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Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

 
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 
Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul 

 
Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando, 
é tanto céu e mar num beijo azul 

 
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar 
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 

e se a gente quiser ele vai pousar 
 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 
com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida 
De uma América a outra consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 
 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 
e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 
 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar 
Sem pedir licença muda nossa vida, 

depois convida a rir ou chorar 
 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 
de uma aquarela que um dia enfim 

descolorirá 
 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo (que descolorirá) 
e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo (que descolorirá) 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo (e descolorirá) 
 

Música:  Aquarela (Vinicius de Moraes) 
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RESUMO 
 

 

O foco desta pesquisa inscreve-se nas discussões acerca da formação inicial de 

professores e, no centro desse campo, o olhar se volta para o Estágio Supervisionado no 

curso de Pedagogia e para o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A compreensão de que existe um emaranhado de conhecimentos 

profissionais que resultam da participação dos alunos da formação inicial nas atividades 

de estágio foi determinante para a realização desta pesquisa, que envolveu os alunos 

desse curso. O objetivo geral do estudo foi investigar como os espaços de formação se 

transformam em lugares de formação e de aprendizagem da docência e verificar o modo 

como esses espaços/lugares influenciam na constituição da profissionalidade docente e 

na apropriação de conhecimentos para ensinar Matemática. Como referencial teórico-

metodológico, no campo do conhecimento profissional e da aprendizagem da docência, 

foram utilizadas as contribuições de Montero (2001), Shulman (1987), Roldão (2005, 

2006), Gauthier (1998) e Nóvoa (1995). Para a discussão sobre espaços de formação, o 

estudo se amparou em Escolano (2000), Viñao_Frago (2001) e Cunha (2010). O estudo 

também se apoiou em Pires (2000) e Moura (2001) para a as questões relacionadas ao 

ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Trata-se de uma 

abordagem qualitativa de pesquisa pautada num estudo de caso. Adotou-se como 

instrumentos de coleta de dados um questionário inicial, uma entrevista exploratória, o 

grupo de discussão e narrativas. Partiu-se do pressuposto de que o estágio pode 

influenciar na constituição da profissionalidade docente e os encontros para discussão 

possibilitam, ao aluno concluinte do curso de Pedagogia, reflexão sobre os conteúdos 

profissionais para ensinar e para possibilitar a aprendizagem. A análise indicou que o 

aluno da formação inicial, ao inserir-se no contexto escolar e participar das aulas, tem 

possibilidade de estabelecer a relação entre os conhecimentos teóricos e os 

conhecimentos dos conteúdos e da didática. A reflexão sobre esse processo revelou que 

os significados e as conquistas tornam o espaço escolar um lugar de aprendizagem e 

trazem particularidades para a profissionalidade docente. 

Palavras-chave: Espaços de Formação. Conhecimentos Profissionais. Ensino de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Estágio. Conhecimentos 

Pedagógicos. 
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ABSTRACT 
 

 

The focus of this research fits in the discussions of teacher formation, emphasizing the 

Supervised Stage on Pedagogy and the teaching of Mathematics in the early years of 

elementary school. The understanding that much professional knowledge resulting from 

the student´s participation on the Supervised Stage, was crucial to perform this research. 

The overall aim of this study was to evaluate how the areas become places of training and 

learning of teaching, as well as verify how this areas/places influence in the in the 

formation of teaching prowess and obtaining of knowledge to teach mathematics. As 

theoretical-methodological referential in the fields of professional knowledge and teaching 

learning, were used contributions from Montero (2001), Shulman (1987), Roland (2005, 

2006), Gauthier (1998) and Nóvoa (1995). For the discussion of training areas, the study 

bolstered in Escolano (2000), Viñao_Frago (2001) and Cunha (2010). The study was also 

relied on Pires (2000) and Moura (2001) for issues related to teaching mathematics in the 

early years of elementary school. This is a qualitative research based on a case study. As 

data collection, was used an initial questionnaire, exploratory interview, discussion and 

narratives group. In this way, we started with the assumption that the stage can influence 

the formation of the teaching; and the discussion meetings allow the student of the 

Pedagogy to think about the professional content to teach and to ensure learning. The 

analysis indicates that the students of the Supervised Stage, when insert themselves in 

the school and participate in class, has a possibility to establish the relationship between 

theoretical knowledge and knowledge of content and teaching. The reflection on this 

process revealed that the meanings and achievements make the school a place of 

learning and bring peculiarities to teaching prowess. 

 

Keywords: Training Spaces. Professional Knowledge. Teaching of mathematics in the 

early years of elementary school. Stage. Pedagogical Knowledge. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Constituição da profissionalidade docente: uma história 

a ser contada 

 

Todo conhecimento é autoconhecimento: o exercício da 

reflexão desafia-nos a colocar em questão velhas certezas, 

crenças, concepções, conhecimentos que nos constitui e 

abrindo possibilidades para ‘o novo’. (MONTERO, 2001)  

 

O olhar sensível sobre minha ação docente e minhas inquietudes e 

“itinerâncias” formativas, acrescidas da responsabilidade que assumo na atuação 

como formadora de professores, possibilitaram-me a compreensão de que os 

meus saberes transformados em conhecimentos profissionais influenciaram 

significativamente na constituição da minha profissionalidade. 

A disciplina de Matemática sempre foi minha paixão, desde o 1º grau1. A 

professora de Matemática – D. Maria Lúcia – serviu de inspiração para minha 

escolha profissional. O contágio se deu pelo contato com a professora e pelo 

encantamento com as explicações dos conteúdos, por seus procedimentos 

didáticos e, até mesmo, pelo tom de voz e pela forma de fazer os registros na 

lousa. Havia um ritual de ensino que se cumpria e me encantava: a chegada; os 

cumprimentos a todos os alunos, com arguição de algum detalhe sobre um ou 

outro aluno; o início da aula, com revisão dos conteúdos trabalhados na aula 

_____________ 
1
 O curso de 1º grau refere-se ao ensino atual de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. O curso de 2º grau 
refere-se ao atual Ensino Médio. Ambos estão previstos na LDBEN 9394/96 como modalidades da 
Educação Básica que substituíram o ensino de 1º e 2º graus previstos na lei vigente da época – LDB 
5292/71. 
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anterior ou com correção de exercícios; a apresentação dos conteúdos do dia; as 

anotações na lousa, com averiguação dos registros dos alunos; os 

questionamentos; o acompanhamento; e o fechamento do dia.  

A opção pelo curso de 2º grau profissionalizante em Edificações também 

tinha fundamento na área de ciências exatas. O curso tinha período integral, com 

20% das aulas na área de ciências humanas e as demais envolvendo cálculos e 

desenhos geométricos.  

Em 1978 prestei o vestibular para o curso de Licenciatura Curta de 

Ciências Físicas e Biológicas. Optei pela Licenciatura Plena em Matemática, que 

terminei em 1982, e logo ingressei no sistema estadual de ensino como 

professora de Matemática no 1º e 2º graus. Atuei também nesse sistema durante 

15 anos, como diretora substituta e coordenadora, em períodos intercalados. 

Participei de vários cursos de capacitação e fiz inúmeras pós-graduações. Em 

1998, exonerei-me do sistema estadual e ingressei como professora efetiva no 

sistema municipal de ensino. Continuei participando dos cursos de formação 

continuada, porém há mais de 10 anos me afastei do cargo de professora para 

exercer a função, ora de coordenadora pedagógica, ora de supervisora escolar, 

ora de diretora de Educação Infantil. Hoje atuo como supervisora escolar no setor 

administrativo.  

Após aproximadamente vinte e cinco anos na carreira docente, em 

diversos segmentos da educação Básica, exceto na Educação de Jovens e 

Adultos, ingressei, também na carreira docente, no Ensino Superior em 2005. 

Os inúmeros cursos de especialização realizados, dentre eles quatro com 

foco em Matemática, compõem o processo de constituição da minha 

profissionalidade. Porém, minha identidade na profissão e minha valorização 

profissional eram satisfeitas momentaneamente. Hoje compreendo que não havia 

ressignificação dos meus conhecimentos profissionais, mas apenas acúmulo de 

informações que não resultavam da transformação da tarefa realizada de ensinar 

e aprender. Tenho consciência de que estava num processo de busca para 

alcançar sentido para o exercício da docência; todavia, os cursos foram 

realizados de forma mecânica, baseados em fórmulas e receitas para melhorar 

minha atuação docente.  



 19 

Considero que os cursos fazem parte do processo de profissionalização; 

contudo, quando realizados isoladamente, sem sentido ou ressignificação dos 

conhecimentos, como ocorreu comigo, não têm a resposta para os 

questionamentos que emergem do ser e estar na profissão docente.  Sendo 

assim, afirmo que meu processo de identificação com a profissão foi enriquecido 

e amadurecido com a busca do Mestrado. 

Participei do processo seletivo do Mestrado em 2003 e 2004. Essa 

experiência até então mal sucedida foi importante para meu percurso profissional, 

e comecei a ser contaminada pela paixão de pesquisar e investigar meus saberes 

docentes. Tais resultados me possibilitaram entender meu processo de 

profissionalização. Compreendi que minha atuação docente pautada em fórmulas 

prontas, decorrentes de constatações de uma trajetória de busca de cursos para 

tornar as aulas e a ação docente mais proveitosa, precisava sofrer 

transformações. Eu procurava espaço de formação que não se configurava em 

lugares de formação.  

Acrescento que foi especificamente no Mestrado realizado na Universidade 

São Francisco – Itatiba / São Paulo, nos anos de 2005, 2006 e 2007, que minhas 

indagações sobre os conhecimentos profissionais necessários para exercício da 

docência se ampliaram, especialmente quando mergulhei num processo de 

investigação sobre o eixo teórico dos saberes docentes e do desenvolvimento 

profissional de professoras quando ensinam Geometria. Tal pesquisa revelou-me 

que apenas os saberes e a constatação dos erros e a busca de acertos não eram 

suficientes para transformação do trabalho docente. Persistiam os 

questionamentos sobre as especificidades dos saberes docentes necessários 

para ensinar de forma que o ensino resultasse em aprendizagem.  

Naquele momento compreendi que o processo de formação implica mais 

do que tarefas de compensação, principalmente quando se registra e se cria um 

espaço de reflexão para que a prática e a teoria ultrapassem a simples 

constatação. Tal compreensão justificou a adoção das narrativas como 

instrumento de análise dos dados coletados no Mestrado.   
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As narrativas também se anunciavam como uma possibilidade rica para 

constituição do meu tema de pesquisa de Doutorado. Assim, mais uma vez, a 

riqueza das narrativas se fez presente e reafirmou a concepção de concepção de 

Bruner (1997) de que elas são constituídas do passado, do presente e do futuro. 

Os estudos apoiados em Passegi (2010) permitiram a verificação de que a 

escrita das experiências do cotidiano escolar envolve questões teóricas e 

práticas, pois, na intenção de produção de um conhecimento mais aprofundado 

sobre a prática profissional, o narrador é obrigado a avançar sobre as concepções 

do trabalho que exerce, por ter que organizar ideias e buscar articulação entre 

elas para escrever.  

Outro aspecto que vem fazendo parte de minhas indagações e de meu 

cotidiano marcado pelas incertezas de ser e estar na profissão docente diz 

respeito à constatação de que as pesquisas, ao apresentarem a situação 

histórico-cultural do professor e sua relação com a formação docente, revelam 

que cada docente constrói e confere significados aos seus conhecimentos, que 

são frutos dos conhecimentos pedagógicos dos conteúdos da matéria que ensina, 

articulados com as formas – expressivas de cada um – de ensinar e de conduzir a 

aprendizagem.   

