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RESUMO: 

O presente estudo tem por finalidade compreender com base na escuta de três estudantes 
concluintes do curso de licenciatura de IES, as concepções subjacentes nas práticas formativas 
vivenciadas durante a formação inicial. Além disso, analisa a concepção do professor acerca 
da relação que estabelece entre educação e sociedade e parte do pressuposto de que a forma 
como o professor compreende essa relação determina a sua concepção e a sua prática no 
processo de aprendizado. As discussões tratam sobre as concepções do professor, as 
concepções de formação do professor e as concepções de autonomia do professor. A 
fundamentação teórica está suportada nos autores Contreras (2002); Ramalho, Nuñez, 
Gaultier (2004), Nòvoa (1999), Marcelo Garcia (1999) e demais estudiosos do tema em 
questão.  
Palavras-chave: Concepção de professor - Concepção de formação de professor - autonomia 
 

ABSTRACT: 

The present work aims to understand the conceptions underlying the training practices 
experienced during the initial training based on the observations of three graduate students of 
a IES. It also examines the conceptions of the teacher about the relationship established 
between education and society and assumes that the understanding of this relationship 
determines his conceptions and his practice in the learning process. The content of this article 
deals with conceptions of the teacher, conceptions of teacher education and conceptions of 
teacher’s autonomy. The theoretical framework is supported by Contreras (2002), Ramalho, 
Nuñez, Gaultier (2004), Nòvoa (1999), Marcelo Garcia (1999) and other scholars. 
Key-words: conception of teacher – conception of teacher education – autonomy. 
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Este texto é fruto do resultado de uma pesquisa qualitativa e de entrevista semi-

dirigida que procura identificar a concepção do professor subjacente nas falas de formandos 

de cursos de Licenciatura. Para tal foram entrevistados três formandos do 8º semestre, dos 

Cursos de Letras, Pedagogia e História, respectivamente, de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES). 

Dentre as principais características da pesquisa qualitativa, o que nos fez optar pela 

mesma, foi o reconhecimento dos pesquisados como sujeitos do conhecimento e das práticas 

vivenciadas, assim como a valorização e interpretação dos fenômenos, fundamentadas nas 

perspectivas dos sujeitos informantes e análise das informações como processo interativo 

entre dados e/ou informações, realizada prioritariamente de forma descritiva e baseada na 

análise do conteúdo e o nosso quadro teórico sem a preocupação em enumerar, medir e 

apresentar análise, estatística e valorização das falas dos sujeitos pesquisados (ROCHA, 

BARRETO, 2008). 

A tentativa de enfrentar a questão da formação do professor, considerando o espaço no 

qual vai atuar, no caso específico, o Ensino Básico -- escola pública e/ou particular -- mas 

também se fazia importante delimitar um campo teórico específico e adequado que servisse de 

ponto de referência e de confronto para a própria intervenção, subsidiada em Contreras 

(2002); Ramalho, Nunez, Gaultier (2004), Nòvoa (1999). Essa foi a razão para nos 

focalizarmos no estudo das principais concepções de professor, para perceber de que modo 

elas se revelavam nas práticas educacionais do Curso de Formação Docente de nossos sujeitos 

e  nas práticas dos próprios formandos.  

Os estudos em torno da formação do professor tem-se contemplado de grande 

relevância para o crescimento quantitativo e qualitativo de pesquisas nessa área, pois cada vez 

mais desperta a atenção de pesquisadores e dos demais interessados neste tema. É um desafio 

ensinar alguém a ensinar no contexto atual, que sugere uma maior reflexão sobre quais 

concepções de professores queremos para dar cabo deste desafio, e tal problematização gira 

em torno da profissão, profissionalização e profissionalidade. 

 

AS CONCEPÇÕES DE PROFESSOR  

 

Entendemos ser importante tecer algumas considerações sobre o conceito de 

concepções docentes em um estudo em que nos propomos analisar os Cursos de Licenciatura 

como um lugar de formação de professores. Para elucidar nossa compreensão a respeito desse 
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tema recorremos, preferencialmente, à discussão feita por Ramalho, Nuñez, Gaultier (2004), 

que traz a concepção de professor na perspectiva hegemônica e na perspectiva emergente. 

Para o autor, o modelo hegemônico mistura tendências próprias do racionalismo 

técnico, no qual o professor é reconhecido como um executor/reprodutor e consumidor de 

saberes profissional. Além disso, um dos fatores que têm contribuído para manter a educação, 

numa condição desprofissionalizante é esse modelo formativo, academicista e tradicional, 

ainda muito presente nas formações. Tal perspectiva enfatiza o treinamento de habilidades, 

conteúdos descontextualizados e o distanciamento do objeto da profissão. Essa é uma cultura 

marcada pela relação de poder, interesses, hábitos e atitudes fragilizadas por parte dos 

professores formadores ou pelo próprio processo formador. 

