 

O artigo 62 estabelece a formação adequada para o exercício do magistério: 

- para as últimas séries do ensino fundamental e ensino médio: formação em nível 

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

de educação; 

- educação infantil e quatro primeiras séries do ensino fundamental: admita como a 

formação mínima a oferecida em nível médio na modalidade Normal. 

O ideal, conforme a lei, é que todos os docentes da Educação Básica tenham formação 

em nível superior, portanto, no artigo 87, parágrafo 4º, a lei institui a Década da Educação, 

estabelecendo que a partir de 2007 somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamentos em serviço. Nota-se, novamente, que a lei dá a 

alternativa para formação em nível superior por treinamento em serviço. 

Os Institutos Superiores de Educação aparecem como uma opção a mais para a formação 

dos docentes em nível superior, o artigo 63 estabelece: os Institutos Superiores de Educação 

manterão: 
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I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso Normal 

Superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries 

do ensino fundamental; 

II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas que queiram se 

dedicar à educação básica; 

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 

níveis. 

Quanto aos profissionais da educação, os especialistas em educação, o artigo 64 abre 

duas oportunidades: curso de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério 

da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

O artigo 67 traz outros aspectos referentes à valorização dos profissionais da educação: 

I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III – piso salarial profissional; 

IV – progressão funciona; baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga de 

trabalho; 

VI – condições adequadas de trabalho. 

O parágrafo único estabelece que a experiência é pré-requisito essencial para o 

profissional exercer quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 

sistema de ensino. 

Os debates em torno da formação e valorização dos profissionais da educação, com a 

“nova” LDBEN, ganharam força e destaque. Confirma-se o consenso do resgate da valorização 

do professor tanto na sua carreira quanto na sua formação, premissa básica para uma educação 

de qualidade. A universidade e o “velho” Curso Normal, responsáveis pela formação dos 

docentes, necessitam então serem reformulados. 

E assim os saberes e práticas, do jeito de ser e de fazer de cada professor, acrescido de 

sua cultura e suas crenças possibilita a ele adquirir maiores espaços em direção à autonomia 

enquanto profissional da educação. A história nos mostra que a instituição escolar, desde seus 

primórdios, desempenha o papel de repassar valores e condutas para dar conta das 

transformações ocorridas na sociedade que se encontra em constante movimento. 
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A prática educativa revela sempre uma intenção (consciente ou não) do que se pretende 

desenvolver para um grupo de homens em uma determinada sociedade. Para SAVIANI (1982), 

uma visão histórica da educação, mostra como ela está sempre preocupada em formar 

determinado tipo de homem. Os tipos de homem variam de acordo com as diferentes exigências 

das diferentes épocas. Portanto, a formação do sujeito está determinada pelos interesses dos 

atores sociais que dirigem e organizam uma dada sociedade. 

A ação educativa, por não ser neutra, não pode se distanciar da intenção social, política 

econômica do contexto em que se desenvolve. Afinal, o tipo de homem que a escola pretende 

promover, por meio de sua ação educativa, está sempre ligado à concepção que se tem do 

homem no momento histórico em que se vive. 

O tempo e a história, os saberes e as práticas, são fatores imprescindíveis para 

compreender as ações do ser humano, pois o homem é resultado da sua ação histórica. É 

importante refletir sobre essa ação em relação aos saberes e práticas que o professor produz 

durante a trajetória de formação e de profissão. Ao viver sua própria história, o professor 

influencia a história do outro. 
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As professoras e seus saberes 

 

Vou contar-te o que é ser professor É bom, sabes? 

É como quem cava um rio todo com as mãos, quebra as unhas e continua a 

rapar, a rapar, até que a água nasça… 

Depois, é ver o rio inteiro a deslizar, a correr, a saltar sôfrego, no desejo do 

encontro com o mar. 

E nós a olharmos as mãos estragadas e a queremos cavar ainda outro rio. 

Tu também fazes parte do meu rio, compreendes? 

Se quiseres aprender, as minhas mãos não ficarão tão magoadas... 

(Joaquina M. A. Ferreira Lisboa) 

 

 

A produção do conhecimento relacionado com o ensino se dá a partir dos saberes 

profissionais dos professores e da forma como os utilizam em suas práticas, nos diversos 

contextos do seu trabalho no cotidiano escolar. Esse conhecimento é fundamentado na 

identidade de cada profissional, bem como na capacidade que cada um tem de organizar suas 

práticas, para então formalizar seus saberes. 

 

[...] a legitimação dos saberes dos professores está longe de ter terminado. A 

tarefa de construção de um repertório de saberes baseado no estudo dos 

saberes profissionais dos professores supõem, portanto, um exame crítico das 

premissas que fundamentam as crenças de uns e de outros em relação à 

natureza dos acontecimentos profissionais. (TARDIF, 2002, p.274). 

 

A professora CONCEIÇÃO considera como saberes necessários ao professor, a  

percepção das mudanças permanentes bem como as modificações que ocorrem tanto na sala de 

aula como no dia-a-dia do professor.  

A formação do sujeito é conhecimento construído, cultura criada pelo ser humano 

durante sua existência e acumulada através dos tempos, passando de geração em geração. O 

humano é um ser racional capaz de receber conhecimentos e aplicá-los. Logo, a educação não 

deve ser entendida como conhecimento estagnado, verdade absoluta de difícil acesso, como 

algo pronto e acabado, enfim, como o peso de uma convicção imutável. 

A sala de aula está impregnada de uma educação sistemática, com infinitas partículas 

de saberes e práticas numa multiplicidade de construções, que no seu interior tem o poder de 

transformar a vida do homem. Sobre o cotidiano escolar, podemos verificar, que nele estão 

presentes ações que se inter-relacionam tais como o grau de entusiasmo, as relações professor-

aluno e a individualidade de cada um. 
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[...] saberes, é todo conhecimento que ele (o profº) busca pra melhorar a sua 

prática, como ele vivencia os problemas, no dia a dia, o conhecimento que ele 

busca, os saberes que ele busca logicamente vão interferir na prática de uma 

maneira que ele possa exercer sua profissão de uma maneira mais eficiente. 

Eu acredito que ele busca esses saberes justamente pra isso, pra melhorar a 

sua prática no seu dia a dia. (MARISA, 2003). 

 

CALVINO (1990), nos ajuda a entender que o cotidiano vivido, visto e revisto, 

modificado em sala de aula com criatividade, pode transformar as ações, tornando-as belas e 

mágicas, livres e interessantes, podendo fazer ligações espetaculares entre o céu e a terra, nas 

cores, nos sabores, nos caminhos do imaginário e do real. É preciso dividir o peso do esforço 

para adquirir conhecimentos, subtraindo as partes pesadas, procurando que elas se tornem mais 

leves – estilo de leveza – antes um valor que um defeito. 

Desta forma CALVINO (1990, p. 19), propõe “é preciso mudar de ponto de observação, 

considerar o mundo sobre outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle”. 

O que nos leva em direção ao conhecimento é o desejo explícito do saber mobilizando os 

sentidos ao captar o que desejamos. Essa mobilização é impulsionada pelo desejo, porém não 

de maneira aleatória, mas direcionada pelo saber-querer. CALVINO nos direciona a entender 

que a leveza está associada à precisão e à determinação, nunca ao que é vago ou aleatório, 

porque precisamos dar sentido e significado àquilo que procuramos conhecer. 

 

Muito dificilmente poderemos representar a ideia de leveza ilustrando-a com 

exemplos tirados da vida contemporânea, sem condená-la a ser o objeto 

inalcançável de uma busca sem fim [...] o peso da vida está em toda forma de 

opressão; a intrincada rede de constrições públicas e privadas acaba por 

aprisionar cada existência em suas malhas cada vez mais cerradas. A vida 

contudo aquilo que escolhemos e apreciamos pela leveza acaba bem cedo se 

revelando de um peso insustentável. Apenas, talvez, a vivacidade e a 

mobilidade da inteligência escapam à condenação – a qualidade pertence a um 

universo oculto. (CALVINO, 1991, p.19). 

 

Somos constituídos por forças opostas que se atraem, se fazem e depois de feitas se 

refazem e se completam, possuidoras de espaços infinitos em que somam mais uma nova 

partícula. Durante toda a vida, no cotidiano, experiências são vividas a cada momento e o saber 

cultivado pela prática. Esse saber, visto e modificado pela prática no dia a dia, foi pontuado por 

uma das professoras. 

SACRISTÁN nos leva a uma maior compreensão, quando diz que: 

 

[...] como vemos, os saberes que servem de base para o ensino, tais como são 

vistos pelos professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que 
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dependem de um conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande 

diversidade de objetos, de questões, de problemas que estão todos 

relacionados com seu trabalho. [...] para os professores de profissão, a 

experiência de trabalho parece ser fonte privilegiada de seu saber ensinar. [...] 

a prática é vista, nesse caso, como atividade pela qual os seres humanos se 

orientam em função de normas e interesses contingentes. (SACRISTÁN, 

1999, p. 61-163). 

 

Esse conhecimento aparece também como a habilidade de saber usar os saberes, 

instrumento fundamental na prática. O ser coerente com as ações executadas de um professor 

que forma outro professor, pois cada um possui seu saber próprio, com detalhes peculiares. Um 

exemplo disso foi colocado pela professora MARTA quando disse da importância do 

professor/a saber ler os olhares dos alunos, para medir o seu grau de contentamento ou 

descontentamento, em relação ao que está sendo proposto em sala de aula. 

 

Eu gosto de dar aula, olhando para os meus alunos e ver se eles estão me 

olhando, pelo olhar e pela cara deles, eu sei se tenho que continuar insistindo 

naquele assunto, se eu posso ir para frente, se eu tenho que dar uma paradinha 

ou não. (MARTA, 2000). 

 

Por que fazemos o que fazemos dentro da sala de aula? Mistura de vontades, gostos, de 

experiências, de acasos até, consolidando gestos, rotinas, olhares, comportamentos com os 

quais nos identificamos como professores. Como pessoas temos identidades próprias e formas 

distintas de pensar e de agir. A dimensão profissional do/da professor/a aparece como uma 

“espécie de segunda camada”, porque em primeiro lugar está a pessoa com o seu modo 

particular de ser. 

Os modismos estão cada vez mais presentes no terreno educativo, em grande parte 

devido à impressionante circulação de ideias no mundo atual, mas nem elas são capazes de 

desfazer os modos de pensar e de agir de cada professor, enquanto pessoa na sua 

individualidade. 

