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RESUMO 

Temos como objetivo neste estudo analisar qual a concepção de escola e as imagens 
sobre ser professor que os alunos egressos no curso de Licenciatura em Educação Física 
trazem consigo para essa etapa inicial da sua formação profissional, procurando detectar 
de que forma esse pré-conceito sobre a profissão possa tê-los influenciado, 
positivamente ou não, a escolher o curso e, conseqüentemente, a profissão docente, 
assim como as marcas disso em suas expectativas em relação ao curso. Adotamos uma 
metodologia de natureza qualitativa. Analisamos dados obtidos em 64 depoimentos 
escritos por alunos de 02 turmas do curso de Licenciatura em Educação Física, em 
trabalho intitulado Memória Educativa. Os resultados obtidos ressaltam a importância 
de se trabalhar, para a formação docente, com as memórias que os alunos possuem. 

 

 

ABSTRACT 

Our objective in this study to examine what the concept of school and the images of 
being a teacher that students graduating in the Bachelor's Degree in Physical Education 
to bring this early stage of their training, trying to detect how this preconceived notion 
about the profession may have influenced them, positively or not, to choose the course 
and, consequently, the teaching profession, as well as the marks of it in their 
expectations for the course. We adopted a qualitative methodology. We analyzed data 
from 64 reports written by students in 02 classes in Physical Education Degree in 
Educational work entitled Memory. The results underscore the importance of working 
for teacher training, with the memories that students have. 
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Introdução 

 

Há muito tempo nos inquieta os conhecimentos e os pré-conceitos sobre a 

profissão docente que os alunos egressos nos cursos de Licenciatura trazem consigo, 

pois Tardif (2002) afirma que esse processo vivido durante toda escolaridade, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, é extremamente formativo em relação à profissão 

docente.  

Assim como Tardif (2002), outros autores chamam a atenção para a importância 

desse fato, como Arroyo (2000), em seu livro intitulado “Ofício de Mestre: Imagens e 

auto-imagens”, no qual afirma que o professor começa a sua formação muito cedo, já na 

primeira infância, durante o contato com seus primeiros professores e que, a partir disso, 

vão gerando imagens e auto-imagens sobre esse “ofício”. Marin (1996) é outra 

estudiosa que aborda essa temática. Ela faz uma análise dos cursos de formação inicial 

de docentes, afirmando que esses cursos tratam os alunos egressos como “tabula rasa”, 

desconsiderando todo esse processo formativo que vivenciam até chegar ao curso de 

licenciatura. 

Nesse sentido, algumas indagações nos surgem:  

� Como as biografias pessoais dos alunos egressos nos cursos de Licenciatura em 

Educação Física influenciam em suas escolhas pelo curso e, conseqüentemente, 

pela profissão docente?  

� Como os cursos de Formação Inicial e Continuada de professores têm trabalhado 

essa questão? 

� Que concepções e imagens os alunos egressos no curso de Educação Física trazem 

consigo sobre a escola e o sobre o professor? 

Com base nos autores mencionados e nessas indagações, nosso objetivo neste 

estudo é analisar qual a concepção de escola e as imagens sobre ser professor que os 

alunos egressos no curso de Licenciatura em Educação Física trazem consigo para essa 

etapa inicial da sua formação profissional, procurando detectar de que forma esse pré-

conceito sobre a profissão possa tê-los influenciado, positivamente ou não, a escolher o 
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curso e, conseqüentemente, a profissão docente, assim como as marcas disso em suas 

expectativas em relação ao curso. 

A hipótese que nos norteia neste estudo é a de que os processos de formação 

inicial e continuada não têm trabalhado essas trajetórias formativas dos alunos egressos 

nos cursos de Licenciatura, pelo contrário, desconsideram totalmente essa “pré-

formação”, comprovando o que Marin (1996) já afirmava há 13 anos, não 

proporcionando aos alunos, futuros professores, a reelaboração dessas concepções e 

imagens que trazem consigo, agora do ponto de vista profissional e não mais como 

ouvintes e observadores, o que por sua vez acaba por não provocar mudanças efetivas 

em suas maneiras de entender a escola e a profissão docente.  

