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Resumo: Este artigo busca compreender os sentidos e significados construídos pelas professoras/acadêmicas do curso de Pedagogia do
Plano Nacional de Formação dos Professores do Magistério da Educação Básica - PARFOR – oferecido pela Universidade Federal do
Tocantins – UFT/Arraias – TO. O referencial teórico desta investigação está baseado em diferentes autores como Louro (1989), Nóvoa
(1995), Tardif (2002), que vem abordando a formação docente em seus estudos. A metodologia aplicada é a abordagem qualitativa, e
os instrumentos utilizados para a coleta de dados foi a aplicação de um questionário que com questões fechadas acerca de alguns dados
pessoais questões abertas sobre os motivos, os significados da formação inicial. Os sujeitos foram 29 professoras/acadêmicas do curso
de Pedagogia PARFOR. Após a leitura do material de coleta, foram organizadas algumas categorias de análise o que contribuiu para
aprofundar nas análises, apontando para novas perspectivas de pesquisas nesse campo.

Palavras-chave: Gênero. Identidade. Cultura.

THE PARFOR BORN AS A SPACE OF DIRECTIONS AND MEANT TO WOMEN&39;S EDUCATION COURSE OF UFT
/ ARRAIAS – TO

Abstract: This article seeks to understand the meanings constructed by the teachers / academic of the Faculty of Education of the
National Teacher Training Teaching of Basic Education - PARFOR - offered by the Federal University of Tocantins - UFT / Stingrays
- TO. The theoretical framework for this research is based on different authors such as Laurel (1989), Nóvoa (1995), Tardif (2002),
which is addressing teacher training in their studies. The methodology applied is a qualitative approach, and instruments used for data
collection was the application of a questionnaire with closed questions about some personal data open questions about the motives,
meanings of basic training. The subjects were 29 teachers / academic PARFOR of pedagogy. After reading the material collected were
organized some categories of analysis which helped to deepen the analysis, pointing to new avenues of research in this field
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As grandes modificações que tem ocorrido no mundo do trabalho trazem novos desafios à educação. O capitalismo vive um novo

padrão de acumulação decorrente da globalização da economia e da reestruturação produtiva, isso por sua vez, determina novas formas

de relação entre estado e sociedade, redefinindo conceitos, intensificando relações, gerando conflitos e interesses políticos. Nessa

perspectiva, autores como Anderson (2003) e Santos (2005), nos esclarece que as reformas educacionais formuladas nos marcos dos

processos de globalização neoliberal apontam a necessidade de investimento na formação docente se tornando este um tema

recorrente.
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Nessa ótica, nos últimos tempos ocorreram vários investimentos em políticas públicas que focalizam a formação de professores. Entre

esses investimentos está o Plano Nacional de Formação de Professores que é uma política do resultado de uma ação conjunta entre o

Ministério da Educação - MEC, Instituições Públicas de Educação Superior – IPES e das Secretarias de Educação dos Estados e

Municípios. A partir de 2007, com a adesão do Plano de Metas Todos pela Educação, se estabeleceu no país um regime de colaboração

da União com os estados e municípios, visando assegurar a formação exigida, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -

LDB, para todos os professores que atuam na Educação Básica que não possuem a formação.

Dessa forma, surgiu o curso de Pedagogia para Professores da Rede Pública - PARFOR da Universidade Federal do Tocantins- UFT,

tendo suas atividades iniciadas em 2010, com uma turma. A proposta foi de um curso de Pedagogia específico para a primeira

licenciatura, com 80 vagas, com oferta única, tendo como parte do processo de seleção a pré-inscrição na Plataforma Freire. O curso

apresenta características específicas que o diferencia de um curso regular, visto que reconhece que est@s professor@s/acadêmic@s,

nunca se afastaram de sua formação, considerando as contribuições de Tardif (2002), o qual defende o espaço de atuação profissional

como um lugar e um tempo de construção de conhecimentos que contribuem na formação profissional, no entanto, as professoras neste

momento voltam para o local que legitima, no entanto, as professoras neste momento voltam para o local que legitima o saber.

Nessa perspectiva, por se configurar em um curso que atende a formação de profissionais em exercício, o mesmo tem o intuito de

colocar a docência como foco em todas as suas temáticas de estudo. Por isso, apresenta certa singularidade, pois não se caracteriza

apenas como uma formação inicial, mas também continuada, pretendendo durante quatro anos, promover situações em que @s

professor@s/acadêmic@s possam situar-se no contexto educativo no tempo e no espaço presente, diante de questões relevantes da

educação, estabelecendo articulações com a prática docente, além de refletir sobre suas experiências, (re) construindo saberes e

conhecimentos sobre cotidiano escolar.