Agora, no Doutorado, constato que neste meu processo existe algo mais 

do que a aproximação com a teoria e a prática e a busca da autoformação: surge 

mais uma oportunidade de avançar no meu processo de profissionalização. Busco 

verificar se a reconfiguração do ensinar e do aprender acontece quando os 

espaços de atuação e de aprendizagem da docência se transformam em lugares 

de aprendizagem legitimados pela condição de existência e pela atribuição de 

significados para o fazer docente.   

Acrescento que, como formadora de professores, vejo-me num 

emaranhado de situações que configuram a realidade educacional que vivi e 

estabeleço relações com a realidade atual, resultante da massificação do Ensino 

Superior. Verifico que não há como distanciar-me da adoção de uma postura 

crítica em relação às ideologias presentes nos cursos de formação inicial.  
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Tais perspectivas justificam minha constante busca pela formação 

profissional, pois, a cada nova fase de conscientização sobre o processo de 

ensinar e aprender, buscava uma articulação profissional diferenciada. 

Rememorando minha trajetória, observo que cada espaço e lugar de 

atuação deixou, em minha profissionalização, marcas que podem ser narradas 

com autenticidade. Para Passegi (2010), as narrativas sobre as histórias de vida 

do professor deixam para o leitor a veracidade, a tradição herdada e as ideologias 

educacionais sustentadas pela profissão docente. No caso da constituição de 

minha profissionalidade, percebo que posso narrar com autenticidade aspectos 

que marcaram essa trajetória nas três últimas décadas.  

Dessa forma, mediante a constatação de que inúmeras pesquisas 

investigam e buscam desvelar os conhecimentos profissionais necessários para 

ensinar, verifico que meu processo de identificação com a profissão projetava-se 

e edificava-se pela constante necessidade de respostas concretas sobre o que 

envolve a ação de ensinar, sobre a forma como acontece o ensino e como se 

alcançam as aprendizagens. Saber que não existem respostas prontas para tais 

indagações propiciou a investigação, no Doutorado, sobre como os espaços de 

formação podem influenciar a constituição da profissionalidade docente de futuros 

professores e como podem favorecer a apropriação de conhecimentos 

profissionais, especialmente os conhecimentos pedagógicos dos conteúdos 

matemáticos dos alunos do curso de Pedagogia, quando realizam estágio. 

Portanto, as vivências no Doutorado, associadas às leituras e aos estudos 

pautados em autores nacionais e internacionais, foram determinantes para decidir 

os encaminhamentos desta pesquisa.  

2Autores como André et al. (2010), Gauthier (1998), Goodson (2008), 

Montero (2001), Roldão (2005), Shulman (1987) e Tardif (2008) auxiliaram nos 

estudos sobre conhecimentos profissionais e sobre as definições e as 

concepções atuais sobre profissionalidade docente. 

_____________ 
2
 Até este momento, ocupei-me de minha trajetória pessoal; por isso expressei-me em primeira pessoa do 
singular. A partir daqui, este texto terá como objetivo expor a pesquisa, seus caminhos e seus achados, 
que envolveram múltiplos atores. Usarei a forma impessoal para relatar esse trabalho. 
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Imbernón (2004), Nóvoa (1995), Passos (2010) e Tardif (2008) trouxeram 

contribuições sobre os desafios da formação inicial, articuladas com as 

concepções que envolvem a ação de ensinar e aprender. 

Pires (2000) e Moura (2001), além de contribuirem para os estudos sobre 

os conhecimentos profissionais, viabilizaram a aproximação da pesquisadora 

deste trabalho com estudos por ele realizados sobre o ensino de conteúdos 

matemáticos por professores da Licenciatura em Pedagogia.  

Os estudos de Cunha (2010), Escolano (2000), Pimenta (2001), Viñao 

Frago (2001) e Zeichner (2010) sobre as contribuições do estágio para formação 

inicial permitiram a apropriação de conhecimentos sobre os conceitos de espaço, 

lugar e território no âmbito educacional.  

Autores como Alarcão (2001), André (2005) e Weller (2006) foram 

determinantes para justificar os aportes metodológicos utilizados nesta pesquisa, 

sendo que Benjamin (1985), Bruner (1997), Connelly e Clandinin (1995) e Passegi 

(2010) possibilitaram aprofundamentos sobre as contribuições do gênero narrativo 

para apresentar as vivências e o movimento reflexivo vivido pelas alunas da 

formação inicial durante a participação no estágio e nos encontros com a 

pesquisadora.   

Os pesquisadores acima mencionados estão presentes na forma 

hexagonal do mapa conceitual a seguir, que reflete a estrutura de uma colmeia, 

com os alvéolos que se encaixam regularmente. Essa escolha não foi casual. As 

abelhas constroem essas estruturas para atender aos princípios de regularidade 

dos corpos e das condições de passagem e armazenamento de cera e mel.  

As condições de aproximação entre as dimensões e os eixos da pesquisa 

com o estágio ficam evidentes nos encontros dos lados e dos ângulos da figura 

adotada, bem como na relação e na condição de existência entres eles. 

Tendo como objeto de estudo o estágio, esse mapa conceitual – quadro 1 

– demonstra o estreitamento dos conceitos de profissionalidade docente e 

conhecimento profissional, articulado com o emaranhado de conceitos e 

concepções que os estudos apresentam sobre ensinar e aprender. O movimento 

de espaço para lugar de aprendizagem concentra-se na área central do mapa, por 



 23 

compreender-se que o estágio trará contribuições para a constituição da 

profissionalidade docente, se os conhecimentos profissionais adquiridos na 

formação inicial resultarem em transformação das concepções de ensinar e 

aprender. Nesta pesquisa, esse movimento acontece quando as alunas 

observam, participam e narram sobre os rituais de ensino e sobre os 

procedimentos docentes para ensinar matemática. 

 

Quadro 1 – O estágio como foco de estudo 

 

Fonte: elaboração da autora deste texto 

 

 

A pesquisa: a abordagem, a justificativa, a hipótese inicial e 

os instrumentos metodológicos 

 

A pesquisa com alunos concluintes do curso de Pedagogia de uma 

instituição de uma cidade do interior do estado de São Paulo, no ano de 2010, é 

de abordagem qualitativa, pautada no estudo de caso e envolve a realização do 

estágio, pois é fundamental interpretar os pontos de vista de cada um dos 

intervenientes em uma mesma situação sobre os conhecimentos que advêm da 

coleta de dados. 
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Os estudos empreendidos sobre o ensinar e o aprender e sobre os 

espaços e os lugares de aprendizagem da docência justificam-se pelo 

entendimento de que não existe um consenso na literatura a respeito dos saberes 

docentes e da apropriação dos conhecimentos profissionais para docência, 

principalmente quando são analisados para verificar sua contribuição para 

constituição da profissionalidade docente. Outro aspecto a destacar refere-se à 

escassez de literatura, na formação docente inicial, sobre a apropriação de 

conhecimentos para ensinar Matemática para os anos3 iniciais do Ensino 

Fundamental.   

Buscando referências nos arquivos do Banco de Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES –, esses dados se 

comprovam: nos últimos cinco anos, nenhuma tese foi produzida envolvendo 

estágio e conteúdos matemáticos para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A hipótese inicial desta pesquisa é de que o estágio pode fortalecer a 

constituição da profissionalidade docente, ou seja, o estágio possibilita ao aluno 

da formação inicial do curso de Pedagogia sair da condição de “mero aprendiz” ou 

de espectador do ensino, para assumir a profissão docente, ao estabelecer a 

relação entre os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos dos 

conteúdos. 

O estágio, assim concebido, se revela como uma fase importante para a 

constituição da profissionalidade docente dos professores-alunos em processo de 

formação. A reflexão sobre a importância da atividade de estágio – seja no 

espaço escolar onde ela se realiza, seja no espaço de formação inicial – e as 

contribuições do curso de Pedagogia levaram a considerar o estágio um espaço 

para aprender sobre a profissão, que envolve o compromisso docente com o que 

ensinar, como ensinar e para quem ensinar, articulado com o resultado das ações 

docentes adotadas e propostas. 

 

_____________ 
3
 Adota-se “anos iniciais do Ensino do Ensino Fundamental” para atender à nomenclatura dada pela Lei nº 
10.172/2001 (BRASIL, 2001), em substituição às séries iniciais do Ensino Fundamental. Contudo, devido a 
ser essa nomenclatura recente, a maioria dos textos estudados e das pesquisas apontadas tinha como 
registro “séries iniciais do Ensino Fundamental”.  
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É preciso destacar que o estágio aqui analisado não é o que normalmente 

se faz com as alunas do curso de Pedagogia da instituição em que foi realizada a 

pesquisa4: a professora supervisora de estágio afastou-se do processo, e a 

pesquisadora acompanhou o cumprimento do estágio de 50 horas, no Ensino 

Fundamental, no primeiro semestre de 2010. As alunas, sujeitos deste estudo, 

devido ao envolvimento e aos resultados alcançados por elas e demonstrados 

pela pesquisadora, continuaram participando da pesquisa também no segundo 

semestre de 2010 – última série do curso de Pedagogia.  

Estiveram envolvidas, inicialmente, 46 alunas da série final do curso de 

Pedagogia do ano de 2010. A pesquisadora, professora do mesmo curso, no 

semestre da coleta de dados não exerceu a docência para essa classe, porém 

conhecia todos os alunos. Essa familiaridade, por um lado, dificultou o 

distanciamento para realização da pesquisa e da análise dos dados.  Por outro, 

facilitou o processo de coleta de dados, pois todos os alunos responderam ao 

questionário inicial. 

Esse questionário, além de outros, foi um dos instrumentos para a coleta 

de dados, ao lado de entrevistas exploratórias e grupos de discussão, produção e 

leitura de narrativas.  

As questões propostas eram relativas à opção pelo curso e pela instituição 

de Ensino Superior; às influências e às expectativas em relação à profissão; aos 

pontos mais e menos significativos do curso de Pedagogia; à visão do aluno 

sobre o estágio no curso de formação inicial; às contribuições para a preparação 

para docência, ou seja, para ensinar os conteúdos as diversas áreas dos 

conhecimentos, com ênfase nos conteúdo de matemática.   

A escola municipal de Ensino Fundamental5 que ofereceu o estágio tem 

características peculiares, tanto em relação à infraestrutura e à carência 

socioeconômica, como em relação ao âmbito pedagógico e aos índices de 

_____________ 
4
 De acordo com o regimento dessa instituição, a supervisão de estágio é atribuída a uma professora 
especialista, que recebe como remuneração duas horas-atividade semanais, para o acompanhamento de 
25 alunas. Dentre as atribuições da professora supervisora, está a função de realizar a leitura de relatórios 
e fazer intervenções para o cumprimento das horas e a entrega dos documentos.  

5
 Desde 2005, índices de aprendizagem definidos pelas avaliações externas, entre elas o SARESP, deixam a 
escola mal classificada no ranking do município, principalmente na área de Matemática. Após três anos de 
trabalho da equipe da direção com as professoras, houve uma melhora (considerada grande pela equipe e 
não pela SMEE), saíram da zona de risco e estão na zona de atenção. 
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aprendizagem. Outros fatos contribuíram para a escolha da escola para esse 

estágio: a receptividade da direção e o envolvimento com a professora de 

Metodologia do Ensino de Matemática do curso de Pedagogia, que atua como 

vice-diretora na instituição pesquisada.     