Nesse sentido, percebemos que estudos sobre a aprendizagem profissional do 

professor ainda são muito recentes. Segundo Nóvoa (1992), o que ainda se verifica é a 

ausência de uma teoria sobre formação do adulto que produza um outro conhecimento 

mais adequado para entendê-los como pessoas e como profissionais, para tentar 

descrever melhor seu processo de formação e ajudá-los a mudar as suas práticas 

educativas e os próprios processos de formação. 

No que tange ao referencial teórico utilizado, buscamos autores que nos 

auxiliaram na busca de respostas às nossas indagações e no fornecimento de pistas que 

nos levaram a entender melhor a temática sob estudo, afinando o nosso “olhar” para 

entender os dados coletados, ampliando o nosso entendimento. Para tanto, escolhemos 

os estudos de autores, como: Tardif (2002), Nóvoa (1992), Arroyo (2000), Marin 

(1996), Pérez Gómez (2001), entre outros, por entendermos que eles trabalham 

justamente com um universo mais amplo, não ficando restritos apenas aos processos 

mentais e cognitivos do sujeito, mas abordam toda a dimensão social, política e 

econômica da trama de relações que permeiam o universo educativo, seus agentes e suas 

instituições. 

 

 

Metodologia 

 

Dessa forma, adotamos, para a realização de nosso estudo, uma metodologia de 

natureza qualitativa. Os dados foram obtidos em 64 depoimentos escritos por alunos 

de 02 turmas do curso de Licenciatura em Educação Física, que tem em média de 30 a 
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40 alunos por turma, em trabalho intitulado Memória Educativa, no qual, por meio de 

um roteiro pré-estabelecido, era solicitado que fizessem uma reconstrução de sua 

trajetória educativa, desde o seu primeiro dia de aula na Educação Infantil até o 

momento da escolha pelo curso de Licenciatura, descrevendo detalhadamente esse 

processo, com dados sobre os professores que consideravam bons e ruins e a 

justificativa para tal consideração; o que os marcou positiva e negativamente durante 

sua trajetória na escola, justificando, entre outros aspectos.   

Conforme definição de Lüdke e André (1986, p.11-13) sobre a metodologia de 

natureza qualitativa: 

a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados 
e o pesquisador como principal instrumento. 
 

Os dados coletados são predominantemente descritivos. 

A preocupação é com o processo. 

O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador. 
A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

  

No entanto, os aspectos quantitativos também foram considerados. A esse 

respeito, cumpre salientar o caráter não antagônico, mas complementar, dos aspectos 

qualitativo e quantitativo no processo de conhecimento e no desenvolvimento de uma 

pesquisa que vem sendo reafirmado por diferentes estudiosos da prática da pesquisa 

social em geral e, em particular da pesquisa educacional (LÜDKE e ANDRÉ; 1986; 

BOGDAN e BIKLEN, 1994 e TRIVIÑOS, 1987). 

Os resultados obtidos foram organizados em 02 Tabelas, para melhor 

visualização e análise dos resultados. 

 

 

Resultados 

 

 É preciso ressaltar, primeiramente, que os dados aqui apresentados fazem parte 

de uma análise inicial, que ainda será aprofundada posteriormente, relacionando os 

aspectos abordados nesse estudo com os demais dados que compõem a Memória 

Educativa dos alunos, fundamentalmente suas biografias pessoais.  
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Na Tabela 1, apresentada a seguir, estão organizados os dados referentes à 

concepção de escola que os alunos egressos no Curso de Licenciatura em Educação 

Física trazem consigo. 

 

TABELA 1: Concepção de Escola trazida por alunos egressos no 
curso de Educação Física. 

ASPECTOS COMENTADOS MENÇÕES PORCENTAGEM 

Não citou 27 42% 

Relação afetiva/esporte/amizade 20 31% 

Local prazeroso 12 19,5% 

Extensão da família 4 6% 

Hierarquia professor/aluno 1 1,5% 

TOTAL 64 100% 

 

Na maior parte dos depoimentos (42%) não foi possível apreender qual o 

conceito dos alunos sobre a escola que trazem, ou seja, que foram construindo para si ao 

longo de sua trajetória escolar, o que pode ser explicado de duas formas: a) a 

dificuldade de se expressarem corretamente por escrito, devido à precarização vivida em 

sua formação básica, uma vez que a maioria dos alunos que ingressam nos cursos de 

Licenciatura vem de escolas públicas do Estado de Alagoas, que tem um dos piores 

índices educacionais do país e; b) o fato de não diferenciarem a instituição e os 

profissionais que lá atuam, o que para nós parece mais provável e extremamente 

importante para ser trabalhado nos cursos de formação inicial de professores. 