A maneira de ensinar deve ser construída com consistência e baseada em práticas de 

várias gerações. Na área da educação nada se inventa, tudo se cria e recria. O resgate das 

experiências pessoais e coletivas é uma das formas de evitar a tentação das modas pedagógicas. 

Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito 

crítico ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às novidades e procurar diferentes 

métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e coletiva dos saberes e 

práticas. Reportando a fala da professora MARTA, quando apontou: “saber olhar nos olhos dos 

alunos é a capacidade que a professora tem de entender seus alunos”. (MARTA, 2000) 
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Um saber apontado pela professora MARISA é a capacidade de entender o mundo. Esse 

é um saber complexo, pois o mundo deve ser entendido como o lugar onde se encontram os 

seres vivos e inanimados e as relações entre eles. A forma diversificada de vida, os modos de 

viver de cada comunidade, as constantes adaptações que precisam ser efetuadas em relação à 

cultura, os valores adquiridos por meio dela, não permanecem imutáveis. Elas sofrem alterações 

frente a realidade e nos levam a refletir. Será preciso saber tudo? Ou viver bem em relação a 

tudo? Essas indagações nos remetem a uma reflexão mais apurada sobre a compreensão das 

relações entre o mundo, os seres e a educação. 

Em primeiro lugar precisamos entender as características de cada um, as capacidades e 

potencialidades que poderão ser concretizadas e por que motivo. Situar esse sujeito em 

comparação ao outro tendo em conta sua diversidade, refletir com cuidado sobre qual 

fundamento, a respeito de quem e para qual formação se desenvolveu e assim procurar entender 

o mundo que está próximo, para depois entender aquilo que se encontra mais distante. São 

conhecimentos que se apoiam em crenças, valores e análises em relação a outros conhecimentos 

já adquiridos. 

 

a) [...] o sujeito, sua representação é o tipo de saber subjetivo produzido pelo 

pensamento racional. Nesse saber a individualidade é o lugar do saber. [...]  

b) O juízo o discurso assertório. Pode chamar de saber o discurso que afirma 

com razão alguma coisa a respeito de alguma coisa. O juízo é, o lugar do saber. 

[...]  

c) o argumento a discussão. É um saber que se desenvolve no espaço do outro 

e para o outro e é validada por operações discursivas. A argumentação é, 

portanto, o lugar do saber. (TARDIF, 2002, p. 193-195). 

 

Constata-se que as pesquisas sobre o tema abordado resultam hoje numa verdadeira 

profusão de concepções dos saberes dos/das professores/ras e de suas competências, uma 

formação que se encontra constantemente inacabada. 

A cultura é algo que pertence ao próprio sujeito e se inscreve durante toda a vida, com 

as experiências do passado, recriadas no presente, processando novas ideias para o futuro. A 

formação, nunca se dá por mera acumulação. É uma conquista feita com a cooperação dos 

mestres, dos livros, das aulas, dos computadores, do trabalho pessoal, enfim, uma construção 

constante. A diversidade ou pluralismo do saber docente promove um saber fazer pessoal 

legitimado pelo próprio exercício do trabalho. Não provém de uma fonte única, mas de cada 

motivo que o momento exige. Cada saber tem o seu valor, seu tempo, seu fundamento e sua 

legitimidade, conforme sua vigência. 
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A professora LÚCIA coloca como um saber essencial do professor de Pedagogia, a 

prática docente do especialista, os profissionais da educação como o supervisor, orientador e 

diretor. É emergente uma reflexão mais acentuada sobre a credibilidade merecida pelo 

especialista que vai atuar sem antes ter passado por uma experiência docente, pois tal 

experiência constitui a base da identidade profissional de todo educador. 

O contato com a escola, com os alunos consolida o aprendizado da academia, pois o 

motivo da formação está na escola real, onde podemos vivenciar uma experiência com todo o 

conjunto pertencente à educação: o sistema, as leis, os currículos, os administradores, os colegas 

professores, a sala de aula, os pais dos alunos, o processo de ensino/aprendizagem: 

 

Eu valorizo muito aquela prática do professor nos anos iniciais de 

escolaridade. Então, pela experiência que eu tenho, e de contato com os 

próprios alunos, eles sempre falam que os professores que têm uma 

experiência no ensino fundamental, eles conseguem trabalhar melhor com o 

ensino superior. Então esse saber da prática, mesmo, da atuação nos anos 

iniciais de escolaridade, acho muito importante para a formação do pedagogo. 

(LÚCIA, 2003). 

 

Nem sempre se dá devida atenção aos anos iniciais da profissão. Esse é um período que 

exige atenção e zelo por parte dos administradores das escolas, pois ele tem o poder de 

influenciar positiva ou negativamente grande parte da carreira. O sistema escolar deveria tratar 

com cuidado a questão do professor que ingressa pela primeira vez na escola, um recém 

formado, na maioria das vezes, fica encarregado das piores turmas, geralmente sem apoio nem 

acompanhamento. Quem está começando precisa, mais do que qualquer outro profissional, de 

acompanhamento, apoio, suporte metodológico, científico e profissional. 

O sistema escolar, na maioria das vezes, reforça a diferença dos alunos, negativamente, 

classificando as turmas em níveis de aprendizado, sem levar em conta, que tais diferenças, em 

relação a essa problemática, é um indicador positivo na interação dos alunos e na troca de 

experiências. 

 

O problema fundamental é que, numa sociedade cm desigualdades, 

logicamente os pontos de partida são muito diversos, daí que proporcionar o 

mesmo a todos na escolaridade obrigatória não significa promover a equidade. 

Não se trata apenas de diferenças psicológicas quanto ao grau e tipo de 

qualidades entre alunos, mas de suas possibilidades, em função do meio do 

qual se procede e ao qual se pertence. A educação obrigatória, se mantivesse 

mecanismos seletivos e hierarquizadores, se realizassem práticas de 

segregação por meio da seleção do currículo dado, ou por meio de sua 

organização e desenvolvimento, ou se tornasse uma educação uniforme para 
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todos, contribuiria para manter e reforçar as diferenças entre os alunos na 

escolarização. (SACRISTÁN, 1999, p. 191). 

 

Outro problema relacionado a este é a falta de cuidado do sistema com a divisão dos 

alunos em classes, ditas homogêneas, turma “A” boa; turma “B” mediana; turma “C” 

insuficiente. Os professores novatos, que estão ingressando na profissão, geralmente vão atuar 

na turma “C”, e não conseguindo sucesso nesse trabalho abandonam a carreira. Esses 

profissionais que afastam optam pela melhor alternativa em relação a outros que mesmo 

decepcionados, insistem e se transformam em profissionais amargos, prejudicando o sistema 

educacional e a formação de muitos outros indivíduos, que podem tornar-se amargos também. 

Mediante essa crítica, relacionada ao ingresso do professor no início da carreira. 

NÓVOA nos ajuda a entender: 

 

Tendo revelado uma atitude fortemente crítica quanto à formação inicial, que, 

de forma assaz notória, consideram” desajustadas da realidade “, enfatizaram 

a necessidade da formação contínua, como meio necessário a um 

desenvolvimento harmonioso das suas carreiras, privilegiando a” 

aprendizagem com os colegas “e as iniciativas de grupos de professores, não 

sem que fosse afirmado um desejo de participação em ações de formação 

institucionalmente promovidas [...] e no respeito pela singularidade intrínseca 

do vivido de cada sujeito, de fases segundo as quais a carreira das professoras 

do ensino primário se desenvolverá. (NÓVOA, 1995, p. 167). 

 

O percurso do professor pode ser alterado do início ao fim da carreira profissional. A 

oferta de trabalho inadequado ao professor no início, durante o percurso ou mesmo em fase 

final de carreira, pode influenciá-lo na desistência da carreira devido a angústia provocada por 

experiências negativas em sala de aula. 

As professoras LÙCIA e SANDRA apontaram uma preocupação em relação ao início 

da carreira de professores, quando esses são indicados para ministrar aula nas turmas com 

maiores dificuldades tanto em aprendizagem quanto na questão disciplinar. Esse problema 

poderia ser superado se o sistema criasse mecanismos que amparassem os professores de uma 

forma geral e em especial ao professor novato, principalmente, atuando na formação inicial. 

Vale destacar que, com esta observação, as professoras não estão desvalorizando os outros anos 

de escolarização. É necessário dar uma atenção especial ao professor no início da carreira, de 

modo que ele possa usar o seu conhecimento, transformá-lo em experiências positivas em sala 

de aula e assim construir uma carreira sem traumas. 

A professora SANDRA recorda o que aprendeu e acredita nesse aprendizado apontando-

o como um saber que o professor deve trazer consigo: 
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O professor de Pedagogia, acho que ele tem que dominar bem os fundamentos 

da educação, a história da educação. As políticas educacionais que 

aconteceram no Brasil ao longo da história da educação brasileira por 

exemplo, ele precisa entender também a ter um bom domínio do que cada uma 

das correntes pedagógicas defendeu, por exemplo o que a escola tradicional 

defendeu, depois o que a escola novista defendia e, assim por diante, cada uma 

das correntes pedagógicas. Para ele discutir com os alunos o currículo da 

escola, os métodos de ensino, pensar se eles são dos conteúdos, quer dizer, 

conteúdo se seleciona para que, para quem, pra chegar onde. Então essas 

perguntas ele só consegue responder se ele tem uma boa formação nos 

fundamentos da educação, na filosofia, na história, na sociologia. Ele vai 

poder trabalhar com os alunos uma discussão do tipo, assim, qual é a função 

do social da escola? A quem a escola deve atender e para atender a esse grupo 

qual é o método que ela deveria usar? Que conteúdos ela deveria trabalhar? 

(SANDRA, 2003) 

 

As observações apresentadas pela professora mostram como podem ser conduzidas as 

diferentes formas de abordar o ensino em suas variadas representações. A visão de escola da 

professora e o modo de ensinar são resultados de uma boa formação. NÓVOA colabora para 

uma reflexão mais aprofundada sobre a fala da professora, ao afirmar que: 

 

Se consideramos os possíveis conflitos e o equilíbrio das tenções entre a 

adequação e os valores pessoais, por um lado, e os papeis e as 

responsabilidades profissionais, por outro, tal como descrevemos as 

representações técnica e profissional, podemos começar a compreender as 

espécies de desafios decorrentes que os professores enfrentam e negociam, ao 

tentar honrar os seus pensamentos, sentimentos e intuições, e os seus papéis 

profissionais quando parecem estar em desacordo uns com os outros, na vida 

escolar quotidiana. (NÓVOA, 1995, p.83-84). 