A Instituição de Ensino Superior onde as alunas cursavam Pedagogia 

também merece destaque quanto ao potencial de atendimento às classes sociais 

e ao cenário político-econômico em que se insere, adotando a lógica da produção 

mercantil e adaptando-se ao modelo neoliberal que preside a educação superior. 

Nesse curso de Pedagogia, implantado há apenas quatro anos, como a maioria 

dos cursos de formação inicial, a qualidade dos processos educativos e a 

transmissão e apropriação de conhecimentos pautam-se em conteúdos teóricos. 

Por essa razão, a pesquisadora, coordenadora do curso, na intenção de 

favorecer o acesso aos conhecimentos profissionais para o exercício da docência, 

adotou o estágio como objeto de estudo da pesquisa. Seu propósito era 

comprovar que o processo de reflexão sobre o estágio possibilita a constituição 

da profissionalidade docente, na medida em que os espaços de formação se 

transformam em lugares de formação, pela legitimação das aprendizagens e por 

seu significado para o futuro professor.  

Dentre os instrumentos metodológicos adotados para a coleta de dados, a 

produção de narrativas pelas cinco alunas do curso de Pedagogia sobre as 

experiências vividas no estágio merece ser destacada. Esse instrumento, que fez 

parte de um procedimento combinado entre as professoras e a pesquisadora, 

exige do narrador – aquele que escreve – uma atitude reflexiva sobre si mesmo, 

sobre o que aprendeu e sobre o que vai aprendendo. 

As leituras dessas narrativas aconteciam em encontros quinzenais das 

alunas com a pesquisadora e serviram para o acompanhamento mais refinado do 

estágio. Os encontros eram gravados e as transcrições, bem como a produção de 

narrativas pela pesquisadora, também eram apresentadas coletivamente, dando 

transparência ao processo de pesquisa. Nesse processo, ocorriam aproximações 

com as características do gênero da escrita narrativa e com os conteúdos sobre a 

profissão, o que resultava em novos olhares para ação docente. Esse processo 

configurou-se a partir das reflexões sobre os rituais de ensino e os procedimentos 
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docentes e discentes para ensinar e aprender conteúdos de matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Desse movimento reflexivo e a partir da realização do grupo de discussão 

emergiu a possibilidade de estudar a transformação de espaço de aprendizagem 

em lugar de aprendizagem da docência, e esses conceitos passaram a direcionar 

o foco da pesquisa.  

 

 

Delineando a pesquisa: a questão norteadora e os objetivos 

e os eixos e as dimensões de análise 

 

A dinâmica decorrente dos instrumentos e dos procedimentos 

metodológicos propostos para este estudo inclui o potencial formativo para todos 

os envolvidos no processo de pesquisa, tal como propõe Giovanni (1994, 1998, 

apud SLAVEZ, 2012, p. 37). Trata-se de considerar que o processo interativo-

reflexivo presente nas relações entre pesquisador e pesquisados, nos momentos 

de aplicação do questionário, das entrevistas exploratórias, do grupo de 

discussão e nos encontros com a pesquisadora constitui condição privilegiada, 

seja para pesquisa, seja para a formação e a constituição da profissionalidade 

dos futuros professores e da própria pesquisadora.  

A questão norteadora da pesquisa nasceu do processo de 

profissionalização da pesquisadora e direciona-se aos conhecimentos 

necessários para o exercício da docência que acompanham suas indagações nas 

últimas décadas: identificar, a partir de um processo reflexivo sobre os rituais de 

ensino e os episódios de aprendizagem e da ação docente para ensinar 

matemática aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como os 

espaços de formação se transformam em lugares de formação. 

A amplitude da questão tornou necessário apresentar o perfil dos alunos e 

encontrar encaminhamentos para dois objetivos específicos:  

− Refletir sobre as vivências do estágio e investigar o movimento de 

transformação dos espaços de formação em lugares de formação, 

articulado ao processo de aprendizagem da docência. 
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− Investigar como os espaços de formação se transformam em lugares de 

formação e de aprendizagem da docência e verificar como esses 

espaços/lugares influenciam na constituição da profissionalidade 

docente e na apropriação de conhecimentos para ensinar matemática. 

 

Decorrentes da questão norteadora e dos objetivos específicos, outros 

objetivos nortearam a pesquisa:   

• Identificar o contexto sociocultural das alunas do curso, seus modelos e 

imagens, maneiras de pensar sobre a profissão – escolha do curso, 

decisão pela profissão.  

• Entender e verificar a natureza dos conhecimentos necessários à 

docência, dos quais as alunas da formação inicial se apropriam durante 

o estágio e o curso. 

• Pesquisar as concepções das alunas sobre o processo de ensinar. 

• Refletir sobre as práticas docentes, os procedimentos e as posturas dos 

professores, com vistas à apropriação de conhecimentos, pelas alunas 

estagiárias, de conhecimentos sobre a matéria ensinada – no caso, 

conteúdos de matemática; sobre os conhecimentos e as experiências 

dos conteúdos pedagógicos; e sobre os conhecimentos das ciências da 

educação – realidade escolar e valores articulados com o cenário e o 

contexto educacional.   

• Verificar se as narrativas apresentam indícios da constituição da 

profissionalidade dos futuros professores.  

 

Mediante tais perspectivas, no capítulo 1, discutir sobre os conceitos de 

aprender e de ensinar se fez necessário, pois aprender não é uma tarefa que se 

consolide apenas com a presença do professor – aprende-se com os pais, com os 

amigos e também no trabalho e nas mais diversas situações: nas leituras, na 

produção e nas atividades. Aprende-se, inclusive, errando. O ato de ensinar os 

conhecimentos escolarizados, normalmente, está vinculado à ação docente e à 

reação do aluno; portanto, não pode ser considerado “trivial”; a função de ensinar 

configura-se pelo ato de fazer alguém aprender alguma coisa. Para o aluno da 
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formação inicial, essa função de ensinar estará presente antes do que ele 

imagina. Logo, a discussão sobre as bases do conhecimento para ensinar a 

profissão e o processo de profissionalização se fez necessária, e Shulman (1987), 

Gauthier (1998) e Montero (2001) subsidiaram os estudos sobre os tipos de 

conhecimentos presentes na profissão docente. Moura6 (2001), professor titular 

da faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) desde 2005, 

trouxe referências sobre os conhecimentos profissionais necessários para o 

ensino e a aprendizagem de matemática.  

Nesse contexto, sendo o estágio o objeto de estudo desta pesquisa, no 

capítulo 2 busca-se ampliar a compreensão sobre a aprendizagem da profissão e 

a relação dessa aprendizagem com o ambiente escolar; discutem-se os conceitos 

de espaço e de lugar como elementos constituintes do processo de 

profissionalização docente e a constituição da profissionalidade docente. 

A pesquisadora, mediante a percepção de seus percalços e sucessos no 

processo de profissionalização, buscou compreender a constituição da própria 

profissionalidade docente. Aproveitou esses conhecimentos para realizar estudos 

e participar de encontros com o grupo de pesquisa que investiga a profissão 

docente e a constituição da profissionalidade docente. Esses estudos e 

percepções, articulados com o foco da pesquisa, foram determinantes para a 

construção do capítulo 3, que traz o conceito de profissionalidade docente 

vinculado ao movimento de espaço para lugar de aprendizagem.  

Para tanto, se fez necessário apresentar os espaços/lugares de formação 

onde a pesquisa foi desenvolvida – instituição de Ensino Superior e escola de 

Ensino Fundamental –, procurando expor detalhes sobre o contexto histórico e 

socioeconômico em que se inserem suas infraestruturas, bem como algumas 

particularidades do âmbito pedagógico e de aprendizado.  

O capítulo 4 foi elaborado com os detalhes sobre a construção da 

pesquisa. Autores como André (2010), Gatti e Barreto (2009) e Weller (2006) 

_____________ 
6
 Cabe ressaltar que Manoel Oriosvaldo Moura, professor titular da faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo (USP) desde 2005, é graduado em Licenciatura em Matemática, pela mesma instituição, em 
1976; mestre em ensino de Ciências e Matemática, pela Universidade de Campinas, em 1983; e doutor em 
educação pela Universidade de São Paulo. Atua como professor e pesquisador na área de Educação 
Matemática, com foco em metodologia do ensino de Matemática, formação de professores e Teoria da 
Atividade.  
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subsidiaram as decisões para adoção da metodologia de pesquisa qualitativa e do 

estudo de caso desenhado pelas entrevistas exploratórias, pelo questionário e 

pelo grupo de pesquisa, bem como pela adoção das narrativas como instrumento 

de pesquisa. Dentre os instrumentos adotados, as narrativas propiciaram, desde o 

início, reflexões sobre as aprendizagens, a mobilização e as transformações dos 

conhecimentos. Neste capítulo optou-se por apresentar detalhes.  

O capítulo metodológico foi constituído por detalhes sobre a construção 

dos textos narrativos e pela apresentação do perfil das alunas estagiárias e 

sujeitos da pesquisa, a partir das narrativas orais colhidas no grupo de discussão 

e nas entrevistas exploratórias. 

O capítulo de análise de dados apresenta as categorias de análise e as 

dimensões da pesquisa. Esses dados são anunciados a partir da exposição dos 

conhecimentos de base para ensinar, defendidos por Shulman (1987). Foi feita a 

análise desses conhecimentos, na busca da compreensão do espaço/lugar do 

conhecimento profissional para a definição e a constituição da profissionalidade 

docente. O Quadro 1, a seguir, busca apresentar a pesquisa esquematizada. 
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Quadro 2 – Eixos e dimensões da pesquisa 
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A pesquisa: fundamentos teórico-metodológicos 

 

A amplitude da temática exigiu a seleção de teóricos com o propósito de 

contextualizar a realidade educacional e os significados e as contribuições para 

esta pesquisa.  

Os estudos de Montero (2001), professora catedrática na Universidade de 

Santiago da Compostela nas disciplinas de Didáctica e Organização Escolar, 

especialista em formação e desenvolvimento profissional do professorado, 

serviram de base para a concepção de conhecimento profissional adotada nesta 

pesquisa. 

Assim, o aprofundamento das análises e das discussões pautadas em 

Montero (2001) permitiu a entender que cada sujeito constrói e confere 

significados aos seus conhecimentos, pois a construção do conhecimento é 

interna e se dá na interação entre as pessoas e lugares e, no caso da profissão 

docente, exige o envolvimento de ensinar e aprender. Dessa forma, a 

compreensão sobre a constituição da profissionalidade docente desde a formação 

inicial fica mais evidente.  

Entende-se, portanto, que o conhecimento profissional docente é tecido 

pelas informações que o professor ou o aluno em formação tem disponíveis sobre 

o ensino, que envolve suas origens e experiências de vida, suas crenças, seus 

valores, teorias e princípios que regulam sua atividade de ensinar e de aprender.   

A pesquisa de Montero (2001) sobre os desafios da formação, da profissão 

docente e da profissionalização docente, bem como sobre os conhecimentos 

profissionais necessários para ensinar e possibilitar aprendizagens tornou claro 

que o conhecimento profissional não é fragmentado, é mais amplo que os 

saberes, uma vez que é fruto do reconhecimento das formas de “saber” e de 

“saber fazer” docentes expressivos de cada um, mediante “[...] uma determinada 

compreensão da relação teoria e prática” (ibidem, p. 68). 

Nóvoa, professor catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa e estudioso da formação do professor, 

garantem que o melhor lugar para aprender a lecionar é a própria escola: [...] “a 
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produção de práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da 

experiência pessoal partilhada entre os colegas” (NÓVOA, 2000, p. 32). 