Para aqueles que conseguiram explicitar um conceito sobre escola (56,5% ou 36 

menções) a escola está ligada ao lazer, se constituindo numa extensão de casa, nas quais 

estabelecem uma relação afetiva com esse local, desconsiderando a especificidade desse 

lócus, que seria o de um ambiente de ensino-aprendizagem, ou seja, uma instituição 
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com uma cultura específica, além de não se darem conta, talvez por essa relação ainda 

muito afetiva com essa instituição social, desconsiderando o aspecto fundamental da 

escola, que é o de um espaço profissional de formação, que demonstra uma falta de 

clareza sobre a finalidade dessa instituição, demonstrando que o seu passado religioso 

continua muito forte no imaginário desses alunos, mesmo que inconscientemente. 

A esse respeito, Pérez Gómez (2001) em seu livro intitulado “A cultura escolar 

na sociedade neoliberal”, afirma que a escola e o sistema educativo, em seu conjunto, 

podem ser entendidos como uma instância de mediação entre os significados, os 

sentimentos e as condutas da comunidade social e o desenvolvimento particular das 

novas gerações, na medida em que ela impõe, lentamente, mas de maneira tenaz, certos 

modos de conduta, pensamento e relações próprios de uma instituição que se reproduz a 

si mesma, independentemente das mudanças radicais que ocorrem ao redor.   

Para o autor, o sentido e a consistência do que os alunos e as alunas aprendem 

em sua vida escolar é: 

 

este vivo, fluido e complexo cruzamento de culturas que se produz na 
escola, entre as propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas 
científicas, artísticas e filosóficas; as determinações da cultura acadêmica, 
refletida nas definições que constituem o currículo; os influxos da cultura 

social, constituída pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões 
do cotidiano da cultura institucional, presente nos papéis, nas normas, nas 
rotinas e nos ritos próprios da escola como instituição específica; e as 
características da cultura experiencial, adquirida individualmente pelo aluno 
através da experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio. (p.17) 

 

 Segundo o autor, os ritos, os costumes, as formas de organizar o espaço e o 

tempo, os consensos não-discutidos, as idéias onipresentes, as expectativas não-

questionadas, os interesses inconfessáveis, os códigos aprendidos e reproduzidos de 

forma mecânica, os roteiros subentendidos, são todos elementos fundamentais de cada 

uma das culturas e da rede específica que se articula no cruzamento delas, cujo influxo 

real no inter-relacionamento e na construção de significados é mais poderoso quanto 

mais imperceptível. 

 E, nesse sentido, para ele, a função educativa da escola é precisamente oferecer 

ao indivíduo a possibilidade de detectar e entender o valor e o sentido dos influxos 

explícitos ou latentes, que está recebendo em seu desenvolvimento, como conseqüência 

de sua participação na complexa vida cultural de sua comunidade, cabendo ao docente 

submeter sua prática e seu contexto escolar ao escrutínio crítico, para compreender a 
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trama oculta de intercâmbio de significados que constituem a rede simbólica em que se 

formam os estudantes. 

Apenas 1 menção foi feita sobre as relações hierárquicas e/ou profissionais que 

são estabelecidas entre professor e aluno nesse local, mais uma vez reforçando os dados 

acima.  

Dessa forma, a análise desses dados apresentados na Tabela 1 nos leva a 

ressaltar a necessidade de se desenvolver e aprofundar novos estudos em relação às 

imagens, conceitos e concepções que os alunos egressos nos cursos de Licenciatura e, 

especificamente no nosso caso, no curso de Licenciatura em Educação Física, trazem 

para essa etapa de formação, de forma a reelaborá-las a partir de uma visão mais crítica 

e pautada em estudos já produzidos, para que esse momento seja de fato formativo para 

os futuros professores. 

Um outro aspecto a se considerar aqui é a responsabilidade que isso nos coloca 

enquanto formadores atuando nos cursos de formação inicial, principalmente àqueles 

que trabalham com as disciplinas do primeiro período, como Profissão Docente e 

Política e Organização da Educação Básica, entre outras, que iniciarão um trabalho de 

base na formação do aluno egresso, momento privilegiado para abordarmos suas 

concepções e conhecimentos prévios sobre a escola e os profissionais que nela atuam.  