Muitas vezes são criadas reformas que não trazem mudanças benéficas à formação do 

educador, pois parece difícil admitir que o professor seja peça fundamental para inovação da 

educação. Então, por que não investir mais em qualificação dos docentes próximo a sua 

realidade de ensino? Dessa forma se ampliaria as possibilidades de rompimento do tradicional 

modelo dos cursos de formação de professores, rumo à inserção na realidade escolar 

contemporânea. 

Diante dessa reflexão Ramalho, Nuñez, Gaultier (2004, p.19), questiona: “como ajudar 

a construir novas referências para a docência na perspectiva da profissionalização? Como 

fazer da educação no contexto escolar uma atividade profissionalizada?” Dessa forma, 

procura-se construir caminhos de formação que vislumbrem as exigências associadas ao perfil 

do profissional que se pretende habilitar para a tarefa de educar com vistas ao exercício da 

cidadania e da reflexão de sua prática e buscando trabalhar na perspectiva da docência como 

profissão, reconhecendo sua identidade profissional.  

Hoje, há uma grande preocupação em inserir o aluno no processo educativo, entretanto 

um dos maiores desafios atuais é criar novos discursos e novas práticas para que esse aluno 

permaneça em sala e possa “sonhar” com o conhecimento advindo daquele espaço de criação 

do saber. Em nenhum momento, na escola, se questiona como está sendo a atuação desse 

docente, e o que precisa para que eles abandonem as velhas práticas. Ramalho, Nuñez, 

Gaultier (2004), convida o leitor a refletir: “Quais são as exigências que nos impõe a 

educação para o século XXI? Quais são as possibilidades e a vontade das instituições e da 

sociedade assumirem os novos desafios, como um projeto maior e de excelência?” (p.20) 

Apostar no modelo teórico inovador para contribuir e superar os obstáculos do 

trabalho docente é um processo que caminha em passos lentos. Um professor emergente 

constrói sua própria identidade profissional, mobiliza saberes, resolve situações problemas, 
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argumenta e defende valores éticos, transformando o docente em um ser autônomo, reflexivo, 

investigativo e crítico. Desse modo, percebemos que a reflexão, a pesquisa e a crítica são 

pilares básicos da atitude profissional autônoma.  

Toda essa reflexão deve estar incumbida de um discurso crítico para que este não 

acabe no vazio. Adotar uma postura crítica significa reconhecer nas entrelinhas saberes e 

atitudes tanto de quem aprende quanto de quem ensina. A proposta de Ramalho, Nuñez, 

Gaultier (2004), não é oferecer alternativas únicas, nem estimular a inércia, mas incentivar a 

busca. 

Esse incentivo à busca nos remete à ideia do professor pesquisador que toma sua 

prática como objeto de estudo para transformá-la e reconstruí-la. Nessa transformação e 

reconstrução do espaço é que o professor pesquisador se profissionaliza e utiliza-se desse 

saber, para interagir no coletivo e assim, refletir, construir saberes e competências. 

 

CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Na perspectiva de construção de uma nova história acerca da profissionalização 

docente, tem-se destacado na contemporaneidade grandes discussões sobre o papel da 

educação e propostas de criação de políticas públicas educacionais em busca da identificação 

de fatores determinantes da sua qualidade, entre eles a formação docente, como forma de 

superar uma desordenada exclusão e desigualdade sociais provenientes de uma sociedade 

capitalista que, historicamente, tem caminhado em direção ao fortalecimento da segmentação 

social. 

A crescente complexidade da realidade social tem contribuído para que ao longo dos 

anos, a educação e, consequentemente, o docente, venha evoluindo e tenha o seu papel cada 

vez mais robustecido. Esse fato contempla a perspectiva de inclusão do ser humano em uma 

sociedade que vivencia a era do conhecimento e progressos científicos e tecnológicos e que 

emite à ampliação intelectual uma grande relevância para a inserção do homem no atual 

contexto social. 

Em decorrência de mudanças significativas das quais o país tem sido “contemplado” e 

as reformas educacionais ocorridas em prol, também, do avanço social, o profissional docente 

tem sido cada vez mais “convidado” a atuar ativa e satisfatoriamente no campo educacional. 

