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RESUMO 

Este artigo tem como finalidade analisar o (des) encanto dos discentes do curso normal médio 
em relação à formação de professores. Essa inquietação surgiu durante a oferta do 
componente curricular obrigatório Estágio do Magistério da Formação Pedagógica, ofertado 
pelo Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Alagoas/UNEAL - Campus II/Santana 
do Ipanema/AL. A metodologia utilizada fundamentou-se na pesquisa-ação. Como 
embasamento teórico e legal, nos sustentamos principalmente em Brighenti et al (2005), 
Cechin (1998), Lemos (2009), Pimenta (2009), Mendes (2005), Tardif (2000), Rangel (2009), 
Constituição Federal(1988) e LDBEN (1996).  Partindo de diagnóstico e de observações in 

loco foi construído um projeto de intervenção com vistas ao desenvolvimento de atividades 
que contribuíssem com o processo de formação inicial dos estudantes. 
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ABSTRACT 

This article aims to analyze the (dis) enchantment of students from the normal average for the 
training of teachers. This concern arose during the offer stage of the obligatory curriculum of 
the Magisterium of Pedagogical Training, offered by the School of Education, State 
University of Alagoas / UNEAL - Campus II / Santana do Ipanema / AL. The methodology 
used was based on action research. As theoretical and legal, we support especially in 
Brighenti et al (2005), Cechin (1998), Lemos (2009), Pepper (2009), Mendes (2005), Tardif 
(2000), Rangel (2009), Constitution (1988) and LDBEN (1996). From diagnosis and in situ 
observations was built an intervention project aimed at development of activities that 
contribute to the initial training of students. 
 

                                                           
1
 Graduanda em Pedagogia  na UNEAL. 

2
 Mestra em Educação Brasileira pelo PPGE/CEDU/UFAL; professora da UNEAL e do IFAL. 

3
 Graduando em Ciências Biológicas- UNEAL 

 



2 

 

Keywords:  Stage. Training of teachers. Experience 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a formação de professores tem sido tema denso de discussão tanto 

na academia, quando em diferentes níveis de governo. A discussão em relação à valorização 

do profissional docente tem girado em torno de três eixos, a saber: a formação inicial e 

continuada, as condições efetivas de trabalho e a remuneração salarial. Nesse sentido e 

considerando ainda as atividades inerentes ao Estágio de Magistério da Formação Pedagógica, 

verificou-se em lócus o processo de formação docente em nível médio, através do Curso 

Normal ainda oferecido no Estado de Alagoas. Buscou-se perceber o nível de (des) 

contentamento dos discentes do referido curso e os fatores que o precedem.  

A Constituição Federal (1988) ressalta a importância da educação para todos, embora, 

as instituições e profissionais da educação nem sempre tenham formação para contribuir 

efetivamente com a educação e, consequentemente, formação de cidadãos críticos, 

conscientes de seus direitos e deveres. 

A partir da observação acerca do desenvolvimento do processo educativo no curso 

normal de nível médio oferecido em Santana do Ipanema/AL pela rede estadual de ensino, 

buscamos aporte teórico em Brighentiet al (2005), Cechin (1998), Constituição Federal 

(1988), Lemos (2009), Pimenta (2009), Mendes (2005),Tardif (2000) e Rangel (2009). Estas 

referências lançam um olhar analítico e crítico sobre os processos educativos e naturalmente, 

sobre a formação de professores. Nesse sentido, a reflexão empreendida neste trabalho, 

contribui com a construção da identidade docente dos discentes do curso de Pedagogia da 

UNEAL/Campus II ao longo do processo de sua formação. 

O estudo acerca da formação docente ofertada através do curso normal médio é 

fundamental para compreendermos até que ponto esse nível de formação atende a sempre 

urgente necessidade de formação de professores, especialmente no Estado de Alagoas.  

Por se tratar de um curso de formação de professores que habilita para o exercício 

profissional da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 

contribui para que os alunos comecem a perceber a importância da identidade profissional e 

se identifiquem com a docência, compreendam o papel do professor diante de uma sala de 

aula, como o docente atua em uma sala de educação infantil e também dos anos iniciais do 
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ensino fundamental e o porquê de muitos não se identificarem e mesmo assim permanecerem 

apenas para conseguir um diploma. 

É neste espaço de formar futuros professores que dúvidas sobrevêm acerca de como se 

dará sua formação e é justamente no curso de formação de professores que os discentes 

poderão se tornar pessoas com identidade profissional não se submetendo ao que a sociedade 

impõe. Brighenti et al (2005) afirma que, “(...) A sociedade contemporânea enquanto valoriza 

a ciência clássica, também necessita formar pessoas autônomas e críticas, capazes de respeitar 

a opinião dos demais e de defender os seus direitos”.  