Para este estudioso (2003), as especificidades do tornar-se professor 

dizem respeito aos saberes iniciais, aos conhecimentos e aos espaços de 

aprendizagem da docência; à identificação com a profissão; às concepções e aos 

sentimentos sobre a docência; e ao cotidiano do trabalho docente. 

Na mesma perspectiva, afirma que a docência é um processo de 

construção pessoal e profissional, que, sem dúvida, representa um grande desafio 

no contexto atual. Disso decorre a necessidade de discutir a forma como o aluno 

da formação inicial, ao participar do estágio, pode constituir sua profissionalidade 

e apropriar-se de conhecimentos profissionais para ensinar.  

Logo, o estágio será o objeto de estudo desta pesquisa, por conceber-se 

que se constitui de momentos e vivências em que o aluno da formação se 

defronta com a sala de aula e pode visualizar-se em uma ação docente. O estágio 

realizado intencionalmente tinha o propósito de verificar como os alunos se 

apropriam de conhecimentos profissionais para o exercício da docência, ao 

mesmo tempo que constituíam sua profissionalidade docente pela conquista de 

um espaço compartilhado de cultura, valores e saberes. 

Dando continuidade aos estudos teóricos, uma nova fase se iniciou e a 

pesquisa apoiou-se também na concepção de Cunha, pesquisadora brasileira que 

estuda a reconfiguração do ensinar e do aprender e tem-se amparado nas 

concepções de Kenneth M. Zeichner. Ela defende a formação inicial como um 

processo que ultrapassa o espaço do curso de Pedagogia. Intencionalmente, 

buscou-se entender os conceitos de espaços, lugares e territórios que têm sido 

explorados pela referida autora em seus estudos sobre formação inicial: os 

espaços de aprendizagens da docência e da transformação desses espaços em 

lugares e/ou territórios.  

Cunha é uma pesquisadora brasileira que estuda a reconfiguração do 

ensinar e do aprender e tem se amparado nas concepções de Kenneth M. 

Zeichner – professor de Formação de Professores da Educação da Universidade 



 34 

de Wisconsin, Madison, EUA que recebeu seu Ph.D. em 1976 pela Syracuse 

University em Psicologia Educacional. 

Zeichner (2010) defende a necessidade de “um terceiro espaço de 

formação”, devido à desconexão entre a escola e o curso de formação – aspectos 

determinantes para o encaminhamento desta pesquisa, com foco direcionado 

para a identificação de como os espaços de formação se transformam em lugares 

de formação para a aprendizagem de matemática, buscando evidências da 

constituição da profissionalidade dos alunos, quando realizam estágio.   

O propósito de investigar essa constituição e analisar indícios de 

aprendizagem de conhecimentos profissionais resultou no questionamento de 

aspectos que garantem a transformação de espaço de aprendizagem em lugar de 

aprendizagem. Para tanto, a pesquisa teve como questão norteadora a 

indagação: Como os espaços de formação podem influenciar a constituição da 

profissionalidade docente de futuros professores e como podem favorecer a 

apropriação de conhecimentos profissionais, especialmente os conhecimentos 

pedagógicos dos conteúdos matemáticos dos alunos do curso de Pedagogia, 

quando realizam estágio? 

Sendo assim, a investigação sobre os conhecimentos profissionais 

necessários para o exercício da docência favoreceu o desenvolvimento da 

pesquisa, permitindo à pesquisadora ressignificações de seus conhecimentos e 

discussão sobre um emaranhado de conceitos que envolvem a profissão docente, 

a profissionalização e o processo contínuo de profissionalidade docente.   
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CAPÍTULO 1 
 

 

Aprender e ensinar, os conhecimentos profissionais para 

a docência e os desafios da formação inicial 

 

Aprender e ensinar e a se tornar professor são processos e 

não eventos pautados em diversas experiências e modos de 

conhecimento, que incluem a preparação formal, a prática 

profissional vivenciada, e que, sendo processo de contínuo 

crescimento, pode durar, talvez, toda vida. (MONTERO, 

2001) 

 

Aprender e ensinar, há algumas décadas, era uma atividade 

temporalmente limitada às etapas da formação inicial e ao início da carreira. 

Sabe-se hoje que a ação de aprender e ensinar pode acompanhar toda a 

trajetória docente. Estudos atuais, entretanto, levam em consideração que a 

relação entre o ensinar e o aprender exige a adoção, pelo docente e pelo aluno 

da formação inicial, de uma postura crítica sobre a constante modificação e 

(re)significação dos conhecimentos profissionais que fundamentam essa atividade 

educativa.  

A formação inicial, nesse contexto, merece ser analisada tanto na 

instituição do Ensino Superior que os alunos frequentam e onde participam das 

disciplinas teóricas e práticas, como também nas escolas e nos ambientes 

educacionais onde cumprem as horas de estágios previstos na disciplina de 

Estágio Supervisionado.  
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1.1  As bases do conhecimento para ensinar: a aprendizagem da 

docência 

 

A busca pela ampliação do entendimento sobre os saberes docentes 

associado ao desenvolvimento profissional teve início no Mestrado da 

pesquisadora. Desses entendimentos nasceram indagações sobre os 

conhecimentos profissionais necessários para o exercício da docência. Shulman 

(1987), por ser precursor dos estudos sobre o pensamento do professor e sobre 

os conhecimentos que os professores têm (ou devem ter) dos alunos; sobre o 

conteúdo da matéria e o conteúdo pedagógico geral; sobre os currículos e sobre o 

processo de aprendizagem, entre outros, trouxe para a pesquisadora grandes 

contribuições que envolvem as complexidades relacionadas aos processos de 

ensinar e aprender. 

Assim, no Doutorado, investiu-se nos estudos de Shulman sobre a base de 

conhecimento para ensino. Essa base de conhecimentos contém categorias que 

subjazem à compreensão dos conteúdos e conhecimentos que o professor 

precisa dominar para poder ensinar coma certeza de que seu ensino possa 

conduzir e garantir as aprendizagens dos alunos. O autor permite indagações a 

respeito da maioria das pesquisas sobre o ensino articulado com atividade 

docente que, na tentativa de simplificar as complexidades do trabalho docente, 

ignoraram um aspecto central da vida da sala de aula: os conteúdos específicos 

da disciplina que os professores lecionam.  

Ao trazer o conteúdo para o centro das discussões sobre os 

conhecimentos de que o professor necessita para ensinar e para que seu ensino 

resulte em aprendizagem, Shulman (1987) inicialmente propôs três categorias de 

conhecimentos relacionados ao conteúdo: conhecimento da matéria, 

conhecimento curricular do conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Mizukami (2004), ao descrever as contribuições de Shulman (1987) para a 

aprendizagem da docência, esclarece que o conhecimento dos conteúdos 

específicos da matéria refere-se à organização e ao domínio dos conteúdos da 

disciplina que o professor leciona; compreende as formas como o professor 

realiza o ensino, como apresenta a matéria, os modos de instrução, as 
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demonstrações, as explicações e analogias, as metáforas, os exemplos e as 

tarefas de aprendizagem que utiliza para fazer o aluno compreender o tópico 

específico da matéria. Sendo assim, esse tipo de conhecimento, indispensável 

para o professor exercer sua função docente, inclui compreender fatos, conceitos, 

processos e procedimentos que devem ser articulados com as formas de 

comunicação, para propiciar a apropriação do conhecimento pelos alunos.  

O conhecimento curricular inclui o conhecimento dos recursos disponíveis 

para estruturar uma determinada matéria para o ensino e para o cumprimento do 

programa previsto. Mizukami (2004) destaca que esse conhecimento permite ao 

professor elaborar, adaptar e aplicar propostas pedagógicas, reconhecendo a 

sequência que deve ser apresentada ao aluno e o nível de complexidade das 

tarefas e das atividades; fazer uso dos programas, dos manuais e das fichas de 

ensino; adotar recursos didáticos; e adaptar-se aos vários modelos curriculares. 

Pode representar também o conjunto de programas elaborados pelo professor 

sob um tema particular, considerando o nível dos alunos, bem como os meios 

disponíveis ao professor para o ensino da matéria.  

Portanto, incorpora os aspectos relevantes para serem estudados, pois 

sofre influência tanto do conhecimento do conteúdo, quanto do conhecimento 

pedagógico. Dessa forma, o conhecimento curricular emerge e cresce quando os 

professores transformam seus conhecimentos, considerando os propósitos do 

ensino, a organização das disciplinas e dos tópicos particulares incluídos no 

currículo.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo, de acordo com a mesma autora, 

transcende uma área específica, inclui teorias e princípios relacionados ao 

ensinar e ao aprender. É construído constantemente pelo professor, ao ensinar a 

matéria, e pode ser considerado como um novo tipo de conhecimento, pois é 

enriquecido por representações, analogias, exemplos, demonstrações, que se 

incluem nas concepções ou pré-concepções que os alunos trazem para as 

situações de aprendizagem. Portanto, é a forma de representação e 

transformação da matéria de ensino que a torna compreensível ao aluno.  
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Assim, o modo como um professor conduz um processo de aprendizagem, 

a flexibilidade com que trata o conteúdo, o ajuste deste ao nível de conhecimento 

dos alunos e a seleção do estilo mais adequado de combinar as estratégias às 

exigências de uma situação real de aula são essencialmente importantes, ou seja, 

o conhecimento pedagógico do conteúdo é o conhecimento sobre como ensinar o 

conteúdo a um grupo específico de alunos em um específico contexto.  

Mediante as especificidades das categorias dos conhecimentos dos 

conteúdos, Shulman (1992, apud MIZUKAMI, 2004), mais recentemente, 

estabelece sete categorias de conhecimento básicas para o ensino: as três 

iniciais são anunciadas7, acrescidas do conhecimento pedagógico geral, que se 

refere aos princípios ou estratégias de gestão e organização da classe, úteis para 

ensinar o conteúdo; do conhecimento dos alunos e suas características; do 

conhecimento dos contextos educacionais, que envolve a percepção das 

características do ambiente de trabalho, região e aspectos referentes à cultura da 

comunidade; e do conhecimento dos fins educacionais, que envolve valores 

sociais, propósitos e bases históricas e filosóficas.  

Para Shulman (1987), o professor, para explicar ideias complexas, conta 

história para os alunos, dá exemplos e oferece demonstrações. A intenção é 

construir pontes entre as representações dos alunos, suas próprias 

representações, assim como de uma criança para outra. Nesse sentido, refere-se 

à base de conhecimento como construção contínua, composta de um repertório 

profissional que contém conhecimentos típicos do professor para o ensino, 

inclusive seu entendimento do que torna fácil ou difícil a aprendizagem de um 

conteúdo – conhecimentos que estão a serviço da ideia que o professor utiliza 

para promover aprendizagens e das representações que os alunos da formação 

inicial têm. 

Defende-se, nesse contexto, que o professor, de acordo com Schulman 

(1987), corresponderá à sua função profissional e social, na medida em que 

compreenda que a base do conhecimento para ensinar é um conjunto de 

conhecimentos, destrezas, ética e disposição, que são necessários para que ele 

possa propiciar processos de ensinar e de aprender, em diferentes áreas de 

conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino, para atuação 

profissional.  