 

A partir dos anos 1980, os professores se sentiram prejudicados por pressões que vão 

além das inscritas na própria matriz da profissão. O sistema criou um conjunto de funções e 

missões que lhes tiraram a calma e o tempo para refletir sobre a sua profissão. Devido às tarefas 

árduas ligadas à gestão, à coordenação de projetos e atividades relacionadas às comunidades 

locais, os professores se encontram sobrecarregados. No entanto, são funções necessárias a uma 

escola democrática em que todos participam tanto nas propostas como na execução delas. 

A presença dos pais na escola cria formas cuidadosas na relação dos professores com a 

comunidade escolar. NÓVOA (2000), coloca que tudo isso são espaços importantes de 

mudança educacional, mas a forma como é feita vem causando inquietação entre os professores. 

A maioria deles trabalha em dois turnos e ainda cuida da casa e dos filhos. Ouvir os professores, 

dar vez e voz a eles, permite valorizá-los nessa árdua tarefa, como também ajudá-los a 
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compreender melhor, o que lhe é próprio em suas práticas de investigação de ação e formação, 

pois não é possível “separar o eu pessoal do eu profissional”. 

Historicamente, os sistemas de ensino organizaram-se a partir do “topo”, adaptando 

estruturas burocráticas, corporativas e disciplinares que foram dissolvendo modos locais, 

familiares, populares e alternativos de promover a educação e a cultura. Não deixa de ser uma 

ironia que o futuro da escola passe, nos dias de hoje, pela capacidade de recuperar estas práticas, 

enunciando-as no contexto de modalidades novas de participação social. Não se trata de um 

apelo retórico à “mobilização de todos”, mas sim de acolher e de apoiar presenças que 

consagrem o direito-dever de educar. 

Só assim poderemos reconstruir o pacto histórico que, apesar de tantas imperfeições, 

permitiu o desenvolvimento da escola para todos. É urgente mudar, mas mudar com segurança 

e coerência. Em tempos de desassossego, mais do que nunca, é essencial manter o rumo das 

convicções e recusar as soluções de moda ou de conveniência. 

NÓVOA (2000, p.152) nos encaminha a uma reflexão profunda quando diz: “Ser 

professor é estar numa encruzilhada da maneira de ser e ensinar que ao ser desvendada passa a 

ser maneira de ser e de ensinar de cada um”. As professoras LÚCIA e VIVIANE se aproximam 

desse pensamento quando relatam suas trajetórias de formação, dizem: 

 

Olha, os saberes, são múltiplos, não só o saber teórico e o saber pedagógico, 

e o saber científico, é importante o saber lidar com o humano...É justamente 

esse saber que move a prática, eu acho que as práticas, elas passam um pouco 

pelo afeto, pela relação, pela proximidade. (LÚCIA, 2003). 

 

Coerente com a sua postura teórica para essa prática se fazer de uma maneira 

a dar mais alento, mais sustento, mais solidez pro seu educando. (VIVIANE, 

2003) 

 

As professoras criam juízos próprios em relação aos saberes e práticas de professores. 

Podemos dizer então que o juízo é o lugar do saber e isso vai além da atividade intelectual. O 

ato do julgamento não é uma intuição meramente subjetiva; mistura saberes, práticas e 

sentimentos. Os saberes dos professores quando possuídos de sentimentos afirmam algo que é 

mais verdadeiro a respeito da natureza da realidade. 

A professora LÚCIA faz um juízo sobre o saber quando afirma que ele deve estar 

impregnado da forma do saber lidar com humanos. Ao ter o privilégio de ser humano temos a 

capacidade de possuir o saber. Porém sem saber o que fazer com ele, de nada vale. Esse é o 

juízo apresentado por meio da sua forma lógica, que corresponde ao que a professora acredita. 

Lidar com o outro é ter condição de colocar o outro no lugar da gente, e vice-versa, respeitar a 
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sua forma de ser sem menosprezar a sua capacidade de crescer e investir no crescimento de si 

e do outro. Nessa relação e com esta proximidade, a prática é transformada num constante saber 

e num fazer incomensurável. 

Sem contemplar o sentimento que permeia as ações em educação, não se pode 

compreender o ofício dos/das professores/as e seu estilo de educar. A conduta externa origina 

uma reação que através dos estímulos positivos, faz com que ações executadas se consolidem 

e se alastrem. 

Há uma insegurança por parte dos educandos quando esses se encontram em busca da 

formação profissional. Carregam muitas vezes consigo ansiedades, angústias e incertezas. É 

preciso dar sentido à educação que eles recebem, ajudando-os a enxergar essencialmente o fato 

de que o seu esforço tem um propósito. 

SACRISTÁN, fala dessas ações e que elas não poderiam ser entendidas se não 

soubéssemos porque as realizamos: 

 

 

No final das contas, a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera 

aprendizagem natural que se nutre dos materiais culturais que nos rodeiam, 

mas uma invenção dirigida, uma construção humana que tem um sentido que 

leva consigo uma seleção de possibilidades, de conteúdos, de caminhos [...] 

existe a variedade de razões que impulsionam a cada um de nós a agir e as 

diferenças entre os seres humanos. (SACRISTÁN, 1999, p.33). 

 

Podemos tomar a fala da professora VIVIANE a qual se lembra de suas colegas 

formandas em Pedagogia e que já atuavam como professoras. Elas traziam consigo a 

dificuldade de compreender a importância da relação entre a teoria e a prática. Essa incoerência 

causava conflitos e incompreensão na produção de saberes desses profissionais. Não 

conseguiam detectar o motivo contido na teoria que impulsiona a prática. 

Este aspecto em relação ao agir sobre os motivos, em relação aos objetivos a serem 

alcançados, provoca influências significativas, inclusive no transcorrer da ação, sinaliza um 

caráter imprevisível ligado ao caráter pessoal, despertando assim um desejo de aprender-fazer. 

É importante ressaltar que os objetivos desejados pelos sujeitos da ação devem ser 

desencadeantes desta ação e dando a ela um significado pessoal, o que projeta uma conquista 

do profissionalismo docente e das estratégias adotadas pelos professores, para que a realidade 

possa ser interpretada e compreendida, sendo modificada dentro da lógica e evidenciada por 

meio dos resultados. O que não pode ser aceitável é a camuflagem da realidade que pode ser 

modificada. 
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Estes posicionamentos dão-nos base para introduzir uma proposição 

substancial no binômio teoria-prática em educação. Em se tratando de ações 

humanas necessita-se desse terceiro ponto (o motivo para agir) para explicar 

a realidade, porque se mistura com o conhecimento que utilizamos nas 

situações nas quais agimos e tem a ver também com o saber fazer, no qual se 

concretizam as ações do ensino ou da educação. (SACRISTÁN, 1999, p.36). 

 

A clareza nesse aspecto é importante para que a formação dos/das professores/as possa 

adquirir mais coerência de modo que as ações se entrelacem entre teoria, prática e motivo na 

produção do conhecimento. O conhecimento sobre o ensino é o saber central que aponta outros 

saberes de um professor e possui características próprias. A abrangência na modalidade escolar 

com suas múltiplas determinações deve ser constantemente interpretada e adaptada, pois o 

conhecimento adquirido produz inúmeros saberes, para deles brotarem as práticas que também 

são infinitas. 

Esse saber do professor deve estar impregnado da capacidade de entender o mundo e 

estar sempre se renovando, numa construção permanente, porque sendo o conhecimento um 

saber, a prática também se torna um saber. O saber prático provém do conhecimento e na sua 

essência tem o poder e a capacidade de fortalecer as ações e intervir na realidade no sentido de 

poder modificá-la positivamente. 

A influência significativa em relação aos saberes e práticas dos professores de 

Pedagogia pontua que o conhecimento como um “saber passar os saberes”, na verdade se torna 

efetivo através da prática, mas saberes e práticas se misturam, modificam e se ampliam 

possibilitando novas visões que quando bem direcionadas, poderão suscitar variadas discussões 

acerca da problemática da educação com chances de desvendá-la. 

Algumas professoras apontam as disciplinas de Sociologia, Psicologia, Filosofia como 

saberes importantes e influenciadores na educação cooperando para a reflexão apurada sobre o 

conhecimento adquirido no curso de Pedagogia. A Sociologia é grande influenciadora para a 

compreensão da sociedade das lutas pelo sucesso da escola pública, objetivando a conquista 

pela cidadania. A Psicologia amplia o entendimento do indivíduo, tornando-o um agente 

possuidor de múltiplos saberes e que carrega consigo a sabedoria para lidar com as pessoas e 

suas peculiaridades. 

Essa articulação dos saberes só se torna significativa se for sempre renovada e adaptada 

à realidade, para dar sustentação e entendimento à razão. A Filosofia permeia essa articulação 

e fundamenta as ações em suas concepções, desde as mais simples até as mais complexas. Esses 
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saberes ao serem vividos e compreendidos fazem do profissional da educação a razão e a 

necessidade de ser educador e não somente professor. 

 

O sistema educativo é complexo e nele se agrupam um tipo de educação com 

funções diferentes, até contrárias em certos casos, com distintas trajetórias 

históricas que deixaram sua marca nas ideias, nas atitudes e nos hábito 

pedagógico-práticos que se desenvolvem em cada tipo de ensino. O sistema 

educativo é o resultado da confluência da evolução histórica de subsistemas 

separados aos quais acudiam pessoas de diferentes classes sociais e por 

motivos bem distintos em uns e outros casos. (SACRISTÁN, 1999, p. 163). 

 

A professora MARTA indaga: “Onde está o educador? Onde está o pedagogo?” 

NÓVOA nos ajuda a pensar a respeito do discente, como um incentivador e colaborador 

na produção da prática, que é o resultado do conhecimento teórico. Como também pode ser a 

prática um indicador para explicar uma determinada teoria, buscando uma fundamentação 

adequada que possa consolidar o aprendizado adquirido. O conhecimento do aluno é o resultado 

do seu esforço e do esforço do trabalho do professor.  

 

Os discentes são “também agentes na relação teórica-prática dos sistemas 

educativos nos seus níveis em que a regulação da participação estudantil, os 

estudantes ao colaborarem nas tomadas de decisões têm o poder de decidir a 

prática”. (SACRISTÁN, 1999, p.20). 

 

Muito deles serão pedagogos. E agora?  

Onde é mesmo que se encontra o educador, onde é que ele existe, o que é mesmo que 

ele faz? E o docente? Só exerceria a docência ou seria regente, mas, para reger o quê? 