O profissional que atua na área da docência nem sempre está apto a ensinar aos 

discentes do ensino normal médio, que estão se preparando para atuar nos anos iniciais do 

ensino fundamental e na educação infantil. Desta maneira, acaba deixando o aluno 

desencantado com o curso, pois, este profissional não se identifica de forma alguma com sua 

profissão devido à falta de identidade profissional ele acaba desenvolvendo alguns sintomas, 

tais como: stress, cansaço, fadiga, enfim vários fatores fazem com que o docente abandone 

sua profissão.  

Assim, arriscamos afirmar que algumas questões aqui tratadas, como a 
progressiva incompreensão e ausência de reconhecimento social da função 
idocente, a crise de legitimidade da escola, a falta de clareza dos professores 
acerca da profissão, a intensificação quantitativa do trabalho docente e, 
também, a ruptura entre sentido e significado da profissão, são elementos 
preponderantes na constituição da identidade profissional docente e podem 
ser responsáveis pela permanência ou por uma sucessão de abandonos que 
marcam a profissão (LEMOS, 2009, p.21). 

 

1 A DESMOTIVAÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO NORMAL DE NÍVEL 
MÉDIO 
 

O diagnóstico e as observações realizadas durante o estágio, já mencionado, além dos 

depoimentos dos alunos do curso objeto de estágio, nos levam a afirmar que embora a 

infraestrutura da escola seja adequada e a gestão demonstre comprometimento com os 

discentes, existem outros fatores que incomodam os – muito em breve - professores egressos 

do curso normal de nível médio, desmotivando-os e em alguns casos os levando  ao abandono 

do curso.  

Um dos motivos do abandono ocorre a partir da ausência de relação entre o discente e a 

profissão que irá exercer a partir de sua formação.  Estudantes do curso Normal demonstram, 

em suas falas, a preocupação acerca da formação oferecida ao longo de quatro anos. Revelam 

que nem todos os docentes do curso atendem as necessidades da instituição, demonstrando 
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fragilidades ao lecionar a sua própria disciplina. Inevitavelmente, essa situação dos docentes 

formadores aliada a uma limitação dos discentes em relação ao conhecimento escolar básico 

herdada de um ensino fundamental precário, pode comprometer a formação docente que vem 

sendo ofertada pelo Curso Normal de Nível médio. Sobre isso, Pimenta (2009) nos alerta 

quando afirma que 

A dinâmica que se estabelece entre os elementos do trabalho docente 
evidencia não só a sua especificidade, a sua riqueza e sua complexidade. 
Evidencia, também, a importância e a necessidade de um profissional 
qualificado para o exercício da função. Tal necessidade nos remete ao outro 
aspecto importante considerado na diferenciação do trabalho docente: a (des) 
qualificação docente (PIMENTA, 2009, p.41). 

É nesta linha de pensamento que nos damos conta do quanto é admirável ser professor e 

buscar a motivação para os que estão desmotivados, criando novas fórmulas para que o 

discente venha a desenvolver a aprendizagem e assim o professor, a partir dessas 

metodologias contribua para que o aluno visualize outros mundos, tenha a compreensão 

crítica do contexto social e a busca pelo conhecimento como uma constante no processo de 

atuação formação e atuação profissional. 

Concordamos com Freire (1996, p. 97), quando afirma que “(...) O exercício da 

curiosidade a faz mais criticamente curiosa, mais metodicamente ‘ perseguidora’ do seu 

objeto”. Para nós é a partir do “exercício da curiosidade” que discentes e docentes vão  querer 

conhecer o desconhecido, e poderão sentir que o conhecimento é imprevisível e único. Deste 

modo os profissionais devem trabalhar em ambientes que promovam a curiosidade, a 

interação, oportunizando o ensino-aprendizagem de ambos. 

Esse caráter transformador da escola é determinado pelo grau com que 
instrumentaliza seus alunos no campo da ciência, da técnica, da crítica e da 
criatividade. Ao estimular e desenvolver nos educandos as capacidades 
intelectuais, as atitudes e o comportamento crítico em relação à sociedade, 
na qual estão inseridos, a escola colabora de forma determinante com a 
transformação social (MENDES, 2005, p.129). 

  

     O papel da escola é fazer a diferença transformando sua maneira de atuar com os discentes, 

funcionários, pais e enfim até mesmo modificando seu quadro de profissionais e mostrando na 

prática que o conhecimento acontece de forma critica e reflexiva e que não pode ser algo 

pronto e acabado, mas necessita de um pouco de “improvisação” para que este ocorra.  