Em meio a tal demanda, ao “aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas pedagógicas, 

introdução de métodos de ensino mais sofisticados e ampliação dos currículos e dos 
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programas escolares que colocam dificuldades à prática... o ensino torna-se assunto de 

especialistas” (NÒVOA, 1991, p.120). 

Sob a proposta e relevância de estruturas baseadas na perspectiva de diversidade, em 

que as diferenças devem ser respeitadas através, também, de práticas diferenciadas nas 

instituições educativas, o docente deixa de ser um mero transmissor de conhecimentos e passa 

a se configurar como um dos principais personagens no cenário da educação brasileira e, 

consequentemente, alvo de exigências quanto à sua formação como meio de “assegurar” a 

qualidade e êxito do processo no qual está envolvido. 

A “responsabilização” emitida à categoria docente das novas demandas de um mundo 

universalizado que esta precisa dominar, tem levado a incessante busca de profissionalização 

da atividade docente como meio de “garantir” sua especialização com competências 

necessárias ao seu exercício e aperfeiçoamento de práticas, a viabilidade de autonomização 

em argumentar, conhecer e atuar de forma consolidada com responsabilidade, compromisso e 

ética, justificando a prática docente, além da luta pela melhoria do seu estatuto sócio-

profissional, evidenciando, também, a consciência de uma classe que luta pelos propósitos do 

seu ofício enquanto grupo (NÒVOA, 1991).  

Em virtude disso, no decorrer dos anos, os Cursos de Magistério das Escolas Normais 

têm, progressivamente, “cedido” lugar a cursos de formação docente de nível superior 

decorrente da política estatal de profissionalização do educador no intuito de “assegurar” 

profissionais melhores capacitados através de uma “formação específica, especializada e 

longa” (NÒVOA, 1991, p.124) coerente a atender as necessidades e transformações de uma 

sociedade em constante transição. Tal proposta tem assegurado a docência na educação 

superior como um dos principais fatores determinantes da educação de qualidade tão almejada 

para a Nação, suscitando a relevância e responsabilidade dos docentes desse nível de ensino, 

no intuito de formar profissionais pesquisadores, capazes e atuantes no mercado enfatizando a 

democratização do acesso ao conhecimento. 

Muitas são as inquietações em torno da formação docente, contempladas desde a 

histórica iniciação do profissional da educação às concepções e estruturas contempladas em 

torno desse processo formador e que poderão ser visualizadas e analisadas neste trabalho 

através das colocações dos entrevistados, relacionadas com as discussões dos estudiosos da 

área, de forma a propiciar um melhor entendimento sobre questões que giram em torno de um 

tema instigante e ao mesmo tempo prolixo, mas atual. 

 

AUTONOMIA DE PROFESSORES 
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A perspectiva de formação docente remete ao significado das palavras 

profissionalidade e profissionalização. Esta é o “treinamento” ou capacitação para 

determinada profissão; aquela um conjunto de atributos necessários para o desenvolvimento 

de uma prática no exercício de uma profissão que encadeia a relevância da apropriação de um 

elenco de atributos que darão características próprias à prática profissional. 

Como já foi visto o professor emergente constrói sua própria identidade profissional, 

mobiliza saberes, resolve situações problemas, argumenta e este comportamento, na verdade 

são as chaves da autonomia profissional dos professores, a autonomia como qualidade da 

relação profissional, como distanciamento crítico, como consciência da parcialidade e de si 

mesmo (CONTRERAS, 2002).  

Dentre os modelos de professores mostrados pelo autor – o professor especialista 

técnico que tem como característica uma autonomia ilusória, pois ainda se acha preso a 

diretrizes técnicas e não está apto a enfrentar as incertezas, portanto sem criatividade, a 

autonomia aqui é vista mais como um status ou como uma qualidade. Já o intelectual crítico 

percebe a autonomia como um processo de des-envolvi(er)-mento com vistas ao 

desenvolvimento de uma vontade comum tem-se, então, a autonomia da emancipação - 

rebelar-se quanto a opressão da sociedade, aqui ainda não se tem um desenvolvimento do 

professor voltado para dentro e para fora – reflexão e auto reflexão. Por fim, Contreras (2002) 

nos aponta para o professor profissional reflexivo – a autonomia como responsabilidade 

moral, o equilíbrio entre o individual e o coletivo. 

Então para ser um professor reflexivo é preciso apropriar-se das chaves da autonomia. 