Assim, como forma de não interromper o trabalho dos professores nas escolas, definiu-se que os cursos seriam realizados na
modalidade semipresencial e aconteceriam nos períodos das férias escolares, ou seja, nos meses de janeiro e parte de fevereiro e em
julho, sendo 80% das atividades realizadas presencialmente e 20% das atividades acadêmicas, desenvolvidas a distância. Quanto ao
currículo e à organização didática dos cursos, por estarem vinculados aos cursos regulares, utilizam os mesmos projetos pedagógicos
adotados pelas graduações presenciais da UFT.

Metodologia da pesquisa

O ensaio apresentado neste artigo tem como objetivo identificar as principais características das professoras em serviço que são

atendidas pelo Curso de Pedagogia– PARFOR – procurando analisar pela perspectiva das docentes os impactos deste espaço formativo

na constituição das suas identidades profissionais e pessoais. A investigação se deteve nos depoimentos das professoras/acadêmicas do

PARFOR, acerca dos investimentos na formação de professores e quais os efeitos destas, bem como o quanto esse retorno à academia

pode contribuir para uma maior compreensão da prática pedagógica.

Diante disso, ao longo do primeiro semestre de 2013, foi realizado pela Coordenação Pedagógica do curso uma auto – avaliação. Nela
continha os motivos que levaram os/as acadêmic@s a fazerem o curso de pedagogia nesta modalidade e quais os aspectos positivos e
negativos do curso.

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada uma metodologia qualitativa que trabalha com um universo de significados, crenças,
valores e atitudes. Ressalta que essa metodologia, “[...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos
participantes” (BOGDAN e BIKLEN, 1982 apud ANDRÉ, 1986, p. 13).

Enfim, o passo seguinte foi o da análise dos dados obtidos. Para tal recorri à análise de conteúdo, na qual foi realizada a categorização
das respostas mais recorrentes, organizando as principais ideias e problematizando as informações com teóricos que irão fundamentar
a pesquisa. As mesmas serão apresentadas em forma de fragmentos ao longo do texto, sendo identificadas com a letra P de professor.

Um espaço de formação carregado de significados
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Discutir e problematizar as características sociais, culturais e históricas que envolvem os professores constitui-se num campo de

pesquisa instigante e desafiador, principalmente no que se refere aos processos formativos. Nóvoa (1995) nos esclarece sobre o

conceito de formação, alertando que este não é apenas uma atividade de aprendizagem situada em tempos e espaços limitados e

precisos, mas também como uma construção de si próprio. Já, Wadas e Souza (2000, p.315) ampliam essa ideia, dizendo que

“ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, 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 como age, reage e

interage em seus contextos”.

Em decorrência disso, pode-se dizer que a profissão docente possui uma peculiaridade que a difere das outras profissões, isto é,

trabalhar com a formação de pessoas. Diante disso, compreendo que a formação do professor acontece ao longo da vida atrelada a

processos históricos e culturais diferenciados e que precisam ser ressignificados constantemente.

Para tanto, iniciarei compartilhando algumas especificidades marcantes das professoras/acadêmicas do PARFOR da UFT/Arraias -
TO, visto que possuem diferentes idades, etnias, gostos, formação e tempos de atuação no magistério, além de possuir uma diversidade
cultural, pois são integrantes de distintos grupos sociais. Essas características configuram um grupo heterogêneo que apresenta
particularidades que mudam conforme as trajetórias históricas de cada professora.

O curso é composto por um grupo de 26 mulheres, com idade entre 24 e 50 anos, representando diferentes gerações. Das docentes
pesquisadas, 19 são solteiras, porém moram com filhos e marido, 07 responderam que são casadas civilmente. O número de filhos
ficou entre 0 a 5 filhos. A grande maioria das docentes trabalha e mora na zona rural e são provedoras do lar.

Importa ressaltar, que a questão do gênero é uma característica muito comum entre os profissionais da educação, principalmente
quando nos referimos aos primeiros anos da Educação Básica. Essa feminização do magistério não está “apenas no fato de esta
profissão abrigar um número de mulheres (principalmente nas séries iniciais), mas muito mais num certo fazer feminino que aí se
configura (PEREIRA, 1994, p.115)”. Esse fazer feminino não é algo natural, mas sim, uma construção social dos modos de ser e fazer,
que se constituiu historicamente no processo de diferenciação entre homens e mulheres.