Precisamos encontrar também o pedagogo. Será que está no educador ou no professor, mas será 

que ele também não seria um formador, mas formador de quem? O que é que vai dar sentido a 

esses profissionais todos? As ações ligadas à educação não tornaria tais profissionais em um? 

Um profissional único daria conta de tamanha complexidade que existe na educação? 

A maneira de ensinar está diretamente dependente daquilo que somos como pessoas 

quando exercemos o ensino: Será que a educação do educador não se deve fazer mais pelo 

conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento da disciplina que ensina? 

As professoras, em suas colocações sobre suas experiências como docente, falam sobre 

a relação entre os sujeitos. Dizem que o professor pode se apresentar amigo do aluno, com 

paciência, humildade e sabedoria. Ele pode ser seu parceiro no sentido de ajudá-lo a entender 

o que está sendo proposto e juntos na execução das ações manterem a cumplicidade e a 

expectativa de alcançarem resultados positivos. Nessa premissa podemos sentir que o pedagogo 
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cursou pedagogia para se apresentar como educador e desenvolver sua profissão-professor com 

responsabilidade. 

Há uma preocupação das professoras a respeito do que lhes é próprio. Em seu papel, 

enquanto educadoras do curso de pedagogia, possuem a voz e a vez, mas, têm plena consciência 

que no futuro, esse é um direito que vai ser do seu aluno, quando ele se tornar um professor. 

Então o educador na execução da sua profissão, com tudo que lhe é peculiar, deve se apresentar 

com cuidado, pois sabe que por meio de suas ações está formando outros professores e com 

essa visão se encarrega da tarefa que é própria da sua profissão. 

As professoras lecionam turmas onde muitos de seus alunos já exercem a docência, 

enquanto outros nunca estiveram em uma sala de aula. Elas trabalham com realidades opostas 

em relação aos saberes e às práticas, compreendidas de formas diferentes, que, porém, terão 

que ser sistematizadas. Levar os alunos, como estagiários, para conviver na escola real, em 

todos os seus segmentos, é um recurso que aproxima a diferença entre quem possui ou não a 

prática escolar. Os alunos-professores têm a oportunidade de vivenciar uma nova realidade e 

os alunos sem nenhuma experiência vão ter o contato com a escola real. Esse é um momento 

importante na vida dos formandos, para o aluno-professor uma experiência significativa, 

enquanto educador e pedagogo e para o aluno iniciante oferece possibilidades de decisão na 

escolha da área educacional que mais se identifica com cada um, como também conhecer como 

funciona o local onde ele, num futuro próximo, poderá estar trabalhando. 

As múltiplas experiências docentes, na fala das professoras, valorizam a didática como 

um recurso que permeia os afazeres, enquanto saberes escolares, transformando em saberes 

para a vida e mudando o tipo de relação do antes e do depois do momento. 

Ao extrair experiências dos saberes e práticas das professoras e a satisfação enquanto 

educadoras, elas enfatizam que só formação não garante sucesso na vida e no trabalho. Esta é 

uma colocação que se defronta com o papel da escola e cria a necessidade de repensá-la, 

enquanto instrumento de formação humana. 

Trabalhar com disciplinas isoladas fragmenta o conhecimento, esfacelando os saberes. 

Ser professor de pedagogia é também ter um conhecimento amplo de educação, que alcança 

uma discussão mais abrangente, não despreza a disciplina trabalhada, mas sustenta temas 

diversos que possam fortalecê-la. As professoras em seus relatos falaram com simplicidade dos 

seus saberes e de suas práticas e da crença que cada uma possui em relação ao que vem a ser 

saberes e práticas, enquanto conhecimento que puderam produzir por intermédio dos afazeres 

no interior da sala de aula. Todas as falas que se seguem, registram a crença das professoras em 

relação ao tema central dessa proposta. 
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Como resultado do trabalho realizado pelas professoras, elas deram depoimentos 

importantes em relação às experiências que extraíram de seus saberes e práticas. Tais trabalhos 

foram classificados como resultado positivo e satisfatório à sua profissão. Essas experiências 

positivas estão registradas nas falas das professoras e estão sendo apontadas como um dos 

momentos de maior relevância no presente trabalho. Tais experiências relatam trabalhos 

realizados e ações positivas já consumadas. Fato que nos incentivou a registrá-los, com o intuito 

de provocar uma maior reflexão em cada leitor: 

 

Olha, a experiência que eu já tive na FUCAMP, foi com os anos iniciais. Então 

as alunas ainda nem terminaram o curso. Mas na federal de Uberlândia, eu já 

tive alunos que já terminaram o curso, e, assim eu tive uma influência muito 

grande na decisão deles de continuarem, eu já tenho alunos fazendo mestrado 

na universidade; e por reconhecimento deles, também a última turma, agora,  

me homenageou como professora, e, é isso, sem contar o pontapé inicial que 

a gente deu e alguns trabalhos de pesquisa que estão acontecendo por aí. O 

fato de ter pouco tempo, não tem muitos resultados não, mas eu acredito, que 

como você disse, a semente está plantada. (LÚCIA, 2003). 

 

Bom, eu tento, com essa visão de um conhecimento mais abrangente, passar 

também para os meus alunos, em todos esses lugares onde eu exerço a 

profissão de educadora, transmitir que o conhecimento pelo conhecimento não 

leva somente a finalizar o curso de Pedagogia, mas justamente ele pode estar 

sendo uma ferramenta e é isso que eu tento estar passando pra eles. Uma 

ferramenta que vai estar possibilitando a abertura de novos horizontes. De 

novas categorias, para estar ajudando esse aluno, enquanto educando. Quando 

ele tiver... que estar sendo inserido nesse mercado de trabalho, que a gente 

sabe que é competitivo, cruel, seletivo, então a gente tenta passar experiências, 

é... são muitas as que eu gostaria de relatar, mas uma em específico: foi uma 

aluna que... é coisa corriqueira, mas ela me marcou porque... no primeiro dia 

de aula, chegou o final da aula – era só uma socialização – ela chegou falando 

pra mim:” professora, eu não gosto da disciplina História da Educação, não 

aprendi gostar de História, a História pra mim é chata. Eu não vou dar conta, 

acho que ainda mais História da Educação, então eu não vou dar conta de 

terminar esse curso, acho que não vou nem continuar. Eu disse pra ela que a 

gente ia fazer um pacto se ela tentasse pelo menos, se não desistisse, se ela 

tentasse ir até o final da disciplina do nosso curso de pedagogia, essa turma 

cursava o primeiro semestre. Se até o final dele, ela não mudasse de opinião; 

porque ninguém é obrigado a gostar mas, não sentisse na história algo que 

movesse esse interesse em “ta” pelo menos conhecendo um pouco mais dela, 

aí sim, que ela me procurasse ao final e colocasse que realmente não tinha 

condição. Sempre para os finais da semana, pedia uma síntese. Nas sínteses 

que vinham dela, eu ficava extremamente preocupada, porque não era só a 

questão do conteúdo que ela tinha dificuldade, era mesmo na escrita, na 

questão ortográfica, de concordância, enfim, eram algumas questões que 

demandavam maior atenção minha. Que acabei fazendo também um pouco de 

correções e dando alguns exercícios na própria síntese que ela me entregava. 

E devolvia escrevendo bilhetes, bilhetes de incentivo pra ela. Um dia, já dois 

meses e meio depois, após, ela apresentando relativa melhora, eu não mais 

escrevi o bilhete. Eu só fazia as correções, mais isso pra mim já estava tão 

normal que nem senti necessário continuar fazendo isso. De repente vi nela 
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uma queda, nos outros exercícios. Chamei e fomos conversar. Ela falou que 

não sentia mais com vontade de desistir, enfim, mas que de repente parece que 

perdeu um pouquinho à vontade de estar fazendo os exercícios. Eu perguntei 

por quê e ela falou: “é que você não me incentiva mais. Mas como não 

incentivo? Às vezes eu incentivo nos exemplos que dou em sala, de como ela 

estava melhorando junto com as colegas. Então pra mim isso era incentivar, 

mas ela esperava de mim era o “bilhetinho individual”, na verdade ela 

esperava um incentivo e o apoio que era só voltado pra ela. E isso me marcou 

de uma maneira tal que...e como, ela fez história dois períodos comigo. No  

final, está já bem tranquila e disse pra mim que gosta de história por causa de 

mim, eu falo que não. Eu falo que ela agora gosta de História da Educação 

porque ela entendeu, qualquer disciplina que a gente não entenda a gente não  

consegue realmente ver nenhuma significância...eu gosto muito dela. 

(VIVIANE, 2003). 

 

Vou contar pra você, Neusa Naves, uma história recente: nesses últimos dias 

na preparação para o seminário, eu cheguei na sala de um período, que sou 

professora, o pessoal estava desanimado, aí eu pedi que fizesse um círculo, e 

fui perguntando, uma a uma, o que estava acontecendo, do desânimo, da 

descrença. Então surgiu o assunto do seminário. Me disseram que o professor 

responsável em acompanha-las, teve um problema de saúde, faltou, não teve 

como ajudar as alunas, o que nós decidimos primeiramente. Fizemos uma 

relação da bibliografia que precisavam para o estudo na apresentação do 

seminário. Dessa bibliografia nós começamos a separar os grupos, o que cada 

grupo ia fazer, o que ia pesquisar, o que eu percebi nessa diferença da minha 

prática? “O assunto não é meu, mas é um assunto também do professor, eu 

não sou só uma professora, eu sou uma educadora e percebi naquele momento 

que a turma estava precisando, claro que é de uma mãezona, só que na verdade 

eu tava fazendo o meu papel ali, além de saber o que eu estava fazendo, eu 

estava também colocando em prática aquilo que as meninas estavam 

precisando, que as minhas alunas estavam precisando. Essa necessidade 

surgiu e nós levantamos o seminário, dividimos as bibliografias, dividimos as 

responsabilidades que cada grupo ia apresentar, a turma mudou a fisionomia, 

colocamos a partir desse momento a prática para elas e a minha também, né? 

Porque foi ali uma cultura que eu tinha que conhecer, uma coisa que era do 

cotidiano delas, é do meu cotidiano também e o seminário deu certo, foi um 

sucesso e eu fui então, assim, eu sou muito emotiva, recebi como recompensa, 

como de ter cooperado com as alunas, de ter levado aquela prática, aquele 

saber meu para a sala de aula, fui homenageada com um vaso de flores, eu 

fiquei, assim, muito emotiva, eu achei que já era minha responsabilidade, já 

era do meu dia a dia e mesmo assim elas reconheceram na professora a amiga 

e a companheira delas. (CONCEIÇÃO, 2003). 