O caminho irá mostrar a maneira pela qual as dimensões pessoais como os de relacionamento, 

pois a “ensinança” está estreitamente ligada em um espaço pessoal e social.  Isso indica as 

tentativas de compreensão e equilíbrio social com a defesa profissional de valores educativos, 

e a independência de juízo com a participação pessoal (CONTRERAS, 2002). 

A autonomia como reivindicação trabalhista e exigência educativa não nos deve 

remeter à ideologia do profissionalismo, mas a defesa das qualidades pertinentes ao trabalho 

de ensinar, portanto a perda da autonomia resulta na desumanização, pois está baseada em 

prescrições externas, ou seja, não construídas no seio do coletivo, observemos: 

                                               A desqualificação, a rotina, o controle burocrático, a dependência de um      
conhecimento alheio legitimado e a intensificação conduzem à perda de 
autonomia, perda que é si mesma um processo de desumanização no 
trabalho (...) Ou seja, a autonomia no ensino é tanto um direito trabalhista 
como uma necessidade educativa. (CONTRERAS, 2002, p.194-195)  
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No que tange a autonomia como qualidade da relação profissional não é só uma 

necessidade trabalhista, mas também educativa e deve ser avaliada a partir de uma conjunção 

com o momento (incerteza) e a dinâmica da vida escolar mais precisamente da sala de aula. 

Na autonomia como distanciamento crítico é preciso distanciar-se, olhar de longe para 

pensarmos e repensarmos a sala de aula, Contreras (2002) denomina autonomia virtual o 

espaço privado e individual da sala de aula e nos diz que é preciso ultrapassar, é necessário a 

contínua busca alimentada e retroalimentada pela análise da própria prática e as razões que 

condicionam este ou aquele aspecto.  

A autonomia como consciência da parcialidade e de si mesmo a aceitação e a 

compaixão é a tradução desta consciência a ser desenvolvida pelo professor em busca da 

autonomia profissional. Um distanciamento crítico para um olhar de longe/perto para (re) 

conhecer a pluralidade, a diversidade de perspectivas de diferentes dimensões nas percepções 

dos professores como forma de dialogar e compartilhar sem fazer juízo de valor, aceitando e 

abraçando todas as diferentes formas de pensar e enxergar fatos, situações, vivências. 

A autonomia está ligada também a consciência, ao reconhecimento do que somos e do 

quanto somos pequenos e insuficientes o que acaba por ampliar a nossa visão na compreensão 

com o outro: 

Aqui reside o reconhecimento e a aceitação das diferenças que dão lugar à 
marginalização, opressão e sofrimento. Um reconhecimento e aceitação que 
nos levam ao compromisso com as vítimas das diferenças não aceitas. Porém 
esse processo de reconhecimento e de compromisso não é apenas cognitivo, 
mas conta, como terminou compreendendo Marcuse, como uma dimensão 
especialmente humana, como é o sentimento pela dor dos outros e, também 
poderíamos acrescentar pela nossa própria dor. (CONTRERAS, 2002, p.207). 

 

A autonomia do professor se faz em torno das “diferentes gentes”. Poderíamos arriscar 

transgredir e afirmar que o sinônimo de autonomia é compartilhamento, o professor não se 

profissionaliza, portanto não adquire autonomia senão o fizer com seus pares — EU e o 

OUTRO a fim de se articular em sua profissão, investindo nas suas relações, trabalhando a 

sua auto-estima e ressignificando sempre a sua prática numa articulação incansável na 

coletividade com seus pares, com a escola, com a comunidade, com a sociedade. 

 

DIÁLOGO COM A PESQUISA 

 

A fim de dialogar com o embasamento teórico adquirido através da pesquisa 

bibliográfica, sobre as concepções subjacentes nas práticas formativas iniciais, foi realizada 



8 

uma entrevista com três formandos dos Cursos de Licenciatura: Letras (Informante 1), 

Pedagogia (Informante 2 ) e História (Informante 3) de uma IES. A aproximação dos sujeitos 

da pesquisa buscou criar um clima propício a tornar o estudo um lugar de trocas e reflexões 

com o objetivo de escutar os alunos e instigá-los a “revelar” a representação sobre o processo 

de aprendizagem e avaliarem a sua formação inicial. 