Como professores, estamos sempre dialogando com as professoras/acadêmicas do PARFOR, e é possível perceber a grande
dificuldade de negociação entre os diferentes papéis assumidos pelas mulheres ao longo da história. Essas observações ocorreram
principalmente nos momentos que antecediam o início das aulas, quando essas professoras conversavam e relatavam como havia sido
o dia, explicitando o quanto elas se desdobram para conciliar e desempenhar o papel de ser mulher, esposa, mãe e profissional. A esse
respeito, Louro (1989) afirma que na ligação da mulher com a educação, existem outras questões envolvidas que vão além de um
gênero específico e que esse tema só pode ser entendido se for examinado em conjunto as transformações sociais, políticas e
econômicas do nosso País.

A partir das análises dos relatos escritos pelas professoras/acadêmicas do PARFOR/UFT/ARRAIAS perceber-se o quanto esse espaço
de formação é recheado de sentidos e significados. Após analisar inúmeras vezes os relatos das participantes foram observados
questões relacionadas à formação, a experiência, a teoria e a prática, como pontos recorrentes em grande parte das respostas obtidas.

Para iniciar o diálogo com as acadêmicas sobre o curso, foi questionado sobre o que mobilizou essas professoras a participar do
PARFOR. A expressão formação apareceu de forma expressiva nos relatos. Palavras como sonho, meta, qualificação, entre outras,
surgiram ligadas a um imaginário de representações, sentidos e significados.

A precisão de ter um curso superior para continuar a atuar em sala de aula (P1);

Por falta de qualificação e busca novas oportunidades ( P11).

Como estava em sala de aula, e não tinha formação superior, foi onde surgiu essa oportunidade e

abracei a causa (P8).

Adquirir mais conhecimentos na busca de base teórica e melhorar a prática (P9).

Porque o curso de pedagogia irá contribuir trazendo novos conhecimentos que possam ser colocados

em prática como educadora (P25).
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Mediante esses depoimentos, percebe-se o que significa para grande parte desse grupo estar na Universidade. É interessante observar
as imagens que as professoras têm de sua profissão, atrelado a um imaginário social, como mostra o relato:

Em primeiro lugar eu trabalho no município como educadora em educação infantil, e eu não tinha o
curso de pedagogia e para trabalhar na educação infantil é necessário o curso (P26).

Essa ideia de docência qualificada está atrelada a um imaginário social que perpassa uma rede de sentidos, isto é, fatos, práticas,
conhecimentos, desejos, crenças e valores, nos quais os professores constroem imagens e significados sociais sobre sua própria
profissão e que afirmam a necessidade do Ensino Superior como condicionante para uma atuação mais eficiente e comprometida. Esse
processo identitário ocorre em múltiplos espaços e tempos, diferenciando a maneira como cada um se vê e se sente professor, mas
podemos inferir também as comparações com outros grupos profissionais que por terem habilitação superior são mais valorizados.

Outro ponto a destacar no grupo pesquisado é a experiência, a prática que todas têm de sala de aula. Para muitas, o curso com essa
metodologia presencial – no período de férias e semipresencial contribui para muitas não desistirem, como mostra o relato:

O curso oferece condições aos professores que estão em sala de aula e que não disponibiliza de tempo
para frequentar o curso na modalidade regular (P24).

No entanto, essas mulheres enfrentam várias dificuldades em estarem no curso:

A distância da família, dificuldades financeiras e moradia, aluguel ( P1)

As aulas nos sábados, os trabalhos à distância e a falta de auxilio ( P2)

Cansaço, ausência da família entre outros ( P3)

Condições financeiras para alimentação, transporte e material para estudo (P9).

A dificuldade maior é que a distância é muito grande, que gastamos muito ao ficar no curso, apesar de

ser gratificante para nós e ganharmos conhecimentos com o curso. Eu amo este curso e agradeço a

Deus por estar aqui e conhecer pessoas maravilhosas (P12)

Analisando essas falas e todo o material da pesquisa, percebe-se que as dificuldades relatadas pelas professoras/acadêmicas são de
ordem econômica, física e emocional. Não foi observado nos relatos dificuldades de ordem pedagógicas, ou seja, o que mais tem
preocupado essas mulheres é o estar longe da família e a falta de recursos financeiros para permanecerem no curso. Portanto, foi
possível perceber que as dificuldades apontadas têm um caráter prático e giram em torno da reorganização do cotidiano, adaptando-o
às novas exigências.