 

É preciso sentir o resultado do nosso trabalho dos saberes que produzimos 

enquanto professores, saberes que vão se tornando amplos. Em minha sala 

num determinado período, um aluno aparentemente um dos mais tímidos, 

calado, nem sempre conseguiu as melhores notas, resolve com destaque os 

problemas da vida e contribui muito na produtividade em seu trabalho. Sai 

bem na vida e no trabalho, enquanto outros participam teoricamente das aulas, 

mas no dia-a-dia, na vida não sobressaem. Por quê? Aí precisamos repensar o 

papel da escola, do curso, da nossa profissão e da nossa formação. Um de 

meus alunos, que até o momento não recebeu nenhuma nota máxima. Tímido 

e de “pouca prosa”, tem contribuído de forma notável em seu local de trabalho, 

com ideias criativas. Colocando-as em prática e administrando-as com 

desenvoltura, na sala de aula oportuniza a participação dos colegas nos 
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trabalhos em grupo a cooperarem na execução das atividades trazendo muitas 

experiências do trabalho a serem divulgadas no sentido de refiná-las, 

consciente de que com a participação do grupo terá condições de enriquecê-

las. Tornando-as, cada vez melhores. (MARISA, 2003). 

 

O mais significativo deles e que às vezes me faz assim... que traz valores ao 

meu trabalho – sem super valorizar – é ter a vivência da escola básica e poder 

trazer a escola básica para o curso de pedagogia e não ficar só na abstração, 

na teoria porque os alunos, eles sentem falta dessa vivência trazemos da escola 

básica. Por exemplo, aqui na FUCAMP, enquanto eu estava trabalhando a 

primeira unidade conceitual, a divisão do trabalho, os problemas dos 

especialistas, eles não estavam ainda sentindo a consistência do curso, embora 

isso fosse muito importante, era uma etapa inicial. Quando nós começamos a 

discutir supervisão e currículo, supervisão e programas escolares, a supervisão 

e a questão dos valores. Eles perceberam que é trazer a escola, a escola real 

para dentro da discussão sobre a Supervisão Escolar tornou a disciplina mais 

importante e mais significativa para eles. Então ter levado alguns alunos a se 

interessar por pesquisar mais a supervisão e repensar o trabalho deles. Alguns 

já são diretores de escola, outros já são professores. Então essa experiência 

dos meus saberes e a minha prática com resultados positivos no ensino do 3° 

grau, essa experiência ela está muito ligada eu como professora do 3° grau, 

trazer e propiciar aos alunos uma reflexão muito real sobre a escola parece que 

desperta neles o interesse sobre a profissão, né? No sentido de tentar intervir 

de uma maneira forte. O dia que eles forem profissionais e pra muitos que já 

são profissionais eles começarem a pensar de fato e permitir a eles discutirem 

também as práticas deles esses que já são diretores, professores e outros então 

essa experiência é muito viva, é muito rica pra mim e pra eles, pra mim ela é 

muito satisfatória. Eu tenho visto isso aqui na sala de aula, está sendo muito 

bom. (SANDRA, 2003). 

 

Um outro fator que eu tenho observado em relação ao curso de Pedagogia, é 

o tipo de aluno. Eu classifico como se nós tivéssemos dois tipos de alunos, nós 

temos aquele aluno que já é professor, que já tem uma experiência, que 

entende o que é diário, o que é a disciplina na sala de aula, quais os problemas 

práticos que o professor enfrenta no dia-a-dia, quais as exigências 

burocráticas. 

E temos aquele aluno que nunca lecionou, que nunca foi professor, e equilibrar 

isso dentro da sala de aula, é uma das coisas mais difíceis para a gente. Porque, 

por exemplo, se eu fosse uma professora de geografia, de história, 

independente do meu aluno já ter atuado como professor ou não, isso não ia 

fazer muita diferença, agora num curso de Pedagogia isso faz muita diferença. 

E o que eu extraio disso daí, Neusa, eu extraio o seguinte, que o professor de 

pedagogia hoje, tem que ter muita paciência porque ele às vezes está 

questionando com o aluno e o aluno está refletindo sobre o assunto que a gente 

está passando, eles questionam uns com os alunos, a partir da experiência 

pessoal, e outros te questionam como profissionais. Ao mesmo tempo em que 

isso é uma dificuldade, eu acho também que isso é uma oportunidade, para 

estimular o aluno estar sempre estudando, questionando e buscando resposta, 

que ele não vai achar só no livro e no curso. Sabemos que essa é uma 

tendência, digamos assim, os pedagogos e os reformadores da escola eles 

falam isso, mas na sala de aula de Pedagogia, a oportunidade de fazer o aluno 

adquirir experiência disso. Muitas vezes fica difícil a gente sair satisfeita com 

os resultados desse tipo de trabalho, porque o tempo que a gente tem na aula 

é muito pequeno. O curso de Pedagogia está cada vez mais restrito, cada vez 

você tem menos aula da disciplina, então vai ficando muito difícil para a gente 
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(risos) chegar a um ponto, assim, de você realmente concluir um trabalho, mas 

eu tenho experiências positivas, de vez em quando, os alunos me falam: Marta, 

mas quando a gente começou o ano, eu não entendia nada dessas coisas que 

você me falava, você falava aí de política educacional, a lei tal, isso pra mim 

era grego, agora eu já tô entendendo. Então quer dizer, você vê que ele já 

aprendeu a raciocinar, não apenas decorou leis, a gente não quer isso mais. Eu 

acho que isso é satisfatório. Uma outra coisa também que hoje, por exemplo, 

nessa turma de Pedagogia atual, na turma desse ano, no ano passado foi difícil 

para mim, porque quando eu cheguei na aula, eu acho que a ideia que eles 

tinham de mim, era da diretora da escola, que eles ouviam falar e nem 

conheciam, alguns não conheciam, e tem também um grande número de 

alunos que foram alunos da escola onde eu fui diretora. 

Com o tempo eu fui conseguindo mudar o tipo de relação que eu tenho com 

eles. Hoje eu sou professora e eles são alunos, eles até sabem que eu fui 

diretora ou até diretora deles, mais isso já não tá interferindo mais. Isso 

também é uma coisa que a gente tem que aprender fazer hoje em dia. 

(MARTA, 2003). 

 

As professoras utilizam em suas atividades cotidianas os conhecimentos práticos 

provenientes do mundo vivido, dos saberes científicos, das competências e necessidades 

pessoais, um saber real. O/A formador/a de professores/as deve ter coerência entre as ações e 

seu modo de pensar, despertando entre seus pares, credibilidade sobre ele mesmo, enquanto 

educador e pessoa. 

Existem situações que podem intimidar tanto o professor-aluno como o professor-

professor. Lidar com o outro é possuir um saber essencial e próprio. A admiração que os alunos 

sentem por seus professores influência no aprendizado. É na escola que o educador procura 

filtrar as informações que darão suporte a sua bagagem profissional. Esse aprendizado constante 

permitirá a interligação entre educador, educando e sociedade. NÓVOA (1995), fala que a 

escola tem de ser encarada como uma comunidade educativa, permitindo mobilizar o conjunto 

dos atores sociais e dos grupos profissionais em torno de um projeto comum. 

Uma das professoras aponta o pouco tempo que tem disponível para lecionar a sua 

disciplina. Levanta uma preocupação que tem em relação ao pouco tempo de estar com os seus 

alunos. Para discutir essa questão podemos perceber que o tempo pode estar contra ou a favor. 

É suficiente para atender o que está sendo proposto, cobrindo exatamente a carga horária 

necessária. E insuficiente para dar conta da proposta de determinado conhecimento. É 

importante ter criatividade e conhecimento em relação à didática, a metodologia e o conteúdo 

mantendo dinamismo e habilidade na utilização do tempo disponível, usando da distribuição 

deste com maior proveito. Há uma diferença entre o tempo e a perspectiva que se tem em 

relação ao tempo disponível. É preciso tirar proveito do tempo que temos e usá-lo da melhor 

forma possível, de modo a possibilitar coerência entre o tempo disponível e o tempo necessário, 
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para executar o trabalho proposto no programa das disciplinas que compõe o projeto acadêmico 

do curso. 

O melhor lugar para aprender a lecionar é a própria escola. Um espaço vivo onde os 

formandos podem vivenciar o que há entre a teoria e a prática. A produção de práticas 

educativas eficazes só surge de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os colegas, 

tanto colegas formandos como os colegas de profissão. A bagagem teórica, por si só terá pouca 

utilidade, se não possibilitar uma reflexão global sobre a vida do aluno e do profissional. 

O exercício da profissão deve ser entendido também como uma formação continuada. 

O conhecimento pelo conhecimento de nada vale se não como instrumento significativo de 

busca dos objetivos aos quais o profissional se propõe. A amizade do professor com a classe 

provoca animação nos alunos. Esta, se harmoniosa, é também um incentivo de busca para eles. 

É preciso ser paciente e acreditar que ao produzir conhecimento experiências vão se 

acumulando por meio de pequenas ações, que somadas, podem ser transformadas em ações 

muito significativas e delas ser extraídos saberes valiosos, para toda a vida. Esse apontamento 

vale para qualquer área de formação profissional. 
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Formação permanente: influenciadora dos saberes produzidos no trabalho docente 

 

Aprender não é acumular conhecimentos, nem sequer adquirir novos 

conhecimentos. aprender é integrar saberes interativa e pessoalmente 

construído na e como aprendizagem, em uma nova ré-ordenação de todo o 

conhecimento antecedentemente construído e integrado ao todo da pessoa. O 

que nos faz humanos, é que nós aprendemos. (Torres) 

 

 

O processo de construção do conhecimento do professor que está na própria atividade 

acontece no interior do espaço em que vive e tal espaço é constituído pelas concepções que vão 

acumulando sobre o ensino. Nessa situação vão se concebendo os movimentos entre o 

conhecimento sistematizado, o saber cotidiano e o investimento que procura dar 

sustentabilidade a si próprio. Assim se constitui o campo de possibilidades no processo de 

formação permanente, para NÓVOA: 

 

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

professores os meios de um pensamento autônomo que facilite as dinâmicas 

de autoformação participada. [...] A formação não se constrói por acumulação 

(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 

de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de 

uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um 

estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1995, p.25). 