Concluídas as entrevistas, através de gravação, procedeu-se a transcrição e análise do 

material coletado. Por conseguinte, deu-se inicio à construção da categoria “Avaliação do 

curso de formação inicial” e das subcategorias O professor formador; O formando autor e 

ator; (o processo formativo vivenciado, vivências no campo da atuação profissional); Projeto 

Profissional (consciência do aluno quanto à sua própria formação) e Autobiografia (auto-

avaliação do docente formador, relevância de história de vida no processo de formação). 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL 
 

No que se refere em avaliar os cursos e atribuir-lhes uma nota, os entrevistados 

classificam como “bom” as intuições em que estudam e a nota atribuída de 8 a 9 dentre as 

justificativas. “O curso é muito bom, no sentido de estudar a língua”. (Inf.1); “O curso que lhe 

dá base para se trabalhar em sala de aula, pois tem embasamentos sobre metodologia, didática 

e relações inter-pessoais”.(Inf.2); “Agrega conhecimento e a ter uma visão crítica”.(Inf.3). No 

entanto, ao questionarmos sobre os aspectos fracos do curso as falas dos informantes 1, 2 e 3  

revelam pontos de vista diferentes.“não atende a necessidade da gente em sala de aula, a 

realidade que as escolas cobram, a gente não vê isso aqui”. (Inf.1). “O desempenho dos 

professores alguns deixam a desejar, a biblioteca e incentivo à pesquisa” (Inf.2). “A estrutura 

física e a falta de uma interação maior, com outros eventos, outros cursos.” (Inf.3). 

Pode-se pensar que essas falas revelam o desejo dos entrevistados de ser um professor 

com olhar crítico, questionador e pesquisador. Além disso, os alunos criam grandes 

expectativas do ensino superior, acreditando que este irá trazer receitas prontas e muitos 

possuem esse pensamento por serem cobrados nos seus campos de atuação. 

Nessa perspectiva, Nòvoa (2002) considera os três elementos essenciais da formação 

inicial de professores - a teoria, a prática e o eu. Ele defende também, que ninguém pode 

refletir sozinho e que o outro é sempre necessário. Acredita-se que esta formação depende do 

comprometimento com a realidade e o contexto do educador.  

Retomando os questionamentos sobre avaliação, perguntamos aos entrevistados se na 

trajetória do curso algum professor oportunizou ser avaliado na sua prática docente: 
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“Diretamente não, alguns até se propõem a partir do momento que eles fazem o planejamento 

do curso. Somente uma professora faz isso quando faz algumas indagações, mas se algum 

aluno criticar ela não vai gostar e se fecha. Uma aluna foi reclamar o jeito de uma professora 

– houve conflito, briga.” (Inf. 1). “Sim, geralmente alguns professores ao final do semestre, 

entregam um formulário no qual oportuniza aos alunos fazerem uma avaliação da disciplina, 

principalmente sobre o trabalho do professor. Os alunos escreviam de forma justa e sincera 

aquilo que eles acharam sobre a didática e metodologia.” (Inf. 2). “Não. Só quem oportuniza 

isso é a universidade através do CPA. (Inf. 3).  

Isso equivale a dizer que a atividade do professor não se reduz à transmissão de 

conteúdos, requer um trabalho de interação partilhada com a classe de alunos, a fim de 

garantir-lhes a aprendizagem. Para Berbaum apud Marcelo Garcia (1982, p. 21), “uma ação 

de formação corresponde a um conjunto de condutas, de interações entre formadores e 

formandos, que pode ter múltiplas finalidades explícitas ou não, e em relação as quais existe 

uma intencionalidade de mudança.” É bastante notório que os entrevistados gostariam de 

fazer parte  do processo de avaliação dos seus formadores, mas isso ainda é cultura muito 

forte  na postura de muitos docentes. Tudo leva a ter diferentes tipos de educadores: críticos, 

progressistas e conservadores, embora todos necessitem de saberes comum.  

 

O PROFESSOR FORMADOR 

 

Nesta subcategoria os informantes expressam como as aulas nas IES desenvolvem-se. 

Verifica-se que os professores fazem apenas uma reflexão, ou seja, tratam da teoria e deixam 

a desejar a prática e somente no componente Estágio fazem algumas reflexões na sala de aula 

(Universidade), entretanto não há intervenções em campo, a teoria encontra-se apartada da 

prática. 