      Nesse sentido Tardif (2000), ressalta que,  

Esses conhecimentos exigem também autonomia e discernimento por parte 
dos profissionais, ou seja, não se trata somente de conhecimentos técnicos 
padronizados cujos modos operatórios são codificados conhecidos de 
antemão, por exemplo, em forma de rotinas, de procedimentos ou mesmo de 
receitas. Ao contrário, os conhecimentos profissionais exigem sempre uma 
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parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que 
exigem do profissional reflexão e discernimento para que possa não só 
compreender o problema como também organizar e esclarecer os objetivos 
almejados e os meios a serem usados para atingi-los. (TARDIF, 2000, p.3) 

 

As expectativas geradas pelos jovens que se encontram nos cursos de formação de 

professores, especialmente no curso objeto dessa investigação, são muito variadas e até 

contraditórias, considerando a natureza do curso que frequentam. Um grupo significativo não 

se vê em sala de aula enquanto professor. Uma contradição, já que o curso qualifica 

profissionalmente para o exercício da docência. Alguns se conformam somente em receber 

seu diploma e trabalhar no tradicional sem ter uma formação continuada. Nos chamou a 

atenção a falta de comprometimento dos próprios alunos com o seu processo de formação, 

demonstrado em depoimentos, atitudes e posturas observadas. Outro implicador é o fato de se 

constituírem, em sua maioria, em trabalhadores do comércio local (o que implica uma carga 

horária diária de 8h efetivas de trabalho) acaba não favorecendo a realização de atividades 

direcionadas pelo professor. Para nós, uma possibilidade seria o desenvolvimento dessas 

atividades em sala junto com demais colegas e orientadas pelo professor formador. Segundo 

Perrenoud (2000) citado por Rangel (2009), “deve ser uma das competências do professor 

oferecer atividades opcionais de formação, principalmente se elas forem sugeridas pelos 

alunos, pois assim eles irão empenhar-se em executá-las (...)”. 

Quando um docente orienta a realização de atividades que proporcionam a 

aprendizagem dos discentes, os mesmos a exercem com habilidade e interesse, pois, estes 

desenvolvem o seu processo psicossocial onde poderá se socializar com os demais. Uma das 

capacidades do docente qualificado em sua profissão é lidar com os seus discentes com 

autonomia e comprometimento. O educador tem papel fundamental no processo educativo 

dos sujeitos, por isso a necessidade de profissionais qualificados para exercer com 

determinação suas práticas educacionais. 

O professor, responsável direto pelo cotidiano da sala de aula, apresenta-se, 
então,como mais ou menos qualificado para exercer sua função, com maior 
ou menor autonomia e controle sobre seu processo de trabalho. Qualificado é 
o professor que possui conhecimento saber pedagógico e tem compromisso 
com processo de ensino-aprendizagem. (PIMENTA, 2009, p.56) 

Por tanto, a formação profissional qualificada do educador é fator preponderante para 

a melhoria e qualidade da educação em qualquer instituição de ensino, considerando que a 

formação de professores deve ser continuada, pois, o conhecimento está em constante 

transformação e tendo o trabalho docente como objeto o conhecimento fazendo sempre uma 

relação dialética entre teoria e prática.  
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2 EXPERIÊNCIAS E RELATOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, UMA 

APRENDIZAGEM E CONSTRUÇÃO COLETIVA 

 

O curso de Pedagogia oferecido pela UNEAL, no Campus II/Santana do Ipanema, 

proporciona aos discentes a oportunidade de vivenciar nas escolas públicas a experiência 

docente no curso normal de nível médio. O referido estágio curricular supervisionado, que 

tem a carga horária de 100 (cem) h/a, viabiliza aos seus cursistas a possibilidade de 

desenvolver ações docentes no curso normal de nível médio e contribuir com a formação 

docente dos educandos do curso normal, ressaltando a importância da profissão docente. 

No decorrer desse estágio, desenvolvemos um projeto na disciplina Fundamentos da 

Educação buscando possibilitar aos alunos do 4º ano “B”, o desenvolvimento da criticidade 

para que ambos tornem-se profissionais ativos perante a realidade educacional ao qual estão 

inseridos. O nosso trabalho dentro da sala de aula foi realizado através de discussões e debates 

sobre a formação docente trazendo como suporte textos teóricos e de base legal (LDB, 

PIMENTA, TARDIF), que nos ajudaram a desenvolver o trabalho de modo a  envolver todos 

no contínuo processo de construção do conhecimento. 