_____________ 
7
 Conhecimento da matéria, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento curricular do conteúdo.  
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Ainda de acordo com Shulman (1996, p. 208, apud CUNHA, 2010, p. 74), 

“não aprendemos a partir da experiência; nós aprendemos pensando sobre a 

experiência”. Portanto, o conhecimento profissional não pode ser fundado apenas 

na experiência ou numa simples descoberta pessoal. Ao contrário, é necessário 

perceber que, além das dimensões teórica e prática, ele se integra na cultura 

pessoal de cada professor e resulta de reflexão sobre experiências de contextos 

pedagógicos, preexistentes ou não.  

Outros autores que discutem questões referentes aos conhecimentos 

necessários para ensinar e para que o ensino resulte em aprendizagem para os 

alunos serão apresentados neste trabalho. Contudo, de forma geral, eles pautam 

seus estudos em Shulman (1987). 

Para Montero (2001), o professor, para ensinar, recorre a diferentes 

conhecimentos adquiridos antes e durante o exercício da docência, que trazem 

marcas do contexto de atuação e influenciam na apropriação de novos saberes. 

Portanto, “aprender a ensinar, tem a ver, definitivamente com a construção da 

identidade do professor”. (MONTERO, 2001, p. 133). Pautada em Shulman 

(1992), a autora refere-se à atividade de aprender a ensinar dos futuros 

professores como sendo constituída de bases empíricas presentes no processo 

de construção profissional desses “intelectuais”, uma vez que “saber algo” e 

“saber ensinar” caminham em harmonia com “saber ensinar algo”. Afirma que a 

apropriação de conhecimentos pelos alunos de formação inicial e pelos novatos 

pode ser vista como um processo em “câmara lenta”.  

Seu processo de desenvolvimento de estudantes a professores, 

desde um estado de perícia como aprendizes através de um 

novato como professores, expõe e ilumina os complexos corpos 

de conhecimento e habilidades que se necessitam para ser um 

professor competente. O resultado é que o erro, o êxito e o 

refinamento – em uma palavra, o crescimento do conhecimento de 

professor – são observados privilegiadamente em câmara lenta. 

Os tropeções dos principiantes são os ventos do erudito8. 

(SHULMAN, 1992, p. 4, apud MONTERO, 2001, p. 184-185) 

_____________ 
8
 “Su processo de desarrolho de estudiantes a profesores, desde um estádio de pericia como aprendices a 
través de um noviciado como profesores, expone e ilumina los complejos cuerpos de conocimiento y 
habilidad que se necesitan para ser um profesor competente. El resultado es que el error, el êxito y el 
refinamiento – em uma palabras, el crecimiento del conocimiento del professor – son observados 
privilegiadamente y a càmara lenta. El tropezón del principiante es la ventana do erudito” (SHULMAN, 
1992, p. 4, apud MONTERO, 2001, p. 184-185).   
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Assim, a atividade docente demanda um tempo de apropriação de 

conhecimentos que está diretamente vinculado à articulação e à mobilização de 

saberes contextualizados (do conteúdo, da prática, curriculares, teóricos e da 

ação pedagógica).  

Portanto, buscando compreender o complexo sistema de conhecimentos 

que regulam a atividade docente, adotou-se, para esta pesquisa, o conceito de 

conhecimento profissional docente definido por Montero (2001, p. 63) como 

“resultante das crenças, valores, teorias, princípios, pensamentos e interpretações 

sobre o ensino”. 

Montero (2001), ao referir-se aos saberes docentes articulados com os 

conhecimentos profissionais dos professores, utiliza a expressão “repertório de 

conhecimentos”. Afirma que os saberes da formação são importantes; entretanto, 

por si sós, não são suficientes para dar conta da complexidade do trabalho 

docente, pois eles não são os únicos a serem mobilizados na prática escolar: 

cada professor possui um repertório de conhecimentos único e particular, que é 

vivo e está em constante ressignificação, pois a prática docente mobiliza os 

conhecimentos próprios da ação docente. Concorda-se com a autora, quando 

afirma que o professor não aprende a ensinar apenas por meio de suas 

experiências; mas a experiência também é um fator importante: 

Aprender a ensinar é um processo que implica efetivamente a 

aquisição de um repertório de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, crenças, afetos construídos ao longo e durante o 

exercício profissional de qualquer professor; esse repertório tem 

estreita relação com os diversos contextos e lugares em que 

ocorre. (MONTERO, 2001, p. 154)  

 

A atividade docente, com base nessa visão, demanda articulação e 

mobilização de saberes contextualizados (do conteúdo, da prática, curriculares, 

teóricos e da ação pedagógica), que são resultantes da ação docente e da 

vivência do cotidiano da sala de aula, bem como dos conhecimentos profissionais, 

desenvolvidos a partir do exercício da profissão.  

Conforme já anunciado aqui, os conhecimentos são constituídos de 

saberes e estão a favor da atuação profissional docente. Sendo assim, as 
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questões referentes à construção e ao caráter intelectual, bem como ao uso e à 

natureza do conhecimento profissional do professor, merecem destaque nesta 

pesquisa. 

Nóvoa (2000) também traz importantes contribuições sobre os saberes que 

se configuram e se (re)significam gradativamente na formação inicial e durante o 

exercício da docência, quando os professores reconstroem modelos, imagens, 

maneiras de ser, pensar e agir que são próprias da profissão e,  por isso, fazem 

parte da identidade do professor9.  

Segundo o autor, para entender e verificar a natureza dos conhecimentos 

para ensinar, o professor precisa preocupar-se com o ensino e pesquisar sobre o 

processo de ensinar, devendo, portanto, tornar-se pesquisador, ao mesmo tempo 

que ensina. Dessa forma, precisa refletir sobre sua prática, para apropriar-se de 

conhecimentos – desde os disciplinares e curriculares, até os experienciais, da 

ação pedagógica e das ciências da educação. Essa reflexão deve nascer de uma 

decisão deliberada, que revele a reelaboração da experiência a partir da análise 

sistemática da prática.  

Pautando-se também nas concepções de Shulman (1987), Nóvoa centra 

suas indagações no conhecimento do professor, no seu contexto sociocultural e 

na sua formação e defende que o conhecimento sobre ensinar resulta da 

insistência em três pontos importantes: 

[...] primeiro na necessidade de uma sólida formação inicial, que 

dote os professores de um bom repertório teórico e metodológico; 

segundo na importância de acompanhar os jovens professores, 

permitindo-lhes tempo de transição de aprendizagem do ethos e 

das rotinas de profissão; terceiro, no caráter decisivo de uma 

integração em um grupo docente que, no quadro de projetos de 

escola, promova uma atitude de formação, de reflexão e de 

inovação. (NÓVOA, 1995, p. 26)  

 

Nos três pontos destacados, esse pesquisador (1995) traz importantes 

contribuições para este estudo quanto à questão da apropriação da teoria e da 

metodologia para ensinar. Confirma que, para inserir-se na profissão de ensinar, é 

_____________ 
9
 Nesta pesquisa, adota-se a concepção de identidade defendida por Nóvoa (2000, p. 16): “A identidade não 
é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de 
conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais adequado 
falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se 
sente e se diz professor 
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necessário sair da condição de “mero aprendiz” para a profissão de aprendiz, 

assumindo que o espaço de atuação orienta sua ação, seu fundamento político, 

sua referência pedagógica e sua “aventura” docente. Identifica que essa 

“aventura” finca relação com a identidade do professor e com seus processos 

cognitivos envolvidos tanto na proposição quanto no desenvolvimento de 

atividades que o professor planeja. Esses estudos, embora não conclusivos, têm 

resultado em várias classificações ou tipologias para entender o que o professor 

pensa e como ele aprende a ser professor.   

Moura (2001) confirma as percepções sobre a complexidade da ação de 

ensinar, ao considerar que a preocupação com os conhecimentos profissionais 

que envolvem a ação de ensinar não é tão simples; ao contrário, exige atenção de 

forma plural:   

O conhecimento profissional do professor se (re)produz e ajuda o 

professor obter um maior conhecimento do conhecimento de que 

dispõe e a fazer um maior uso de sua capacidade de construção 

do conhecimento a partir da análise de sua prática naquele 

momento histórico-sócio-educacional que está vivendo. (MOURA, 

2001, p. 93). 

 

Moura (2001) afirma que a análise do que o professor vive resulta no 

sentido completo da sua vida e do seu trabalho. Defende que os conhecimentos 

profissionais são resultantes da visão do professor sobre o ensino. Este se 

configura como um “mosaico”, ou seja, para o autor, trata-se de ver como o 

ensino se encaixa no mosaico que constitui a vida de cada professor. Moura 

preocupa-se com a visão do ensino em que o profissionalismo é expresso e 

experienciado como uma vocação empenhada que envolve recompensa e 

execução de técnicas e experiências bem-sucedidas. Define como elemento-

chave da profissão docente o estabelecimento de condições criativas para que as 

experiências docentes desenhem aprendizagens ascendentes e de conquista:  

Compreender o ensino como o objeto principal do profissional 

professor pode ser um importante meio para a organização de 

princípios norteadores de suas ações, para que ele, cada vez 

mais, organize o ensino como um fazer que se aprimore ao fazer, 

tal como foram se formando os profissionais que tiveram de 

organizar certa área de conhecimento para melhor dominar o seu 

objeto (MOURA, 2001, p. 143). 
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Para Moura (2001, p. 129), o papel do professor como profissão envolve 

“compromisso político, ética profissional, conhecimento do conteúdo e do 

currículo que deverá desenvolver, conhecimento didático, participação na vida 

escolar e se perceber como aprendiz permanente (desenvolvimento profissional)”. 

O professor precisa estar consciente de que  

[...] a educação escolar é feita por atividades educativas, o que 

envolve a preparação, organização e coordenação dessas 

atividades, a avaliação das mesmas e dos processos dos alunos. 

O exercício das várias ações que constituem a qualidade de 

professor, na formação inicial, é uma condição muito relevante 

para que o educador matemático possa compreender o seu papel 

como futuro profissional da educação matemática. (Ibidem, p. 129) 

 

Ao considerar-se que o aluno do curso de pedagogia e futuro professor, ao 

assumir a sala de aula enfrentará desafios para ensinar, concorda-se com Pires 

(2000) que o professor deve tornar-se um investigador da sua prática letiva, que 

estude continuamente e, esteja sempre atento ao que os alunos demonstram, 

seja sobre o conteúdo, sobre o seu modo de dar aula ou sobre como aprendem. 

Nessa perspectiva, o professor tornar-se-ia um constante elaborador de currículo 

e não apenas um implementador. A autora salienta que a dificuldade está na falta 

de materiais didáticos (para que o professor possa pesquisar e planejar suas 

aulas), melhores condições de trabalho e falta de ações de formação continuada. 

Nesse contexto, não poderiam faltar os estudos sobre a base dos 

conhecimentos docentes pautados no trabalho de Gauthier (1998), que envolve a 

descrição das pesquisas norte-americanas sobre knowledge base. O autor 

analisa as investigações centradas na natureza dos saberes subjacentes ao ato 

de ensinar, mais precisamente, os estudos sobre o ensino, que buscam identificar 

e/ou definir um repertório de conhecimentos dos docentes e o desenvolvimento 

profissional docente.  

Assim, Gauthier, em seu estudo síntese das pesquisas em sala de aula 

pautadas no enfoque interacionista-subjetivista, enfatiza que os conhecimentos 

profissionais adquiridos pelos indivíduos são resultantes da ação docente e da 

vivência do cotidiano da sala de aula, apreendidos no “fazer-se professor”, o que 

envolve a profissionalização do ensino. Para ele, essa questão não diz respeito 
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somente à epistemologia do conhecimento, nem tanto à política educacional – 

vincula-se muito mais aos saberes. Para o autor, as exigências da situação 

concreta de ensino sustentam e mobilizam vários saberes, entre eles, saberes 

disciplinares, saberes de natureza curricular, saberes do programa, saberes sobre 

as crenças da educação.  