Ao serem questionados acerca da prática do professor em sala os entrevistados 

ressaltam: “Com certeza só mesmo uma “reflexão” (teoria), há um déficit, porque a gente 

entra achando que vai aprender a ser professor, eu sei que isto não se ensina, mas a formação 

poderia ser melhor, mais prática” (Inf. 1); “O curso enfatiza muito a parte teórica e deixa a 

desejar na prática. O aluno é “jogado” no mercado de trabalho tentando conciliar a teoria com 

a prática. A única pesquisa que fazemos mais aprofundada é a Monografia, no mais são 

pesquisas rápidas” (Inf. 2); “As que menos me interessei foram História da Educação, 

Filosofia, Matemática e outras de Humanas, que na minha opinião não fizeram diferença para 
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o curso. A postura do professor diante do conteúdo não contemplou as expectativas dos 

alunos. Aulas metódicas em que o professor apenas cumpre horário me desmotiva” (Inf. 3); 

Percebe-se que a concepção subjacente às falas dos informantes nos remete as três 

referências do modelo emergente de Ramalho, Nuñez, Gaultier (2004, p. 24-25), “(...) um 

modelo formativo deve considerar três condições básicas da atitude profissional: a reflexão, a 

pesquisa e a crítica. Esses três componentes, articulados como um sistema, contribuem para 

uma visão mais ampla da atividade profissional do professor, como ressalta Nòvoa (1999, 

p.27)” A relação dos professores ao saber constitui um dos capítulos principais da história da 

profissão docente: Os professores são portadores (e produtores ) de um saber próprio ou são 

apenas transmissores (e reprodutores) de um saber alheio”. 

 

 FORMANDO AUTOR E ATOR 

 

Neste processo formativo vivenciado pelos discentes, ao serem indagados sobre de que 

forma os conteúdos teóricos são trabalhados na maioria das disciplinas, os discentes 

ressaltaram: “São pincelados, usados fragmentos de livros. O tempo é curto, alguns 

professores adotaram esta estratégia de ver de uma maneira mais concisa até para conseguir 

aprofundar um pouco mais, senão não iria funcionar” (Inf. 1); “Com leituras de textos, por 

meio de Xerox, debates, exposição de slides” (Inf. 2); “Geralmente são da forma tradicional, 

com aulas expositivas utilizando alguns recursos como slides, quadro. Sempre apresenta a 

ementa do curso sobre atividade e avaliação tradicional, seminário e prova escrita” (Inf. 3). 

O que temos como unidade de sentido é o desconhecimento acerca da autonomia 

profissional, a profissionalização quanto à profissão a ser exercida. Constata-se o Modelo 

Hegemônico da Formação da Tradição centrada no professor, este o detentor do saber, pois 

em nenhum momento os entrevistados demonstraram algum conhecimento ou apropriação do 

Modelo Emergente de Formação de Ramalho, Nuñez, Gauthier (2004) – aquele profissional 

construtor da própria identidade, transformador, capaz de mobilizar saberes, capaz de 

solucionar e/ou resolver situações problemas, em síntese o professor crítico, reflexivo e 

pesquisador. 

Ao longo de toda a entrevista com os três informantes nenhum deles demonstrou este 

desejo de buscar ou de conhecer inovações para a sua prática de ensino e para sua construção 

pessoal e profissional. Segundo Marcelo Garcia (1999) o que se observa tanto no formador 

como no formando é a orientação acadêmica que enfatiza o conhecimento enciclopédico, 

ratificada pelos informantes, pois quando perguntados se na maioria das disciplinas as aulas 
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vão além dos seus conteúdos teóricos, respondem: “Não muito.” (Inf. 1); “Sim. A prática de 

muitos que já está a tempo em sala de aula. Acabam fazendo uma ligação entre teoria e 

prática” (Inf.2); “Sim. Na maioria das vezes os temas do cotidiano são citados pelo professor 

em aulas expositivas”. (Inf.3). Joyce apud Marcelo Garcia (1999) identifica este professor 

como modelo tradicional, pois mantém apartada a teoria da prática, e como se percebe a 

própria organização das IES leva a este modelo com um currículo normativo e orientado para 

as disciplinas e/ou componentes curriculares.        

 

PROJETO PROFISSIONAL 

 

Na perspectiva de Marcelo (1999), a fase de formação inicial é marcada por uma 

preparação formal numa instituição específica de formação de professores, no qual o futuro 

professor adquire conhecimentos pedagógicos e de disciplinas acadêmicas, assim como 

realizadas práticas de ensino. 

Diante da complexidade da docência entre saberes e competências, indagamos aos 

participantes se o curso possibilita reflexão e ação dos alunos relacionados com o campo de 

atuação profissional, ou seja, de que forma o formador enfatiza a questão do professor refletir 

sobre a sua própria prática, na busca constante da coerência entre essa prática e o seu 

discurso. 

De acordo a indagação, os formandos desabafaram: “Com certeza só mesmo uma 

“reflexão” (teoria), há um déficit, porque a gente entra achando que vai aprender a ser 

professor, eu sei que isto não se ensina, mas a formação poderia ser melhor, mais prática.” 