 Foram coletados por meio de um diagnóstico feito da turma com questionário fechado  

e observações para traçar o perfil dos discentes e dessa maneira relizar um trabalho que 

atendesse as especificidades de cada cursista.  

No entanto, ddeparamo-nos com algumas dificuldades no transcorrer do estágio, uma 

delas foi que a maioria da turma não apresentava o menor interesse pela disciplina ofertada e 

por tanto apenas uma minoria participava das discussões e atividades propostas. Talvez esses 

percalços se dêem por conta da desmotivação por parte de alguns alunos que estão no curso 

apenas por falta opção como mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico: Perfil dos discentes do Curso Normal de Nível Médio – Santana do Ipanema 
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Como podemos perceber a maioria dos educandos estão no curso de formação de 

professores por falta de opção e não por que querem exercer a profissão. Outro indicador 

revelado é que 90% dos discentes trabalham os dois horários chegando atrasados nas 

primeiras aulas ofertadas e indipostos para participarem ativamente  da aula. 

A experiência vivenciada nos estágio é de fundamental importância para os alunos do 

curso de Pedagogia, pois possibilita a relação teoria e prática. É no campo dos estágios, que 

os discentes têm a possibilidade de fazer uso de seus conhecimentos teóricos na reflexão 

acerca da prática docente. Essa relação dialética proporciona a construção de sua própria 

identidade profissional e pode, deste modo, contribuir através da sua ação docente pela 

transformação da realidade social ao qual estão inseridos. 

De acordo com o conceito de ação docente, a profissão de educador é uma 
prática social. Como tantas outras, é uma forma de se intervir na realidade 
social, no caso por meio da educação que ocorre não só, mas essencialmente, 
nas instituições de ensino. Isso porque a atividade docente é ao mesmo 
tempo prática e ação (PIMENTA e LIMA, 2010, p.41). 

 No decorrer do período de estágio, buscamos, através de nossas práticas, contribuir 

para mudanças no contexto escolar ao qual nos deparamos. Podemos observar o nível de 

aprendizagem de cada discente do 4º ano, turno noturno.  

 A referida turma estava composta por 49 (quarenta e nove) alunos sendo que a maior 

parte constituída por mulheres. Muitos sentiam dificuldades em conciliar o trabalho com os 

estudos, tentamos conhecer a realidade de cada sujeito para que desse modo pudéssemos 

adequar nossas atividades e atender as especificidades da turma.  

 Percebemos, no desenvolvimento de atividades com a turma, como a construção do 

conhecimento é importante para a formação social e educacional de cada aluno. No entanto, o 

estágio no curso de formação de professores nos faz observar o quanto é complexo a relação 

entre professor e aluno e também como se dá o processo de aprendizagem entre ambos. Isso 

nos possibilitou auxiliar e nos preparar para inclusão no mercado de trabalho. 



8 

 

Por tanto, no estágio dos cursos de formação de professores, compete 
possibilitar que os futuros professores compreendam a complexidade das 
práticas institucionais e das ações ai praticadas por seus profissionais como 
alternativa no preparo para sua inserção profissional (PIMENTA e LIMA, 
2010, p.43). 

Constatamos - através da experiência vivenciada por uma de nós que teve formação 

inicial no curso normal médio nesta mesma escola - que a escola sofreu mudanças em sua 

infraestrutura, possui hoje equipamentos tecnológicos que auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, apresentaum quadro de professores mais qualificados, embora 

alguns ainda continuem na instituição e não tenham subsídios suficientes para atender aos 

discentes. O que nos faz concluir que o ensino não atende as necessidades exigidas para a 

qualificação dos futuros educadores. 

Sobre isso, Tardif (2000), nos alerta, pois afirma que, 

Esses conhecimentos especializados devem ser adquiridos por meio de uma 
longa formação de alto nível, a maioria das vezes de natureza universitária 
ou equivalente. Essa formação é sancionada por um diploma que possibilita 
o acesso a um título profissional, título esse que protege um determinado 
território profissional contra a invasão dos não-diplomados e dos outros 
profissionais (TARDIF, 2000, p.2). 

A formação oferecida no curso normal de nível médio vem formando quadros 

docentes para atuar nas primeiras etapas da educação básica, porém o que nós percebemos é 

que alguns professores em suas práticas repetem inúmeros discursos tradicionais que 

perpetuam até os dias de hoje, como entrar no curso superior se a formação inicial não é 

oferecida de forma que possibilite essa inserção tornando os indivíduos críticos e ativos 

perante a sociedade.  