Também Cunha (2010) discute a formação docente e os conhecimentos 

profissionais, expondo que são únicos e singulares a cada professor. Amplia essa 

concepção, ao defender que os conhecimentos docentes são construídos durante 

a profissionalização, nos espaços e lugares ocupados pelo professor de forma 

autêntica e criativa.  

Assim, para a autora, a formação pode ser entendida como uma trajetória 

constituída por diferentes situações formativas nos diferentes espaços em que o 

professor e todos aqueles que têm compromisso com a aprendizagem se 

inserem. Nesse contexto, entende que a formação é marcada  

[...] por fases e momentos nos quais diferentes fatores (sociais, 

políticos, pessoais, familiares) atuam, não como influências 

absolutas, mas como facilitadores ou dificultadores do processo 

de aprendizagem da profissão. (CUNHA, 2010, p. 190)  

 

Confirmam-se tais discussões, quando se considera que a identidade de 

cada um, fruto de experiências e vivências que lhe são próprias, desenha o 

percurso profissional e o profissionalismo de forma singular.    

Ao adotar os espaços e lugares de formação como propósito de estudo, 

busca-se verificar como o aluno da formação inicial, durante a participação nas 

aulas do curso, nos momentos do estágio ou nos encontros com a pesquisadora, 

consegue encontrar-se na profissão e assumir tensões e conflitos da profissão 

docente, apoiando-se nos conhecimentos necessários para a docência. Ou seja, 

concebe-se que, na formação inicial, o repertório teórico apresentado, a 

integração do aluno com o professor titular de classe e o acompanhamento feito 

pelo professor supervisor durante a frequência e a realização do estágio servirão 

como fontes para a constituição da profissionalidade.  
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Dessa forma, defende-se que os alunos precisam enfrentar e superar os 

desafios da docência, o que extrapola a participação nas aulas; precisam também 

participar de discussões sobre os conhecimentos pedagógicos dos conteúdos e 

do currículo. Logo, busca-se com esta pesquisa, realizar um estudo de caso que 

envolva uma proposta de estágio articulada com a escola onde é realizado e com 

o curso oferecido, com o propósito de minimizar as limitações, por vezes graves, 

que os estágios apresentam, pela falta de articulação entre as instituições, entre 

formadores do ensino e supervisão; ou por uma visão predominantemente técnica 

da ação do professor; ou, ainda, pela falta de formação especializada de muitos 

supervisores e orientadores para a função que estão a desempenhar.  

Assim, concebe-se que o aluno da formação inicial, durante a realização do 

estágio, ficará na dependência das oportunidades dadas pelo professor titular e 

pelos especialistas da escola para apropriar-se de conhecimentos profissionais, 

uma vez que se entende que o estágio é uma fase de transição para assumir as 

responsabilidades docentes. 

Os conhecimentos profissionais docentes, nesse sentido, envolvem as 

vivências e as experiências, os acontecimentos como recursos discursivos, os 

saberes docentes, os conteúdos sobre o ensinar, as condições e as 

possibilidades de aprendizagem profissional durante a formação inicial e durante 

a carreira. 

Concebe-se, portanto, que a intencionalidade do professor para ensinar se 

articula com o contexto, com os espaços de atuação e com os lugares de 

aprendizagem associados aos conflitos e às vivências, que são importantes para 

favorecer a apropriação e a sistematização do conhecimento, na medida em que 

permitem aos alunos da formação inicial reportarem-se aos saberes em 

construção e aos conhecimentos profissionais, para atuarem com o “novo”. 

Desse modo, consideram-se as narrativas sobre os estágios como gêneros 

constituídos de experiências e de vivências sobre ser e estar na profissão 

docente.   
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1.2  Ser professor: a profissão associada ao processo de ensinar 

e à profissionalização docente 

 

Assim como para Montero (2001), para este estudo, a questão da profissão 

docente direcionada ao ensinar e aprender possui características próprias, que 

envolvem desde a tarefa de ensinar até a de assistir os alunos nas escolas e 

dedicar-se profissionalmente a educá-los, ajudando-os na sua promoção humana 

e contribuindo para o desenvolvimento máximo de suas possibilidades na vida 

social e cultural.   

Nesse sentido, mais uma vez, reforça-se a importância da interpretação 

dos acontecimentos nos contextos de ensino, protagonizados pelos professores 

titulares de classe e pelos alunos estagiários durante as investigações, para 

alcançar a função de ensinar.  

As críticas aos professores, de acordo com a mesma autora, decorrem das 

posturas destes, que, muitas vezes, não sabem anunciar suas funções e ficam 

entre o jogo dos enfoques epistemológicos da profissão, com argumentos 

repetitivos e singulares sobre sua função. Esquecem-se de que exercem uma 

tarefa extraordinária, que se relaciona com diversos campos conceituais.  

Talvez seja uma das marcas do século XX o conjunto de 

conceituações oscilantes de professores, sob diferentes 

abordagens epistemológicas, entre a passividade e atividade, 

entre a ignorância e a atenção, entre sua consideração de 

autônomos  e de repetidores dos acervos e heranças culturais e 

sua consideração de práticos reflexivos, entre a suspeita 

permanente de minoria de idade e reconhecimento de seu 

conhecimento para a configuração do conhecimento profissional 

sobre o ensino. (MONTERO, 2001, p. 71)10   

 

Pautando-se em Shulman (1987), Montero (2001) defende que o professor 

tem memória escassa sobre a profissão:  

 

_____________ 
10

 “Quizás una de las marcas del siglo XX sea el juego de conceptualizaciones de los profesores oscilando, al 
amparo de los diferentes enfoques epistemológicos, entre la pasividad y la actividad, entre la ignorancia y 
la actención, entre su consideración de autómatas repetidores de acervos culturales, y su consideración de 
prácticos reflexivos, enter la sospecha de su permanente minoría de edade y el reconocimiento de su 
saber para la configuración del conocimiento profesional sobre la enseñanza”(MONTERO, 2001, p. 71). 
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Professores e professores parecem não ter uma voz, não ter 

pensamentos, e não significar qualquer coisa. 

Desconfortavelmente ficam situados em uma extraordinária tarefa 

para a qual eles são considerados incompetentes ou 

consumidores passivos de inovações e criadores dela, como 

pensam com frequência os  reformuladores. (MONTERO, 2001, p. 

71)11 

 

Este trabalho, ao considerar que a interação entre os pares, assim como o 

próprio contexto e espaço em que atuam, interfere no processo de 

profissionalização docente, uma vez que deixa marcas, busca estimular a 

participação do aluno na formação inicial e transformar a postura passiva dos 

futuros professores numa postura criativa, que busque reformulações e 

significado na ação de ensinar e de aprender.  

A função de ensinar articula-se, portanto, com a profissionalização docente 

e, entre os autores que sustentam teoricamente os estudos para realização dessa 

pesquisa, Gauthier (1998) propõe a reflexão sobre o impacto da 

profissionalização e do ofício do professor; compreende que a profissão do 

professor é heterogênea e, por vezes, tende a ser entendida pela aproximação da 

profissão do professor com a profissão dos médicos e dos advogados. Justifica 

que essa tarefa não é fácil e causa “mal estar”, pois essas profissões têm 

organização forte e coesa, gozam de bons salários e prestígio social. Portanto, a 

função de ensinar anunciada nesta pesquisa é definida como não sendo algo 

trivial e fácil de ser realizado e analisado, pois o trabalho docente envolve o 

ambiente de trabalho, o diálogo entre os pares e a maneira de ser de cada 

professor.  

 

 

1.2.1  Os cursos de formação inicial 

 

Conforme afirma Gauthier (1998), existe uma relação “orgânica”, na 

universidade, entre seu caráter de lugar de produção e legitimação de saberes e 

_____________ 
11

 “Profesores y profesoras parecen no tener voz, no terner pensamiento, no significar apenas nada. 
Incómodamnente situados en una tarefa extraordinaria para la que son considerados incompetentes, o 
consumidores pasivos de innovaciones y no creadores de las mismas, como piensam con frecuencia los 
reformuladores” (MONTERO, 2001, p. 71). 
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de conhecimentos para ensinar e sua função de difusão destes, o que oferece 

possibilidades de ampliação do repertório dos conhecimentos profissionais.  

As universidades têm papel privilegiado no que diz respeito à 

profissionalização. Elas são, ao mesmo tempo, um pólo de 

produção e de legitimação do saber; elas são também instituições 

de difusão e de certificação de conhecimentos. (GAUTHIER, 

1998, p. 70) 

 

Entende-se, neste contexto, que os cursos de formação e licenciatura 

deveriam não apenas prover a formação dos professores naquele momento 

específico, mas também acompanhar o processo de profissionalização docente 

ao longo da vida:  

[...] as Faculdades de Educação deveriam contribuir com o que 

estão preparadas para fazer: desenvolver a compreensão das 

instituições e processos educativos, favorecendo uma reflexão 

crítica e construindo habilidades de investigação que permitiriam 

aos professores o entendimento e a reflexão como base para uma 

melhora contínua ao longo de suas vidas profissionais12. 

(MONTERO, 2001, p. 31)  

 

A fim de cumprir tais expectativas, as faculdades devem possibilitar aos 

professores oportunidades e condições de inserção na classe mais ampla, a dos 

trabalhadores da educação, e no ambiente de trabalho, onde exercem a função 

de ensinar. Para a mesma autora, a atuação intencional de proporcionar a 

apropriação de conhecimentos para o exercício da profissão deve ser acrescida 

da aproximação dos professores ao status de profissional, ou seja, da profissão 

de professor, e à profissionalização docente. 

Contudo, não se pode negar que, no cenário político e econômico, a 

educação ganhou importância, embora tenha sido movida pela perspectiva 

neoliberal. De acordo com Cunha (2005, apud PASSOS, 2010, p. 47), 

 

 

_____________ 
12

 “Las Facultades de Educación deberían contribuir con lo que están preparadas para hacer: desarrollar la 
comprensión de las instituciones y procesos educativos, favoreciendo ya reflexión crítica y construyendo 
las habilidades de investigación que permitirán a los profesores desarrollar el entendimiento y la reflexión 
como base para una mejora continua a lo largo de sus vidas profesionales” (MONTERO, 2001, p. 31). 
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A interferência da lógica econômica [...] revela um cenário que se 

volta mais para o atendimento às necessidades do mercado com 

pouca ou nenhuma discussão sobre esse oficio pautado por uma 

dimensão ética e de obrigação moral depois existe a interferência 

da lógica do mercado 

 

Reconhece-se que os cursos de licenciatura merecem uma preocupação 

que vai além da oportunidade do nível universitário para os professores e do 

atendimento à lei. De acordo com Passos (2010), tais cursos precisam de 

diretrizes próprias, que ofereçam formação ampla, abrangente, interdisciplinar, 

preocupada com a autonomia, articulada com a pesquisa, estimuladora da 

competência leitora e escrita e que faça uso das tecnologias da informação e da 

comunicação. Nesse sentido, ressalta que a questão desafiadora dos cursos de 

Licenciatura e de formação inicial está relacionada à tarefa de ensinar “entendida 

como uma tarefa que pode propiciar novas soluções, novas discussões e novos 

problemas” (PASSOS, 2010, p. 50).   