Nesse sentido, nos perguntamos, como apontamos com Nóvoa (1992) na 

introdução do nosso estudo: será que enquanto formadores na universidade temos 

conhecimento/clareza sobre como aprende um adulto, quais seus processos de 

motivação, assim como a imagem de aprendiz que possuem3de si mesmos? Como 

concebemos esse momento de formação inicial de professores? 

Vejamos, a seguir, na Tabela 2, a visão que os alunos possuem sobre o professor 

e, especificamente, sobre a Profissão Docente. 

 

TABELA 2: Visão dos alunos sobre o professor e a profissão docente. 

ASPECTOS COMENTADOS 
 

MENÇÕES PORCENTAGEM 

Relacionamento afetivo 
 

36 56% 

Competência profissional 16 25% 

                                                           
3
 Sobre essa temática ver PEPE, C. M. O processo de aprendizagem e motivação de professores do 

Ensino Fundamental I. Tese. Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências 
e Letras, UNESP, Araraquara-SP, 2007. 
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Não citou 
 

12 19% 

TOTAL 
 

64 100 

 

Sobre esse aspecto, em apenas 12 menções (19%) não foi possível apreender a 

visão dos alunos sobre a profissão, o que reforça nossa segunda inferência, apontada na 

análise da Tabela 1, sobre a não explicitação da escola que os alunos egressos trazem 

consigo, na qual não separam ou distinguem o trabalho do professor e a especificidade 

deste e a instituição escola. 

Em relação aos demais dados, podemos perceber que para a maioria dos alunos 

(56%) o bom professor é um professor amigo, ou seja, aquele com o qual estabelecem, 

acima de tudo, uma relação afetiva e de amizade, secundarizando e/ou desconsiderando 

aspectos essenciais desse profissional ou do exercício dessa profissão, como a 

competência profissional, citado apenas 16 vezes nos depoimentos (25%).  

Podemos, a esse respeito, novamente recuperar nossas afirmações feitas na 

introdução do nosso estudo, na qual apontávamos como o passado religioso4 da 

Profissão Docente ainda permanece no imaginário dos alunos, desconsiderando o fato 

de se tratar de uma profissão regulamentada, com direitos e deveres garantidos e 

estabelecidos em lei e com uma função específica a desempenhar, qual seja: trabalhar 

com saberes, transmitindo toda cultura historicamente produzida pelo homem de 

geração em geração, por meio da mediação entre o conhecimento e o sujeito. 

Nesse sentido, Pérez Gómez (2001) afirma que é necessário que a escola – e o 

professor -, para ter alguma função social na sociedade que vivemos, precisa 

desempenhar 3 funções: 1) Função Socializadora (ou 1ª. Mediação): na qual se 

procuraria complementar a socialização primária do sujeito, recebida na família e nas 

demais instituições sociais, pelo desestruturamento das famílias e dessa rede social; 2) 

Função Instrutiva (ou 2ª. Mediação): na qual se transmitiria todo o conhecimento 

produzido historicamente pelo homem, para dotar o sujeito de possibilidades para atuar 

na sociedade, uma vez que só compensar a socialização primária não habilita o sujeito a 

nada e; 3) Função Educativa (ou 3ª. Mediação): que possibilitaria ao sujeito avançar 

para além dos conhecimentos obtidos e propor alternativas para a sociedade na qual está 

inserido. 

                                                           
4
 Sobre isso ver: TANURI (2001), NÓVOA (1992), entre outros. 
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O autor também ressalta que os comportamentos do sujeito, seus processos de 

aprendizagem e as peculiaridades de seu desenvolvimento somente podem ser 

compreendidos se formos capazes de entender os significados – que são idéias, valores, 

sentimentos, atitudes e interesses dos sujeitos humanos individual ou coletivamente 

considerados -, que se geram em seus intercâmbios com a realidade social, ao longo de 

sua singular biografia. 

Dessa forma, percebemos que esse é um dado fundamental em que devemos 

atuar na formação inicial de professores e, mais que isso, é uma concepção grave para 

um futuro professor, o que nos leva novamente a alguns questionamentos: de que forma 

essa visão pouco profissional do ser professor influenciou a escolha pelo curso de 

Licenciatura, especificamente ao de Licenciatura em Educação Física? Será que para 

nossos alunos egressos o bom professor de Educação Física é o “tio”? Será que os 

cursos de formação inicial de professores têm abordado com a devida importância essa 

forma de tratamento já há muito tempo abordada por Paulo Freire na década de 1980 em 

seu livro intitulado “Professora sim, tia não!”, no qual Freire já demonstrava as 

implicações dessa “familiarização” do profissional professor para a sua atuação e 

reconhecimento de sua função? 