É necessário repensar as práticas educacionais existentes nas escolas de formação de 

professores, o que podemos observar na prática, foi, professores cansados e alunos 

desmotivados onde nos questionamos: Que profissionais da educação teremos em nossas 

escolas?  O que fazer para mudar essa realidade: motivar os alunos ou os professores mudar 

suas práticas educativas?  

O curso de Pedagogia nos permitiu conhecer essa realidade e dá o primeiro passo para 

a construção de nossa identidade profissional através de nossas experiências vivenciadas na 

universidade e nos campos de estágio. 

O curso, o estágio, as aprendizagens das demais disciplinas e experiências e 
vivencias dentro e fora da universidade ajudam a construir a identidade 
docente. O estágio, ao promover a presença do aluno estagiário no cotidiano 
da escola, abre espaço para a realidade e para a vida e o trabalho do 
professor na sociedade (PIMENTA e LIMA, 2010, p.67-68). 



9 

 

 Nosso trabalho se deu de forma coletiva com a direção e a professora que estava à 

frente da turma, tentamos ao máximo construir o conhecimento de maneira que envolvesse a 

todos os participantes através da disciplina Fundamentos da Educação.  E fizemos com que 

alguns começassem a ver a educação, a profissão e a disciplina que estávamos trabalhando 

com outros olhos, e conseguimos atender algumas expectativas embora com pouco tempo 

para realizar esse trabalho e alguns percalços. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação de professores se apresenta, atualmente, como um dos campos mais 

densos na área da pesquisa educacional. Inúmeros subtemas se entrelaçam quando 

enveredamos para essa discussão.  

Apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996) fazer 

referência ao curso normal de nível médio como formação mínima admitida para o exercício 

da docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, na região 

sertaneja de Alagoas, constatou-se que a formação nesse nível ainda prevalece como regra. 

Durante a experiência vivenciada no Estágio do Magistério da Formação Pedagógica foi 

possível constatar elementos que nos levam a reflexão acerca da formação docente nesse nível 

e a repercussão que poderá ter – ou já está tendo – nas escolas públicas e privadas da região. 

Preocupa-nos a distância existente da compreensão acerca da identidade docente, pois 

infelizmente, muitos dos alunos do curso normal ainda não despertaram para a natureza de ser 

professor profissional no contexto educacional local e nacional. 

Mesmo que a legislação vigente admita o curso normal como formação mínima para o 

exercício da docência como profissão, percebemos que é necessária uma contínua reflexão 

acerca da formação que vem sendo oferecida. Essa afirmação nasce a partir da constatação da 

fragilidade nos níveis de leitura, escrita e produção dos cursistas. É possível que essa 

fragilidade tenha sido produzida durante a história escolar antecedente ao curso. No entanto, é 

notório que a referida fragilidade pode comprometer a formação desses professores.  

Outro ponto relevante que nos leva a reflexão é a ausência de identidade dos cursistas 

com a profissão docente. Sabemos que a identidade docente é um processo em constante 

construção, nesse sentido acreditamos na necessidade da instituição formadora empreender 

outros esforços para que essa construção efetivamente aconteça. 

De toda forma, a experiência vivenciada nos proporcionou uma visão ampliada acerca 

da formação docente e dos elementos constitutivos desse processo contínuo que tem reflexos 

visíveis nas práticas educativas vigentes.  



10 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, Senado, 1998. 
 
BRASIL, LEI 9394, de 20/12/96 In: Diário Oficial de 23/12/96. 
 
BRIGHENTI, Maria José Lourenção; ROMANINI, Greici Elem B. Rodrigues (USC Bauru). 
Temas transversais x conceitos matemáticos: resultados de um experimento em sala de 
aula. 2005. 
 
CECHIN, Marizete Righi. Formação de professores: ações críticas, dialógicas e 
investigativas. Guararapuava. 2011. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra. 
 
LEMOS,  José Carlos Galvão. Do encanto ao desencanto, da permanência ao abandono: o 
trabalho docente e a construção da identidade profissional. São Paulo, 2009. 
 
MENDES, Maria Celeste de Jesus: O papel do professor na formação do jovem: a voz do 
aluno do ensino médio. 2005. 
 
PIMENTA, Selma Garrido: Saberes pedagógicos e atividade docente. 7 ed. São Paulo: 
2009. 
 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Lucena: Estágio e docência. 5 ed. São Paulo: Cortez, 
2010. 
 
RANGEL, Solange Gomes: A psicogenética na formação do professor no curso normal 
em nível médio: Rio de Janeiro: 2009. 
 
TARDIF, Maurice: Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: 
elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas 
consequências em relação à formação para o magistério. 2000. 

 

 

 



11 

 

 