A autora reforça a necessidade de busca constante de soluções e entende 

que o problema da formação inicial 

[...] está relacionado à questão pedagógica, ou seja, à 

desarticulação entre os conhecimentos específicos e 

pedagógicos, que são trabalhados de forma descontextualizada, 

sem significado para os futuros professores, que não conseguem, 

assim, conquistar os alunos para sua importância em suas futuras 

atividades docentes. (PASSOS, 2010, p. 50) 

 

Percebe-se, assim como a autora, que os conhecimentos disciplinares 

adquiridos no curso de formação inicial são importantes; entretanto, não são 

determinantes quando não fazem sentido para as situações vividas e não 

acrescentam, ao conhecimento próprio do aluno em formação, a compreensão de 

fatos e acontecimentos, conflitos e tensões do cotidiano. Uma das justificativas 

para essa situação pode estar relacionada à forma como são conduzidas as aulas 

ou à metodologia de ensino e ao trabalho passivo dos alunos exigido no curso.  

Há de se considerar que os desafios dos cursos de formação inicial 

associam-se às atividades docentes exigidas, geralmente pouco atrativas, uma 

vez que há a predominância de um trabalho voltado à concepção tradicional do 
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ensino: o professor é quem transmite conhecimento, e o aluno, quem aprende; a 

aprendizagem pauta-se na memorização e na fixação de conteúdos. Esse perfil 

de formação apoia-se na racionalidade técnica do trabalho pedagógico com 

perspectivas empíricas e técnicas para atender ao currículo prescrito.  

Ressalta-se que, desde o Mestrado da pesquisadora, a questão da 

racionalidade técnica presente nos cursos de formação faz parte das indagações 

sobre as relações com o conhecimento e sobre as relações entre os sujeitos 

envolvidos no processo educativo. Nas escolas tradicionais, principalmente no 

final do século passado, quando ainda o professor era o transmissor de saberes e 

os alunos receptores de verdades prontas, a racionalidade técnica predominava, 

pois a formação inicial buscava incentivar e formar o futuro professor para o 

atendimento a uma educação homogênea, com rotinas de trabalho definidas, 

conteúdos ordenados, tempo de funcionamento rígido e avaliações que 

mensuravam os acertos.  

Contudo, a sociedade mudou, e os alunos, hoje, são provenientes de 

diferentes espaços e constituídos a partir de diferentes fontes de informação. O 

aluno é mais ativo e tende a rejeitar a memorização e a fixação de conteúdos 

como procedimentos de ensino. Isso também traz implicações para o curso que 

prepara professores.  

Roldão (2005, p. 107) complementa essa percepção, ao sugerir que a 

formação inicial deve ser pensada como “um projeto organizado em torno da 

função e do saber necessários ao desempenho profissional”.  

Defende-se, neste estudo, que durante a realização do estágio os alunos 

ao vivenciarem experiências sobre o cotidiano escolar e os procedimentos de 

ensinar adotados pelos professores poderão desenvolver-se profissionalmente, 

na medida que, tiverem a oportunidade de comentar, descrever e narrar os 

processos vividos. Nesses momentos o professor supervisor de estágio poderá 

prestar esclarecimentos sobre as concepções implícitas e os conteúdos previstos 

para os diferentes anos de escolaridade.  

Concebe-se, nesse sentido, que os alunos da formação inicial ao se 

depararem com as situações reais do cotidiano escolar passam a entender que a 
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escola sofreu e está sofrendo mudanças no âmbito institucional, bem como, no 

âmbito pedagógico.  

Compartilhando as ideias de Nóvoa (2000), julga-se que todo professor 

deve ver a escola como um lugar onde ele não somente ensina, mas também 

aprende. Percebe-se que a atualização e a produção de novas práticas só 

surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas, o que tem lugar na escola e 

nasce do esforço de encontrar respostas para problemas educativos.  

Ao considerar que a interação entre os pares, assim como o próprio 

contexto e o espaço em que atuam interferem no processo de profissionalização 

docente, defende-se a participação e o envolvimento dos profissionais da escola 

na produção e na execução do projeto pedagógico institucional, pois, conforme já 

foi mencionado, a participação e a realização de atividades na escola colaboram 

para a constituição da profissionalidade e a influenciam. 

Assim, na realização de um estágio com acompanhamento pela 

supervisora – e também pesquisadora – busca-se propiciar a participação do 

aluno na formação inicial e transformar a postura passiva “dos futuros 

professores” numa postura criativa, que busque reformulações e significado na 

ação de ensinar e de aprender.  

Os alunos da formação inicial, durante a realização do estágio, precisam 

ter a oportunidade de entender que a formação é um ciclo contínuo e exige um 

esforço de reflexão permanente que “abrange a experiência do docente como 

aluno (educação de base), como aluno-mestre (graduação), como estagiário 

(práticas de supervisão), como iniciante nos primeiros anos da profissão” 

(NÓVOA, 2000, p. 45). 

Para o mesmo autor, a formação depende do trabalho de cada um. Mais 

importante que formar é formar-se, uma vez que todo conhecimento é 

autoconhecimento e que toda formação é autoformação.  

Defende-se, nesse contexto, que, além da interação e da troca, da reflexão 

e da ressignificação das ações, todo o ambiente de trabalho deve ser discutido, 

uma vez que é nele que acontecem os encontros e os desencontros com a 

profissão docente, deixando marcas que influenciam no processo de 
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aprendizagem da docência. Portanto, “sua maneira de ser, de pensar e de agir 

permanecem como arma poderosa em todo processo de profissionalização” 

(GAUTHIER, 1998, p. 71). 

Assim, busca-se excluir a possibilidade da formação passiva do aluno dos 

cursos de Licenciatura, bem como da presença do professor formador como o 

agente simplesmente transmissor de conhecimento. Esses aspectos são 

reforçados em diferentes pesquisas, inclusive nos estudos de Passos 2010). 

As descrições das vivências das alunas nas narrativas que compõem este 

trabalho permitiram a confirmação das concepções de Nóvoa (2000), que se 

ampliaram com a verificação de que conhecer somente a matéria não é suficiente. 

É essencial que o professor compreenda que seu trabalho é de natureza 

intelectual. 

 

 

1.3  Ser professor: a profissionalização, o profissionalismo e a 

constituição da profissionalidade docente 

 

A busca da legitimação profissional e a complexa natureza da profissão 

docente têm estado em pauta nos estudos desde a década de 1980, e desde 

então, vêm sendo anunciadas por diferentes pesquisadores. As atuais tendências 

investigativas sobre a docência e a constituição da profissionalidade do professor 

vêm emergindo como temática relevante e têm como referência os contextos e os 

processos envolvidos na constituição do ser professor.  

De acordo com Montero (2001), é consensual a ideia de que os 

professores vão se modificando na trajetória profissional e, a partir da prática 

reflexiva que resulta de um processo de construção histórica e ideológica que 

interfere no seu processo de profissionalização, eles podem constituir-se 

profissionalmente.  

É importante considerar que a profissão docente e a profissionalização 

docente “pertencem ao mesmo campo disciplinar e se constituem num processo 

dinâmico em plena evolução, com crescente identificação dos critérios de 
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articulações – o ensino como a atividade profissional dos professores” 

(GOODSON, 2008, p. 35). 

Adotam-se os estudos de Ivor Goodson por considerá-lo difusor de ideários 

sobre a formação docente, a partir de suas pesquisas sobre as reconfigurações 

recentes da profissionalização do professor, tomando os Estados Unidos como 

caso exemplar.  

Goodson (2008) considera que o percurso profissional sempre é marcado 

pela mobilização de conhecimentos já existentes e pela produção de novos, e 

isso exige que o próprio professor vincule sua formação docente à sua 

profissionalização. O pesquisador apresenta a distinção entre profissionalização 

e profissionalismo: caracteriza como profissionalização o investimento num 

projeto que envolve a busca de status e de recursos para um grupo profissional e 

afirma ser o profissionalismo o outro lado da moeda, pois se direciona à prática e 

à profissão de ensinar, ou seja, “à definição que os professores fazem das 

práticas do seu grupo de pares e das formas que concretizarem a arte e o ofício 

de ensinar” (GOODSON, 2008, p. 210).  

Destaca que um projeto de profissionalização docente necessariamente 

deve aspirar a melhores padrões profissionais e a mais profissionalismo, o que 

resultaria na harmonia entre a profissionalização e o profissionalismo. Contudo, 

faz um alerta aos professores, que precisariam entender a complexidade do 

profissionalismo docente e sua não caracterização geral: 

Cada professor tem de construir um profissionalismo pessoal que 

se encaixe na sua história de vida, na sua formação, no seu 

contexto e, acima de tudo, na sua personalidade. Boa parte deste 

profissionalismo é aprendida, construída e necessariamente 

sustentada no ambiente de trabalho quotidiano da escola. 

(GOODSON, 2008, p. 131-132) 

 

Montero (2001) também argumenta sobre o campo semântico e os 

significados das palavras que envolvem o ensino como profissão, reforçando que 

têm sido tema de debate no âmbito educacional. Acrescenta que, nesse debate, 

os significados de profissão, profissionalidade e profissionalismo variam e 
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dificultam a interpretação sobre o processo de profissionalização docente, uma 

vez que existe  

[...] uma dificuldade de chegar a um respectivo acordo sobre o 

significado de outros termos situado também no campo semântico 

das profissões e da profissionalização, como por exemplo, os de 

profissionalismo e o de profissionalidade13. (MONTERO, 2001, p. 

80) 

 

O estudo da relação dialética entre as palavras que envolvem a profissão 

docente, o profissionalismo e a profissionalização possibilitou entender o 

processo de constituição da profissionalidade dos professores, que está articulado 

com o envolvimento do docente com os conhecimentos e as habilidades para seu 

exercício profissional e, também, com seu processo de profissionalização. Este 

último requer a conquista de um espaço para a constituição, o reconhecimento e 

a valorização profissional. Pelo estudo desse espaço /lugar de atuação pretende-

se defender a constituição da profissionalidade docente dos alunos da formação 

inicial em seu processo inicial de atuação nos estágios.  

Roldão (2005, p. 108) faz menção à não linearidade do processo de 

profissionalização e à necessidade do olhar atento para as tensões que o 

atravessam, já que “desde o século XIX alternaram-se períodos de 

profissionalização e desprofissionalização pautados em lutas e conflitos, de 

hesitações e de recuos”. Ao considerar o saber que se associa ao ser professor 

como o “elo mais fraco” da sua profissionalidade, a autora declara também que a 

desvalorização profissional relacionada a ser professor e estar na profissão reflete 

no âmbito cognitivo e intelectual do docente. 

Existe uma literatura que vem sendo ampliada com significativa relevância 

sobre os aspectos inerentes à profissão, ao profissionalismo e à 

profissionalização docente. Outros elementos relativos à profissão docente e aos 

conhecimentos profissionais para o exercício da docência vêm sendo 

incorporados e/ou (re)significados. Outro aspecto a considerar refere-se ao 

_____________ 
13

 “[...] hay que añadir la dificultad de ponerse de acuerdo respecto al significado de otros términos situados 
también en el campo semántico de las profesiones y la profesionalización, como por ejemplo lo de 
profesionalismo, o profesionalidad” (MONTERO, 2001, p. 80).  
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constructo “aprender a ensinar”, que se relaciona com a construção da identidade 

de um professor.  