Quando questionadas sobre quais transformações e sentimentos ocorridos em sua vida pessoal a partir do curso, os relatos mostram
que as acadêmicas se preocupam tanto com a profissão quanto ao conhecimento e relacionamento com o grupo.

No início como não tinha amizade com os colegas era péssimo, hoje converso com todos sou muito
amiga(P18)

Reflexão em todos os sentidos (P19)

Melhorou a minha forma de ensinar, hoje eu tenho mais confiança no que faço, pois os meus

conhecimentos aumentaram (P20)

Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, tenho outra visão, outras metodologias, enfim estou

fazendo um trabalho melhor com meus alunos e em minha vida pessoal (P21).

Diante de tudo isso, é possível evidenciar o PARFOR como um espaço de formação e, interação, carregado de sentidos e significados
compartilhados na troca de experiência entre as acadêmicas/ professoras, sendo esse um fator importante de socialização profissional e
afirmação de valores próprios da profissão. Durante anos essas professoras vêm orientando o seu fazer docente a partir de “múltiplas
fontes que se cruzam, se sobrepõem e até se contradizem nas atitudes tomadas diante das confusões e complexidades que estão

Pág.4/6



presentes no cotidiano escolar” (MONTEIRO, 2006, p.36 -37) Sendo assim, sentimentos de ressentimento e desvalorização se
misturam com expressões como qualificação e oportunidade, o que me permite inferir que a prática docente é uma teia de contradições
e complexidades.

Tecendo algumas considerações

O estudo aqui realizado pretendeu colaborar com as discussões acerca dos investimentos na formação de professores, buscando
compreender os pressupostos que envolvem a formação e a atuação dos/das profissionais da educação. Dessa forma, esse trabalho é
fruto das minhas inquietações sobre os vários investimentos em políticas públicas que focalizam a formação de professores. Entre
esses investimentos especialmente o Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR. Além disso, compreender os sentidos e
significados empregados pelas professoras/acadêmicas ao seu cotidiano e a sua formação.

A partir das análises dos relatos escritos, pude perceber que o PARFOR é um espaço de formação recheado de sentidos e significados.
Para esse grupo de professoras/acadêmicas investigadas, a formação está atrelada a um imaginário de representações, nos quais as
mesmas vêm construindo imagens e significados sociais sobre sua própria profissão. Em alguns relatos, os sentimentos são expressos
pelas palavras: sonho, qualificação e oportunidade. Pode-se atribuir a gênese desses sentidos a processos históricos e culturais que
acontece ao longo da vida, diferenciando a maneira como cada um se vê e se sente professor.

Outro sentido recorrente que as professoras/acadêmicas do PARFOR discorrem é acerca da experiência, conforme Larrosa “é o que
nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, e ao passar-nos de alguma forma nos transforma" (2002, p. 21). Diante disso, é
interessante perceber o quanto consideram esse espaço importante a socialização profissional e a afirmação de valores próprios da
profissão, visto que compartilham suas angústias, seus dilemas e suas vivências. Muitos sentimentos emergem em relação à teoria e
prática, essa é uma questão que envolve uma problemática maior, diferente do que é questionado no curso de Pedagogia Licenciatura,
as professoras/acadêmicas do PARFOR esperam ter e ver a suas práticas contempladas nas discussões do curso. É claro que não se
pode negar que em toda a ação esta ancorada em uma teoria, mas para esse grupo não ser considerada as suas experiências significa
desconsiderar todo o tempo que atuam profissionalmente na docência. Vale lembrar, que esse não é um sentimento compartilhado por
todas do grupo, visto que algumas consideram esse espaço de formação importante, no qual vem propiciando a mobilização dos
conhecimentos oriundos da teoria e os incorporando em suas práticas docentes. Essa é uma discussão que merece um maior
investimento de pesquisa, visto que implica em pensar na necessidade de adentrar outras perspectivas teóricas para redefinir novas
intervenções pedagógicas.

Sendo assim, quero reafirmar a importância de pesquisar sentidos e significados a profissão docente, visto que possui uma
peculiaridade que a difere das outras profissões, isto é, trabalhar com a formação de pessoas. Desse modo, é preciso compreender que
cada professor percorre caminhos próprios os quais constituem suas identidades de forma muito singular, trazendo consigo valores,
saberes e vivências que ultrapassam os conhecimentos da academia e que marcam suas formas de ser e de estar profissionalmente.
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