(Inf. 1). “O curso enfatiza muito a parte teórica e deixa a desejar na prática. O aluno é 

“jogado” no mercado de trabalho tentando conciliar a teoria com a prática. A única pesquisa 

que fazemos mais aprofundada é a Monografia, no mais são pesquisas rápidas.” (Inf. 2). “Em 

minha opinião possibilita. Principalmente a disciplina de Estágio e os eventos realizados. As 

discussões são promovidas pelo centro acadêmico e pelos alunos. Os alunos se sentem 

envolvidos e parte dessas discussões e questionamentos do estágio é levada para sala com 

objetivo de trocar ideias com a turma”. (Inf. 3). 

Foi possível perceber que os Infs.1 e 2 consideram o curso de formação inicial muito 

teórico e deixa a desejar na integração entre a teoria e a prática. É importante enfatizar que, os 

formandos deixa transparecer a preocupação em casar o conhecimento científico com seu 

campo de atuação, porque muitas vezes não é conhecimento acadêmico que são exigidos em 
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sala de aula. Deixando transparecer que o conteúdo específico da disciplina, é de suma 

importância. E sem esse conhecimento fica impossível adentrar em sala. 

Além disso, é natural que ocorra o desejo de sair da Licenciatura com saberes prontos, 

inacabados para serem aplicados no campo de atuação. Embora, muitos formandos persistam 

no paradigma do saber técnico, é preciso orientá-los para indagar a necessidade de ultrapassar 

a racionalidade técnica que até agora tem reinado nos programas de formação. Logo Marcelo 

Garcia (1999) apud Fulllan, (1987) afirma, “O desenvolvimento profissional é uma 

aprendizagem contínua, interativa, acumulativa, que combina uma variedade de formatos de 

aprendizagem”. 

Dessa maneira, o Inf.3 foi categórico em informar que seu curso favorece essa troca 

mútua de conhecimento teórico com a sua prática. Demonstra confiar nas discussões 

propostas e ser de grande relevância para refletir sua atuação.  

Outra questão mencionada no nosso diálogo foi “que professor você quer ser”. Diante 

dessa pergunta revelam o desejo de ser um professor do futuro, realista e aberto: “Eu quero 

ser aquela professora vista pelos alunos como a amiga. Quero ser vista como a professora no 

verdadeiro sentido da palavra, que chega no horário, que sabe os conteúdos, que passa 

confiança. Uma professora do futuro para ver se gente consegue mudar isto aí” (Inf. 1); “Um 

professor realista, buscando viver com a realidade em que está inserido, buscando da melhor 

forma possível mudar aquilo que acredito que não está de acordo com o que deveria realmente 

ser (sociedade-educação-valores)” (Inf. 2); “Eu quero ser um professor não tradicional 

demais, mas aberto a todas as possibilidades e que trabalhe com aluno. Sempre busquei me 

desempenhar da melhor maneira possível. Tirando duvidas com os professores no meu 

período de estágio. Sei que tenho muito a aprender, mas acredito que estou no caminho 

certo.” (Inf. 3). Os depoimentos dos professores confirmam que a mudança deve estar inserida 

na sua profissão, conduzindo o aluno da melhor maneira possível no ensino- aprendizagem.  

Para Lee Shulman apud Marcelo Garcia (1999) acentua a necessidade de o professor 

compreender os conteúdos de modo a intervir sobre eles, desestruturando-os e reorganizando-

os. Devemos acabar com a evidência de que os docentes são consumidores e produtores de 

materiais de ensino. Este deve possuir capacidade de autodesenvolvimento reflexivo que sirva 

de suporte para tomar decisões do dia-a-dia em sala de aula. 

 

AUTOBIOGRAFIA 
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A realização de abordagens acerca de narrativas e entrevistas de história de vida dos 

percursos pessoais e profissionais de docentes da educação tem corroborado de forma 

relevante à investigação sobre a relação que esses sujeitos estabelecem com o seu ofício. A 

história de vida dos profissionais de educação tem sido alvo de pesquisas e discussões de 

estudiosos, no intuito de evidenciar a identidade docente resultante não apenas das 

experiências como formador, mas também dos diversos aspectos e fatores que perpassam as 

trajetórias de vida desses sujeitos que buscam se apropriar das condições sociais vivenciadas 

articulando-as às diversas possibilidades para o que é ser um professor formador. 