É preciso ressaltar, nesse momento novamente, que as análises e dados 

apresentados aqui ainda necessitam de maior aprofundamento, principalmente em 

relação a outros aspectos que acabam por determinar ou influenciar essas visões dos 

alunos egressos no Curso de Licenciatura em Educação Física, sobre a escola, o 

professor e, conseqüentemente, sobre a Profissão Docente e que deverá ser realizada em 

outro momento futuro. 

 

 

Considerações Finais 

 

Vale a pena resgatarmos aqui Nóvoa (1992) sobre os “três AAA” que sustentam 

o processo identitário dos professores: A de Adesão, A de Ação e A de Autoconsciência, 

para entendermos a implicação das concepções que os alunos egressos trazem consigo 

sobre os temas abordados para a formação inicial de professores. Vejamos o que 

significam esses As, segundo o autor: 

 



10 
 

[Digite texto] 
 

- A de Adesão, porque ser professor implica sempre adesão a princípios e a 
valores, a adoção de projetos, um investimento positivo nas potencialidades 
das crianças e dos jovens. 
- A de Ação, porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de 
agir, se jogam decisões do foro profissional e do foro pessoal. Todos 
sabemos que certas técnicas e métodos “colam” melhor com a nossa maneira 
de ser do que outros. Todos sabemos que o sucesso ou o insucesso de certas 
experiências “marcam” a nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir bem 
ou mal com esta ou com aquela maneira de trabalhar na sala de aula. 
- A de Autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no 
processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria ação. È 
uma dimensão decisiva da profissão docente, na medida em que a mudança 
e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes deste pensamento 
reflexivo. (p.16) (grifos do autor) 
 

Para Nóvoa (1992), a identidade não é um dado adquirido, nem propriedade e 

nem um produto, mas sim um lugar de lutas e de conflitos, um espaço de construção de 

maneiras de ser e de estar na profissão, por isso ele afirma ser mais adequado falarmos 

em processo identitário, pois realça a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como 

cada um se sente e se diz professor. 

Segundo Nóvoa (1992) quando se sabe que o adulto apenas retém como saber de 

referência o que está ligado à sua identidade, compreende-se a importância de se 

conceber um estatuto ao saber emergente da experiência pedagógica dos professores, 

fazendo com que esses se apropriem dos saberes de que são portadores e os trabalhem 

do ponto de vista teórico e conceitual e, sobre isso ressaltamos a importância e a 

relevância de investigarmos a Memória Educativa dos alunos egressos nos cursos de 

Licenciatura e, especificamente, no de Educação Física. 

Por fim, o autor afirma que o processo identitário passa também pela capacidade 

de se exercer com autonomia a atividade docente, pelo sentimento de que se controla o 

próprio trabalho, pois a maneira como cada um ensina está diretamente dependente 

daquilo que se é como pessoa quando se exerce o ensino. 

Os resultados obtidos no nosso estudo permitem ressaltar a importância de se 

trabalhar com as memórias que os alunos trazem consigo para o curso de formação de 

professores, permitindo, assim, que façam, nesse momento, a re-elaboração dessas 

memórias, concepções e imagens, revendo conceitos e preconceitos em relação à 

Profissão Docente, assim como, entendendo as especificidades da profissão e do seu 

fazer cotidiano, descolando o profissional dessa imagem afetiva, herança do passado 

religioso, histórico da profissão, com a idéia do “vocacionado”, da missão, pois como 

afirma Pérez Gómez (2001) a análise do que realmente acontece na escola e dos efeitos 

que tem nos pensamentos, nos sentimentos e nas condutas dos estudantes requer descer 
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aos “intercâmbios subterrâneos” de significados, que se produzem nos momentos e nas 

situações mais diversas e inadvertidas da vida cotidiana da escola, na qual as diferentes 

culturas que se entrecruzam no espaço escolar impregnam o sentido desses intercâmbios 

e o valor das transações em meio às quais se desenvolve a construção de significados de 

cada indivíduo. 
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