 

Ser professor exige flexibilidade de pensamento e de concepções. Ser criativo na medida 

em que reflete sobre as ações que executa para que essas atendam características diversas de 

desenvolvimento da cultura, das suas histórias de vida e do contexto social do qual faz parte. O 

professor pode ser um ator, que faz de sua profissão momentos que se alargam em 

aprendizagem, passando a ser não só uma pessoa observada, mas um observador. 

A professora VIVIANE deixa claro que “a formação nunca está completa” e que a 

formação é uma constante em nossa vida quando afirma: 

 

Sim, é o estudar, como a gente tinha comentado bem antes, da 

necessidade de continuar, estudando. Isso, não tem que ser numa 

profissão ou outra, todas as profissões, você não pode estar vendo essa 

formação, se dar somente com a sua graduação. Nem mesmo com as 

“pós” que a gente vai estar tentando fazer. Eu já fiz o mestrado, – 

terminei em 2000. E, possivelmente, se conseguir terminar meu projeto, 

esse ano ainda, inicio meu doutorado. E mesmo assim... acredito que 

mesmo depois, do doutorado, ou do pós-doutorado, enfim... a nossa 

formação não está completa. (VIVIANE, 2003). 
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Concomitante a esse pensamento a professora MARTA e as professoras LÚCIA e 

CONCEIÇÃO, também constatam um estudo permanente em suas trajetórias e contam como 

isso vem acontecendo: 

 

Sim, minha atuação seja como professora, supervisora ou diretora me levaram 

a isto, fiz três cursos de especialização, sempre participei de cursos, 

seminários, encontros educacionais, troca de ideias com profissionais de 

outras cidades, outros cursos e projetos. (MARTA, 2003). 

 

Eu nunca parei, fiz uma graduação depois... fiz Direito também, depois fiz 

Especialização, Mestrado, e, agora estou me preparando para o Doutorado. 

Não parei mais. (LÚCIA, 2003). 

 

Continuo. (risos) Depois de velha, imagina com 46 anos, volto para estudar. 

Sento-me à mesa; a maior dificuldade foi me dar disciplina, (risos) tem que 

entregar isso, tem que fazer aquilo. Então vamos lá, vamos fazer. Mestrado 

em Educação, formação de professores, UNIUBE Universidade de Uberaba. 

(CONCEIÇÃO, 2003). 

 

Reportando a fala da professora SANDRA é interessante lembrar que só a graduação 

não pode garantir uma formação suficiente que possa atender às exigências da realidade. 

Continuar estudando é uma forma de entender a realidade com maior facilidade. O estudo 

permanente é um dos mecanismos que sustenta o aprendizado, renovando-o constantemente e 

oportunizando a busca de novos conhecimentos. A escola é um mundo vivo e na maioria das 

vezes não corresponde àquilo que acontece na formação acadêmica. Com os saberes e práticas 

oferecidos no curso de Pedagogia, podemos captar o que tem de vivo dentro da escola. Se não 

acontece assim, corremos o risco de invalidar esses saberes e práticas. 

 

A finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social, 

e, para isso, de forma a retratar, o quanto possível, a vida. [...] tal integração 

se dá por meio de experiências que devem satisfazer, ao mesmo tempo, os 

interesses do aluno e as exigências sociais. A escola cabe suprir as 

experiências que permitam ao aluno educar-se, num processo ativo de 

construção e reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas 

cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente. (LIBÂNEO, 1991, p. 57-

58). 

 

Entender a educação nesse sentido, nos remete à ideia de que ela é uma atividade 

mediadora dentro da prática social como um todo. O professor com sua intervenção é peça 

fundamental na construção do conhecimento. O ensino que se efetua é estabelecido pelas 

experiências que o sujeito vivencia frente às situações problemáticas. 
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A pedagogia aparece então, como grande influenciadora na formação permanente das 

professoras entrevistadas. E em alguns casos, quando ela não foi a primeira opção, nem por isso 

deixou de ser a mais importante para elas. Depois de ser conhecida em sua amplitude, a 

pedagogia significa mais que conteúdos, ela ajuda no entendimento para compreender melhor 

a ser integrante do mundo e entender suas transformações, e isso na visão das professoras, é 

fantástico. 

O aprender contínuo é essencial em nossa profissão que se alicerça em dois pilares: a 

própria pessoa do professor, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional 

permanente. Sem perder de vista que estamos passando de uma lógica que separava os 

diferentes tempos de formação, privilegiando claramente a inicial, para outra que percebe esse 

desenvolvimento como um processo. 

 

A formação é entendida hoje como um ciclo que abrange a experiência do 

docente como aluno (educação de base), como aluno-mestre (graduação), 

como estagiário (práticas de supervisão), como iniciante (nos primeiros anos 

da profissão) e como titular (formação continuada). No entanto, esses 

momentos só serão formadores se forem objeto de um esforço de reflexão 

permanente. (NÓVOA, 1995, p.145). 

 

A Pedagogia, em sua abrangência estuda, em síntese, as questões voltadas para a 

educação. E com as orientações que lhe são próprias pode contribuir amplamente e 

democraticamente na formação de quem optou por ser pedagoga/o, tanto em relação ao 

comportamento humano e suas relações éticas, quanto à oportunidade de reflexões 

influenciadoras em relação à profissão docente. 

Segundo NÓVOA (1995), o processo de construção da identidade docente exige 

dedicação e sacrifícios, uma vez que são constantes a desvalorização do saber da experiência e 

a ausência do trabalho coletivo. As narrativas das professoras demonstram que a formação se 

dá em processo, se configura e se firma durante todo o exercício da função. Uma formação 

permanente não é um dado adquirido nem uma propriedade, tampouco um produto: é um espaço 

de construção da forma de ser de cada um estar na profissão, enfim é a maneira de como cada 

um se sente e se faz professor. Entendendo que as professoras enquanto seres humanos estão se 

construindo permanentemente e, portanto, em constantes transformações, podemos dizer que 

suas identidades estão sendo processadas e modificadas quotidianamente. 

Continuar no exercício, enquanto professora, é necessariamente continuar sempre 

estudando, para ter condições de contextualizar a teoria, problematizando-a na prática. Como 

também saber o que está acontecendo na relação entre a teoria e a prática. Essa permanente 
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vivência potencializa o resgate de uma consciência mais humanizada no trabalho de formação 

de professores. Um professor em formação permanente tem condições de dar oportunidade aos 

alunos de concordar ou discordar do que estão aprendendo, lançar olhares ousados trazendo 

para si o resultado como produto do seu próprio esforço em relação aos conhecimentos 

produzidos. 

A professora SANDRA acredita nesse aprendizado como forma de busca, que colabora 

com a sua criatividade e atuação em sala de aula. Tal aprendizado lhe proporciona transformar 

os textos a serem trabalhados em “pretexto”. Um motivo central para desenvolver hábitos de 

leitura, de pesquisa, de busca e de escrita. Acrescenta ainda que concordar e discordar dos 

autores é um direito que acompanha professores e alunos em suas conclusões. “O professor não 

pode ser um mero repassador de conteúdos”, diz a professora. 

Ela aponta que o professor deve ser pensante, no sentido de se adequar à realidade e 

fazer da sala de aula um espaço de formação crítica, para si e para os outros – professora e 

alunos – proporcionando amadurecimento aos alunos de forma a torná-los sujeitos de seu 

próprio conhecimento para que tenham capacidade de criar alternativas e alçar voos além da 

sala de aula na tentativa de uma discussão direcionada sobre a educação como um todo, seus 

pontos positivos e negativos e que confrontem o que a teoria diz com o que cada um tirou dela 

para aplicar na realidade. 

A professora SANDRA num momento de sua fala demonstra claramente que não se 

pode ser sábio sem ter certa base de conhecimento, por isso o conhecimento deve transcender 

a sala de aula, para que não corramos o risco de permanecer carentes de sabedoria. E essa, é 

uma das formas de produzir conhecimento. 

Segundo SACRISTÁN (1999), tornar a educação e o conhecimento, leves, é certamente, 

possível desde que se alargue a consciência do ato educativo entendendo-o como instrumento 

de adaptação e transformação do meio, para se viver melhor. Mas, como sujeitos históricos 

naturais da terra, sem perder os versos, o romantismo e a sensação de beleza no silêncio e o 

encanto da calmaria; sentir esses momentos de grandeza é compartilhar com o mundo concreto 

enquanto profissionais da educação, imbuídos nesse processo de adquirir conhecimento e 

cooperar na construção da realidade. 

Na arte de educar, vários significados se articulam entre a teoria e a prática e não são 

suficientes para o esgotamento da formação. Ela pode acontecer durante toda a vida. É 

indispensável investir na produção de novas visões que atendam a realidade e enriqueçam o 

conhecimento. Ao serem contextualizados, os objetivos a serem alcançados, produzem saberes 
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e práticas significativos tanto no trabalho docente como discente e dão sustentabilidade aos 

conhecimentos obtidos, quando trabalhados com responsabilidade e seriedade. 

A realização das professoras, enquanto docentes do curso de pedagogia, é vista com a 

grandiosidade da profissão que, mesmo sendo considerada como uma caminhada de lutas, 

contradição, solidão em sala de aula, no sentido de falta de interlocução entre os pares, mesmo 

assim não se mantém estagnada. 

DINORÁ, garante que sem o apoio da família não teria conseguido chegar aonde 

chegou. Esta questão aparece como um grande incentivador que dá sustentabilidade ao 

profissional da educação: 

 

Eu estudei, fiz o curso do magistério, depois fiz Pedagogia e hoje eu estou 

trabalhando, ajudando outras pessoas a se formar no curso de Pedagogia, eu 

me sinto assim: eu acho que foi um percurso longo e eu acho que uma vitória 

profissional muito grande, porque dada a história que eu falei aqui. Eu 

poderia... não sei... estar hoje, por exemplo, morando numa fazenda ou estar 

fazendo qualquer outra coisa que não fosse ser professora de um curso de 

Pedagogia. Para eu hoje ser professora do curso de Pedagogia é uma coisa que 

me dá muito prazer, me realiza, eu me sinto feliz e útil; sou alguém que oferece 

uma parcela de contribuição neste grandioso processo da construção do 

conhecimento. Que para mim é muito significativo. (DINORÁ, 2003). 