De acordo com Souza (2007)  
 Novos conceitos para a compreensão do trabalho docente surgiram com os 
estudos educacionais, cujas abordagens de pesquisa passaram a reconhecer o 
professor como sujeito, trazendo à tona a necessidade de se investigarem os 
saberes de referência dos professores sobre suas próprias ações e 
pensamentos caracterizando-os, inclusive, como sujeitos de um saber e de 
um fazer inerentes à profissão (p.47) 
 

A discussão acerca das histórias de vida de educadores tem de certa forma, 

possibilitado o acesso do pesquisador à compreensão dos embasamentos que orientam os 

sujeitos em sua construção de significados, reflexões, posturas e atitudes o que acaba por 

favorecer, por exemplo, uma maior “transparência” sobre os aspectos que constituem a 

elaboração das identidades, pois de acordo com Nòvoa (1992), 

Não é possível separar o eu pessoal do eu profissional. Nesse processo de 
reflexão sobre seu percurso de vida, o indivíduo manifesta sua subjetividade 
e interpreta suas ações no plano individual e coletivo, na busca de 
significados para construção de sua identidade profissional. Nesse sentido, o 
método autobiográfico possibilita ao docente, pelo relato de sua história de 
vida, revelar seus anseios e expectativas ante a profissão docente e a própria 
vida. (p.7) 
 

Algumas reflexões são necessárias em busca do entendimento da relevância de 

considerar a autobiografia dos profissionais da educação inseridos no processo de formação 

seja ela inicial ou continuada. Souza (2008) reitera essa análise instigando algumas 

inquietações, de “como pensar, a partir do reconhecimento da importância da subjetividade, a 

formação docente? No que e de que forma ela pode contribuir para uma profissionalidade 

docente mais consequente?” (p.45)  

No decorrer dessa proposta, ao indagarmos os sujeitos formandos entrevistados sobre 

como percebem a importância de relacionar os aspectos da sua história de vida, crenças e 

percepções no processo de formação no qual estão inseridos, percebemos a “unanimidade” em 

suas colocações ao afirmarem haver uma relação direta da sua prática com suas vivências e 

valores construídos no decorrer da sua trajetória de vida. Refletem sobre o fato de que acordar 
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com essa relação é de grande importância para que ocorra uma aprendizagem significativa, 

baseada na relação dos conteúdos com os aspectos vividos pelo aluno e que torna fácil a 

compreensão: “Nossa prática é constituída pelas nossas vivências, com o que a gente 

aprendeu, tropeçou e tenta adaptar isso. (Inf. 1); “Se você não relacionar aspectos da sua 

história de vida com a disciplina ela se torna uma matéria separada e você tem que decorar. Se 

você fizer essa relação fica mais fácil de aprender” (Inf.3). 

Nessa perspectiva, é possível perceber a influência que essas posturas determinam 

sobre os sujeitos desse processo. Tais atitudes influenciam uma análise por parte do educando, 

através de uma postura autocrítica de como deve proceder diante de suas atuais e futuras 

experiências como formadores como, também, “alertar” a necessidade de uma auto-avaliação 

por parte do docente formador sobre suas concepções.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos as entrevistas dos sujeitos formandos dos cursos de Licenciatura em 

Letras Vernáculas, Pedagogia e História, autores e atores da perspectiva de formação da 

atividade profissional docente, percebemos especificidades em seus relatos, que, além de falar 

sobre suas individualidades, evidenciam experiências que permitem visualizar importantes 

aspectos dos processos identitários deles próprios e dos docentes “responsáveis” por esse 

processo de formação. Processo que evidenciam formas particulares de experimentar a 

condição de educando e futuro formador, contribuindo de forma significativa para uma 

melhor análise da necessidade de formulações de políticas públicas e prática diferenciada para 

sua formação inicial e continuada. 

Tal perspectiva denota certa “inquietação” por parte desses sujeitos sobre as posturas 

que esses profissionais formadores têm desempenhado durante os cursos de formação, pois 

para eles, a importância de relacionar as peculiaridades de sua história de vida não está 

diretamente ligada em influenciar opiniões sobre o que acreditam - concepções resultantes do 

meio e das suas experiências vivenciadas. 

Embora os estudos confirmem o quanto o professor da graduação está distante da 

pesquisa e a iniciação científica, é sabido que temos um caminho longo a ser percorrido. 

Esperamos que os conhecimentos acadêmicos sejam mais valorizados pelos docentes.  E que 

futuros profissionais busquem sempre ir mais além, vencendo os desafios e as incertezas 

dessa colcha de retalho que é a educação, como ratifica Marcelo Garcia (1999) a formação 
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não está preocupada em ensinar aos professores como ensinar, mas sim em desenvolver a 

autodescoberta pessoal, o tomar consciência de si próprio. 
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