 

As dificuldades e frustrações que alguns enfrentam no início da carreira são vencidas e 

possibilitam levá-los ao entendimento de que a escola é um lugar privilegiado de grande 

contribuição na formação humana, e não um lugar onde as coisas acontecem por acaso, mas 

uma instância transparente do ensinar e aprender, com intuito de preencher as falhas da 

formação. SANDRA diz que ser docente do curso de Pedagogia proporciona-lhe muito prazer 

e realizações: 

 

Pra mim fundamentalmente essa é a realização: de poder colocar em sala de 

aula, muito daquilo que eu fui indagando e fui obtendo resposta no encontro 

com a teoria. E por outro lado levando os alunos a indagar aquilo que eles 

vivem no dia-a-dia dentro da escola, porque eles se passam pela escola sem se 

perguntar o porque do trabalho deles. Pra onde vai aquele trabalho deles, a 

questão do compromisso que eles têm que construir com os (futuros) alunos. 

A escola não é um lugar para acontecer coisas por acaso, então eu acho que o 

fundamental é isso. Penso sempre que a escola é um dos lugares onde se 

produz sujeitos: alunos e professores. E obviamente a minha realização como 

pessoa, como profissional, está tudo envolvido. (SANDRA, 2003). 
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Existem categorizações na profissão que incomodam, mas não são suficientes para 

causar o desânimo em continuar pertencente a essa categoria, é o que diz MARTA sobre sua 

realização como professora de Pedagogia: 

 

Traz realizações e preocupações. Primeira, preocupação, ser educador não é 

apenas um meio de subsistência e em compromisso com a classe trabalhadora 

brasileira. Segundo, realização, pensar que posso contribuir para explicitar as 

relações entre educação e sociedade, entre lei e projeto democrático. Olha pra 

te falar a verdade, me traz sim, porque, principalmente porque a gente sempre 

lutou, os professores lutam com muita dificuldade os professores eles são 

muito solitários, então por exemplo eu acredito que trabalhar com o curso de 

Pedagogia, traz realizações mais traz preocupações também. A preocupação é 

no sentido de que ser educador não é apenas um meio de subsistência e sim 

um compromisso com a educação com o trabalho e com o Brasil. [...] E tenho 

a satisfação de ter sido professora no curso de Pedagogia e ter tido você como 

minha aluna, a Marisa, a Dinorá, e hoje já no curso superior como docentes. 

Então eu acredito que isso daí, é, mostra que a gente plantou uma semente 

também de interesse pela educação, não somente da pessoa ter uma profissão 

para ganhar dinheiro, porque eu como educadora por exemplo, (risos) eu acho 

que a gente tem que tentar conciliar essas duas coisas você separa a sua luta 

por uma profissionalização em termos de você ser reconhecido pelo valor do 

seu trabalho, ser um profissional que realmente busca dar o melhor de si que 

está sempre se aperfeiçoando. (MARTA, 2003). 

 

Ser professor é uma profissão como tantas outras. Ela pode ser pontuada em relação ao 

pessoal e ao profissional, contribuindo de forma acentuada para o crescimento destas duas 

dimensões do professor e oferecer variadas opções de trabalho no campo educacional. A ciência 

enquanto conhecimento assume a função de melhor preparar e adequar o profissional. Ser 

professor exige comprometimento consigo mesmo, no sentido de aprimorar, cada vez mais, 

com seus conhecimentos a realização de uma prática que possa cumprir uma forma de fazer 

mais coerente com a realidade. 

Enquanto agentes da ação educativa, em sintonia com as teorias dos saberes e das 

práticas da educação, professores e alunos se investigam e dominam ações contemporâneas 

para maior compreensão da realidade. As ações educativas dos professores trazem uma cultura 

do próprio sujeito e do fazer pedagógico. Esse conhecimento é tirado da ação de cada um, 

podendo acrescentar neste processo do saber-fazer elementos indicadores de novos saberes e 

práticas. 

A fala das professoras sustenta a discussão sobre a importância da formação permanente 

na carreira dos profissionais da educação, devido a necessidade de estarmos sempre 

acompanhando o processo de evolução da humanidade. As mudanças estão presentes em todos 

os movimentos e ações dos seres humanos. Faz-se necessário estarmos atentos às ações 
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efetuadas no quotidiano, pois cabe a nós acompanharmos o desenvolvimento enquanto 

educadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a 

compreender em toda sua complexidade humana e científica. É que ser 

professor obriga a opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com 

a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a 

nossa maneira de ser. (Nóvoa) 

 

 

Sentimo-nos gratificados em registrar as experiências das professoras que cursaram 

pedagogia e hoje são docentes neste curso. Este trabalho colaborou para uma reflexão mais 

aprofundada sobre os saberes e práticas vividos por elas no interior da sala de aula. É 

imprescindível incentivar as professoras a falarem sobre suas experiências, colocando-as como 

investigadoras de suas práticas. O ato de relatar traz em si uma conversa informal, uma história 

a ser contada. 

Na educação os movimentos, os avanços, enfim, todo o processo depende das ações 

desse personagem que proporciona o diálogo entre a teoria e a prática na sala de aula. Então, o 

que poderia ser considerado o mais simples, na verdade é o mais importante: O/A professor/ra 

com seus saberes e suas práticas e o seu jeito de ser e de fazer valer o que lhe é próprio, enquanto 

profissional e pessoa, ao contar os seus exercícios de profissão, ele/ela deixa sua experiência 

registrada a qual poderá contribuir com outros parceiros. Depois do registro e da verificação do 

que foi transcrito, as professoras foram levadas a uma nova reflexão pois são elas as atrizes 

desse cenário do saber-fazer que lhe é próprio. 

Esse relato, que ora, chega ao seu final dá origem a um documento que guarda a 

propriedade de cada história e deixa registrada a magia e a seriedade das ações do fazer 

pedagógico das professoras do curso de Pedagogia da FUCAMP. Cada professora que 

contribuiu tornou-se portadora de si, enquanto autora dos conhecimentos que possui, 

transformando-os numa história para que hoje pudessem estar condensadas neste trabalho, que 

poderá contribuir com outros parceiros que ocupam o palco da educação. É como se 

procurassem dialogar com seus pares, através do trabalho e socializar um conhecimento 

construído laboriosamente. 

As professoras CONCEIÇÃO e LÚCIA, atrizes nesse palco, ao final da entrevista, 

falaram: “Eu estou à sua disposição. Conte comigo para o que você precisar” (CONCEIÇÃO). 

“Obrigada, é um prazer poder te ajudar.” (LÚCIA). No final das entrevistas, foi colocado para 

as professoras um momento livre oportunizando-as para colocações pessoais. As duas 
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professoras, CONCEIÇÃO e LÚCIA se dispuseram em colaborar com a pesquisadora no que 

fosse necessário, ou seja, percebem-se não só como objeto, mas também como sujeitos da 

pesquisa. 

Os movimentos de seus olhares nasceram do universo pedagógico, de suas formações e 

produções de conhecimento que foram, e continuam sendo, as mais significativas em seus 

cotidianos. Ao lançarem olhares provocaram voltas e reviravoltas na memória, trazendo à tona 

o que estava guardado no baú das lembranças. Com todas as experiências vividas contribuíram 

neste trabalho no que se refere aos saberes e práticas da profissão docente. 

As professoras participaram por acreditaram que é por meio das coisas simples que 

podemos construir coisas grandiosas. Que suas histórias trazem a possibilidade de novas 

reflexões na construção dos saberes e práticas dos/as professores/as, pois, subjacente a estes 

relatos está a certeza de que a cultura dessa profissão é a síntese dos saberes e fazeres. Falando 

de suas próprias vidas as professoras colocam suas histórias de formação profissional, onde 

evidenciam suas crenças, tornando-se um ator que foi investigado para relatar aspectos de uma 

jornada educacional por meio das histórias orais. 

Houve um tempo em que a possibilidade de estudar o ensino, para além da 

individualidade do professor, foi considerada um sucesso científico e um passo essencial em 

direção a uma ciência objetiva da educação. Mas as utopias racionalistas não conseguiram pôr 

entre parênteses a especificidade irredutível da ação de cada professor, numa óbvia relação com 

as suas características pessoais e com as suas vivências profissionais. Como escreve Jennifer 

Nias: “o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor”. (NÓVOA, 1992, 

p. 09) 

A professora VIVIANE, em todos os momentos em que foi entrevistada encontrava uma 

maneira de digerir e organizar as ideias para começar ou começar de novo. Cada frase dita 

transformou-se em grandes linhas para compor um processo global. Cada linha registrada foi 

vivida intensamente pela professora. O brilho que havia em seus olhos,  demonstrava a alegria 

que sentia ao contar sua história. 

 

Pra mim, é a primeira vez que eu estou fazendo um relato de experiência pra 

estar auxiliando uma pessoa que não só minha colega de profissão, mas, é uma 

amiga que surgiu no meu caminho, não foi por acaso... e a brincadeira de falar 

que um pouco mãe minha, (risos) não é mentira, por que você sabe que é. E, 

acaba que além de confiar eu acredito que esse trabalho vai estar te... eu sei 

que te realizando, como me realizou também; e o confiar, na pessoa não é só 

por um... um tempo de três anos que estamos convivendo, por que isso 

aconteceu na primeira vez que a gente encontrou, do jeito desorientado (risos) 

de uma e da outra... eu falo que são anjos que vão vindo na vida da gente e 
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auxiliam é não é por acaso como eu falei que apareceram...então, obrigada, 

digo eu, e espero estar ajudando, de alguma forma a esse trabalho ficar do jeito 

que você imaginou. (VIVIANE, 2003). 

 

A professora MARISA, no final de suas colocações, voluntariamente volta a ressaltar a 

importância do curso de Pedagogia para a formação do/as professores/as, pensando na 

fragilidade dos alunos menores: 

 

(risos) Eu acho que eu já falei tudo, não falei não? (risos) Não sei, acho que 

eu estou repetindo. A Pedagogia ajuda, é um curso que nunca pode acabar. 

Pra mim ela fecha todos os campos de conhecimento. Pega todos e encaixa 

uma coisa com a outra, então eu acho que pra mim, é valido demais e toda 

pessoa deveria fazer. Vou tornar a colocar isso, seria muito bom que o MEC 

reconhecesse isso. Não tentasse ficar mudando muito as coisas e colocasse o 

seguinte: faz a Pedagogia primeiro, depois você vai fazer ciências, depois você 

vai fazer história, depois você vai fazer a matemática, por que através disso a 

pessoa ia ter um campo de conhecimento muito grande, para atuar com aquele 

aluninho lá da quinta série, que chega lá, coitadinho! Com tanto medo do 

saber, e que muitas das vazes, este saber não é passado para ele de uma 

forma... ele é criança, e muitas vezes o saber chega como se ele fosse uma 

pessoa de dezenove, vinte anos, não é? (MARISA, 2003). 

 

Resgatar a memória desperta em quem já conhece a Pedagogia a necessidade e o desejo 

de aprofundar os conhecimentos que ela oferece e acreditamos que, poderá despertar a vontade 

de conhecê-la, a quem não conhece. Os relatos nos permitiram conhecer o processo segundo o 

qual se constrói a carreira dos professores do ensino primário, dos supervisores, dos professores 

do magistério, dos professores da Pedagogia e de várias disciplinas que compõem os cursos de 

licenciatura, as quais os professores, formados em Pedagogia, ocupam as cadeiras. 

O/A professor/a se constitui como profissional durante todo o percurso e 

desenvolvimento da sua carreira docente. Seu conhecimento centra-se no que aprendeu, mas 

redimensiona-se na própria trajetória. A carreira dos/as professores/as está inserida no quadro 

dos trabalhos de pesquisa e das teorizações sobre o ciclo de vida humana em geral. Tais 

ensinamentos são permeados de conhecimentos e sentimentos, teoria e prática, vivência e 

socialização, dedicação e perseverança. Esses/as profissionais compartilham diversificadas 

contribuições e interações em relação ao desenvolvimento pessoal que enriquece o 

desenvolvimento profissional e vice-versa e que se constitui num só processo, que é a 

elaboração do conhecimento. Esse resultado está na aquisição de competências tanto em termos 

normativos como interativos e faculta a compreensão daquilo que pensa o profissional sobre 

sua formação e do modo como ele próprio se forma e aprende. 

 



112 

 

Eu quero me colocar à disposição, colaborar e contribuir com você neste seu 

trabalho que eu acho que é um trabalho muito importante... e se precisar de 

mais alguma coisa que eu possa contribuir, alguma coisa que não ficou clara, 

eu estou à disposição. E eu agradeço também a você. (risos) (MARTA, 2003). 

 

A professora MARTA, além de se colocar à disposição, ressaltou a importância do 

trabalho dos saberes e práticas das professoras do curso de Pedagogia e acrescentou “é um 

trabalho muito importante, eu até parabenizo você por estar tendo a coragem de fazê-lo”. 

(MARTA, 2003) 

A metodologia qualitativa e a técnica da história oral temática ofereceram a 

possibilidade de estudar e aprofundar sobre os saberes e práticas das professoras. Isso se deu 

não como uma forma de ruptura do ponto de vista teórico e conceitual das perspectivas teóricas 

por eles apresentadas, mas, pode sublinhar a importância da singularidade para o conhecimento 

científico. Colocando-se como forma de ajudar a compreender os fenômenos educativos, 

possibilitou construir novos dispositivos analíticos que abriram espaços e valorizaram os 

saberes e práticas das professoras que participaram desta pesquisa. 

BOAVENTURA (1996), nos remete a uma lembrança sobre o salto da ciência moderna 

em que a ruptura epistemológica simbolizou o salto qualitativo do conhecimento do senso 

comum para o senso científico. Na ciência pós-moderna o salto mais importante é o que é dado 

do conhecimento científico para o conhecimento do senso comum. O próprio ator – o professor 

– constrói sua identidade profissional na relação com a sua profissão e seus pares e ao mesmo 

tempo constrói a simbologia pessoal e interpessoal que a ele pertence. Apropria-se de saberes: 

fazer e ser que fundamentam a prática para o exercício da sua profissão. 

No mundo acadêmico, os professores não tiveram muito espaço para se colocar assim 

como seus questionamentos. A pós-graduação é indicada como um momento privilegiado que 

oferece espaços de reflexão e de percepção sobre o que é de direito do professor. Seus saberes 

e práticas se constituem em dados para as pesquisas de outros, dando-lhes oportunidade de 

refletir sobre sua própria experiência, podendo estar falando e discutindo sua trajetória, suas 

angústias e seus objetivos. 

A professora SANDRA ressalta a importância dessa pesquisa que dá “vez e voz” ao 

professor, que até pouco tempo não era valorizado na singularidade de sua individualidade em 

seus saberes e práticas da sala de aula: 

 

Eu assim... me sinto lisonjeada de ter sido escolhida por você para me 

entrevistar, porque você deve ter achado que eu tenho alguma coisa, disso 

assim... consistente pra dizer, né? E eu penso que essa pesquisa que você tá 



113 

 

fazendo é da maior importância porque... No mundo acadêmico, os 

professores nunca tiveram muito espaço e os porquês deles nunca tiveram 

muito espaço. Eu percebi isso quando estava na pós-graduação. Então hoje eu 

acho assim extremamente importante e válido abrir este espaço para o 

professor falar da trajetória dele das suas angústias e dos seus objetivos que 

nem sempre são os objetivos, que acreditam na teoria, que o professor tem. 

Então eu acho muito, muito legal, muito importante esse trabalho. (SANDRA, 

2003). 

 

Os/as professores/as são os profissionais da educação, que por distintos caminhos 

trilhados na história construída por cada um, em seus contextos culturais, refletem em suas 

práticas pedagógicas, valores e conhecimentos. Recuperam e integram múltiplas linguagens ao 

ato de educar e assim definem a necessidade de sintonia com o tempo em que vivem e buscam 

transformar. 

O/a professor/a é capaz de identificar o nó apertado que encontra e desmanchá-lo com 

habilidade, refazendo os laços de forma harmoniosa ou não para colaborar na construção de 

outros. “A educação é vida, é movimento, é energia em direção aos atores das escolas na 

construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e, portanto, mais feliz”. (Rio de 

Janeiro/SME, 1993, p. 11). 

A pesquisa sobre um determinado tema proporciona a obtenção de respostas especificas 

sobre aquele tema e permite levantar outras perguntas e indagações sobre questões correlatas. 

Neste trabalho, a pesquisa oportunizou às professoras estarem relatando, elas próprias, suas 

experiências e apontarem, mesmo sem o saberem, alguns caminhos importantes na formação 

de professores. Esta pesquisa que privilegiou a oralidade veio ao encontro da valorização do 

que as professoras entrevistadas realizam com os seus alunos e alunas em sala de aula. Este é 

um momento extremamente importante que além dos conhecimentos adquiridos permite que 

elas construam sua vivência e projetem para outros a possibilidade de construírem seus 

caminhos. 

O curso de Pedagogia para as professoras entrevistadas, enfim, é a base da nossa 

profissão. Esse curso ajudou-as serem as profissionais que são com as variadas formas de pensar 

e agir, com suas crenças e valores e a realização enquanto profissionais da educação. Toda 

formação profissional é importante, porque abrange variados processos do conhecimento e 

entrelaça-os como uma corrente sustentável nas inúmeras formações. Tantos são os caminhos 

e oportunidades variadas que se cruzam que para ser bem-sucedido depende de cada um, com 

seus desejos, dedicação e persistência. 

Todo o processo vivido nessa pesquisa foi uma experiência de formação tão importante 

nessa trajetória que jamais será esquecida, nem por mim e nem por elas. Pelo dito das 
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professoras pude descobrir em mim um pouco da minha própria história, como pessoa singular 

e social. Nesse processo de aprender a aprender me fortaleci ainda com mais humildade em 

relação à verdade do conhecimento, o qual não está nunca pronto e acabado. Ao contrário, é 

um processo contínuo e possibilitador do diálogo que revela as mais diversas dimensões de ser 

e estar no mundo. 

Nesse movimento de ir e vir muitas aprendizagens aconteceram, e no chegar e partir, 

algumas não pudemos realizar, outras tivemos que deixar à beira do caminho, algumas não 

foram necessárias no momento.  

E agora? 

Esse é apenas o final dessa escrita não o final dessa história. Ela terá sempre como ser 

ampliada, assim como nosso conhecimento. 

 

A partir do que acabamos de ver, é possível constatar que (esta) pesquisa traz 

um repertório de conhecimentos próprios e significativos das interações 

vividas das professoras. (Gauthier) 

 

Quando se admira um mestre, o coração da ordem à inteligência para aprender 

as coisas que o mestre sabe. (Rubem Alves) 
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ANEXO I 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA PARA O MESTRADO EM EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

I- BLOCO 

A- Dados Pessoais 

Nome: 

Idade: 

Naturalidade: 

Tempo de formação: 

Tempo de experiência docente no Ensino Superior: 

 

II. BLOCO 

B) Itinerário de Formação. 

Qual a sua trajetória de formação? 

Como você vê o curso de Pedagogia de uma forma geral e qual a 

abrangência dele na sua formação? 

Qual o motivo que te levou a cursar Pedagogia? 

Fale de suas experiências de discente no curso de Pedagogia. 

 

III. BLOCO 

C) O percurso da profissão. 

Porque escolheu ser professora do curso de Pedagogia? 

O que você entende por saberes e práticas do professor? 

Quais são eles para um professor de Pedagogia? 

Quais são os saberes e práticas que você considera significativos, 

que influenciam na sua profissão? 

Quais suas experiências como docente? 

Que tipo de experiência você consegue extrair de seus saberes e 

práticas, com resultado positivo como docente no ensino superior 

no curso de Pedagogia e considera satisfatória à sua profissão? 

 

IV. BLOCO 

D) Formação Permanente 
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Depois de cursar o ensino superior, você continua estudando? 

Qual a influência da Pedagogia nesse seu aprendizado? 

Quais os saberes e práticas produzidos nessa formação influenciam no seu trabalho hoje 

como docente? 

 

V. BLOCO 

E) Significado da Formação e da Carreira Docente. 

Ser docente no ensino superior no curso de Pedagogia, traz alguma realização pra você? 

 

VI. BLOCO 

F) Considerações Finais 

Agradeço a entrevista e deixo você à vontade para fazer alguma colocação. 
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ANEXO II 

 

Documento de autorização para publicação 

Eu, _______________________________________________________________________ , 

RG____________________, CPF, _______________________ , residente à rua 

________________________________________________, n° _____________, bairro 

__________________________, cidade ____________________________, estado _____, 

CEP _____________________ , professora do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais da Fundação Carmelitana Mário Palmério – FUCAMP – na cidade de Monte 

Carmelo, autorizo a publicação de minha entrevista oral, interpretações efetuadas pela autora e 

meus dados pessoais na dissertação de autoria da mestranda Neusa R. Naves, com objetivo de 

conseguir o título de mestre no programa de Mestrado em Educação: Formação de 

Professores na Universidade de Uberaba – UNIUBE Título da dissertação: Professoras de 

pedagogia: suas concepções de saberes e práticas 

 

Direito concedido: 

 

____________________________________ 

Assinatura 

Monte Carmelo, novembro de 2003. 