De acordo com Montero (2001, p. 134-135)14, a identidade é “um processo 

às vezes estável e provisório” que se relaciona com o processo de 

profissionalização, o qual “mais do que um discurso profissional, se situa na 

disponibilidade de um corpo de conhecimentos comuns sobre o ensinar”. Nesse 

corpo de conhecimento reside o que caracteriza o conhecimento específico para a 

realização de uma atividade profissional e a forma como o professor se constitui 

profissionalmente, ao ter que decidir sobre a ação e sobre as várias tarefas e 

atividades características da profissão.  

Defende-se, dessa forma, que, no caso da docência, esses aspectos estão 

diretamente relacionados com a profissionalidade, uma vez que são os saberes 

docentes e os conhecimentos profissionais que fornecem embasamento 

necessário para a profissão e – no caso do professor – para definir planejar, 

executar e avaliar suas ações. 

Tardif (2008) também reforça a ideia de que a formação do professor é 

uma trajetória que sofre influências do processo de travessia.  

A trajetória será feita enquanto houver a vida humana, uma vez 

que a transformação é a recorrência de uma (re)construção e a 

transformação feita das e nas relações com o produto. Ou seja, 

um trabalho que não tem um fim, e que se configura no provisório, 

no âmbito das incertezas, porque há a dúvida, ou seja, uma 

terminável travessia. (TARDIF, 2008, p. 47) 

 

Confirma-se aqui esse entendimento, ao verificarem-se as marcas 

deixadas pelas vivências descritas nas narrativas, quando as alunas da formação 

inicial anunciavam suas percepções e impressões sobre o cotidiano escolar, 

relacionando-as com seus conhecimentos sobre as práticas das professoras 

titulares da classe que observavam e das quais, muitas vezes, participavam. 

Essas formas de exposição configuravam-se no processo de travessia pelas 

_____________ 
14

 “Un proceso que a veces estables y temporales … Más que un discurso profesional, reside en la 
disponibilidad de un cuerpo común de conocimientos sobre la enseñanza” (MONTERO, 2001, p. 133-
135).  
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transformações e pelas ressignifcações anunciadas, que resultavam na 

construção e na constituição profissional.  

Há de se considerar que, quando o estágio não permite esse processo de 

travessia, a mudança de crença sobre ser e estar na profissão fica inalterada, e a 

trajetória acontece sem transformação do sujeito que participa do processo.   

Entretanto, esta pesquisa busca oferecer condições e verificar como as 

alunas, sujeitos da pesquisa, se apropriam dos espaços de formação, 

transformando-os em lugares de discussões que podem deixar marcas pessoais e 

transformar seus conhecimentos de base para o exercício da docência, de forma 

a constituírem-se profissionalmente.  

Mediante o entrelaçamento das palavras e o contexto de reflexão sobre a 

formação como trajetória e travessia, permite-se compactuar com a afirmação de 

Imbernón (2004, p. 46): “a formação será legítima, quando contribui para o 

desenvolvimento profissional do professor no âmbito do trabalho e de melhoria 

das aprendizagens profissionais”.  

Analisando o conceito de lugar de formação anunciado por Cunha (2010), 

associado com os conceitos de formação já explicitados, verifica-se que  

o professor precisa de novos sistemas de trabalho, de novas 

situações formativas associados às instituições educativas como 

núcleos em que trabalha um conjunto de pessoas para exercer a 

profissão e desenvolver-se profissionalmente (CUNHA, 2010, p. 

190).  

 

As referências à formação inicial e o envolvimento das alunas nas 

situações reais mediante a participação no curso de Pedagogia, no estágio 

supervisionado e nos encontros com a pesquisadora tiveram, neste estudo, o 

objetivo de dar a elas oportunidade para recorrerem aos profissionais formados, 

especialmente nos momentos dos conflitos, das tensões e das confirmações, 

sinalizando, assim, seu início na profissão e também na aprendizagem 

profissional.  

Essas ações que envolvem a tarefa de ensinar e de aprender foram 

favorecidas, de forma implícita e explícita, durante a produção das narrativas 
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sobre a participação no estágio e pelos diálogos com a professora da classe, com 

a diretora da escola, com a pesquisadora ou com os professores do curso.  

Logo, no próximo capítulo, adotando como objeto de estudo o estágio e 

tendo como intenção melhor compreender a aprendizagem da profissão que 

envolve o ensinar e o aprender e tem relação com a formação docente, discutem-

se os espaços de formação como elementos constituintes do processo de 

profissionalização docente e da  profissionalidade do professor. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

O estágio e suas contribuições para a constituição da 

profissionalidade docente 

 

Aprender com os professores de profissão como é o ensino, 

como é ensinar, é o desafio a ser enfrentado pelos futuros 

professores para construir um profissionalismo pessoal que 

se encaixe na sua história de vida, na sua formação, no seu 

contexto e, acima de tudo, na sua personalidade. As 

interpretações do ensino, acontecimentos, atividades, 

deslocamentos, relações contínuas e encontros e pertenças 

vividos influenciam na constituição da profissionalidade 

docente. (MONTERO, 2001) 

 

A concepção de que o estágio é o momento em que o aluno da formação 

inicial tem a sala de aula na mão e pode visualizar-se diante uma ação docente 

traz a possibilidade de defini-lo como objeto de estudo deste capítulo. Busca-se, 

nesse contexto, discutir por que o aluno da formação inicial, ao participar do 

estágio, tem condições de constituir sua profissionalidade e apropriar-se de 

conhecimentos profissionais para ensinar.  

Esclarece-se que nesta pesquisa foi proposto o desenvolvimento de uma 

prática de estágio que contemplasse a aprendizagem do conhecimento relativo 

aos conteúdos para ensinar matemática, buscando favorecer a reflexão sobre o 

uso que esses conhecimentos teriam para os futuros professores, ou seja, os 

alunos das séries finais do curso de Pedagogia e futuros professores.   
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Assim, na tentativa de eliminar lacunas deixadas pelo estágio tradicional 

oferecido e exigido por lei, buscou-se encontrar formas de chegar à articulação 

entre a instituição de Ensino Superior e a escola de Ensino Fundamental onde o 

estágio foi realizado. As narrativas sobre as vivências no estágio foram adotadas, 

entre outros propósitos, como instrumento de análise e foram produzidas 

intencionalmente pelas cinco alunas sujeitos desta pesquisa, para superar a visão 

técnica dos relatórios exigidos.   

 

 

2.1  Pressupostos iniciais: o estágio como objeto de estudo 

 

Estudos e discussões sobre a legislação vigente e sobre os objetivos e as 

contribuições do estágio levam a conceber que, ao adentrar na sala de aula, o 

aluno da formação inicial tem, pela primeira vez, a oportunidade de fazer a leitura 

da profissão docente não mais na condição de aluno, e sim como aprendiz da 

profissão.  Dessa forma, concebe-se que o estágio é um momento especial do 

processo de formação do professor, em que ocorrem, de maneira mais efetiva, a 

transição e a passagem de aluno a professor. 

Ressalta-se que isso se configura no artigo 82 da LBD 9394/96 (BRASIL, 

1996), que destina aos estabelecimentos de ensino as normas para realização 

dos estágios de seus alunos. Nesse artigo fica definido que os sistemas de ensino 

estabelecerão as normas para a realização dos estágios dos alunos matriculados 

no Ensino Superior em sua jurisdição. O parágrafo único do mesmo artigo 

determina que o estágio realizado nessas condições “não estabelece vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado 

contra acidentes e ter cobertura previdenciária prevista na legislação específica”. 

Define ainda os níveis de ensino nos quais os alunos podem realizar os estágios: 

todas as etapas do nível da Educação Básica, acrescidos da educação 

profissional e do estágio em ambientes não escolarizados15.   

 

_____________ 
15

 O Parecer 30/2001 do Conselho Nacional da Educação (BRASIL, 2001) traz esclarecimentos sobre os 
estágios supervisionados no nível da Educação Profissional e dos Ambientes não escolarizados. A IES 
onde foi desenvolvida esta pesquisa atende a essa determinação.  
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Tomando como referência a resolução do CNE/CP, de 18 de fevereiro de 

2002 (BRASIL, 2002), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores de Educação Básica, em nível superior, confirma-se 

que o estágio é (ou deveria ser) um instrumento essencial no processo de 

formação do profissional, por auxiliar o aluno a compreender e enfrentar o mundo 

do trabalho. Para Pimenta (2004), os estágios previstos pelos aportes legais 

deveriam possibilitar ao aluno dos cursos de Licenciatura a formação da 

consciência política e social que o conduzisse ao perfeito entendimento da 

relação intrínseca entre teoria e prática. 

Cochran-Smith e Lytle (1999) utilizam a metáfora “dentro/fora” para 

representar a imagem ambígua que simboliza o futuro professor quando está na 

condição de aprendiz da profissão e frequenta o ambiente de sala de aula. Ora 

ele fica perplexo com a situação que envolve aspectos de ensino e de 

aprendizagem, aspectos afetivos de comportamento do aluno e do professor e 

uma ou outra vez faz relação com as questões históricas, econômicas e sociais e 

afirma não adotar tal procedimento ou postura; ora fica em dúvida se teria 

conhecimento suficiente para ensinar e oferecer oportunidades para 

aprendizagem ou resolver o conflito instaurado durante a aula; ora, ainda, 

considera que ser professor é reproduzir o que vivenciou como aluno. 

Para Sanmamed e Abeledo (2011), o aluno estagiário, ao interagir com o 

ambiente físico, social e educacional, precisa ser encorajado a desenvolver por si 

seu próprio conhecimento, agindo de forma reflexiva diante das inúmeras 

situações do cotidiano escolar, já que, normalmente, ele visualiza os professores 

das classes como o “conhecedor do conhecido”, que tem status de manejar as 

situações da classe e que domina todo o conhecimento para ensinar. O estágio16 

“é um fator chave no processo educacional e para o aluno em formação é uma 

oportunidade única de aprender a profissão docente sem ter a enorme 

responsabilidade que ela exige” (ibidem, p. 48).  

 

 

_____________ 
16

 “is a key factor in the process of teacher education and a prime opportunity for trainess to learn about the 

teaching profession” (SANMAMED; ABELEDO, 2011, p. 48).  
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Para ilustrar essas percepções sobre o tempo de permanência e os 

resultados esperados da participação dos alunos da formação inicial nos estágios 

previstos, Bosi apresenta estudos sobre o tempo e a cultura.  

O autor, em seu artigo, “Plural, mas não caótico”, indica que existe “um 

modelo de tempo cultural”, resultado de um processo de múltiplas interações e 

oposições no tempo e no espaço. Destaca o tempo como um dos aspectos 

diferenciadores das culturas e dos modos de ser e constituir se Afirma que a 

categoria do tempo se sustenta na articulação com as oposições básicas de série 

e ciclo, tempo acelerado e tempo sazonal. Sazonal vem do latim satio, época do 

ano em que se semeia; vem da família de palavras “estação” e “estágio”, cuja raiz 

comum denota parada do fluxo do tempo em determinação ao cumprimento da 

ação. Esse alongamento na duração do tempo e de cada fase é próprio ao estilo 

de escavar na memória conhecimentos em sintonia com seu projeto pessoal. 

Nesse percurso, a lembrança se alinha com a imaginação e exige juízo crítico 

(BOSI, 1992).   

Essa concepção remete também ao conceito de estágio que envolve esta 

pesquisa, pois concebe-se que a participação do aluno da formação inicial no 

estágio tem um tempo cultural definido para o cumprimento de uma ação que 

exige revisão dos conhecimentos e busca, na memória, conhecimentos que serão 

(re)significados e marcarão uma nova fase da vida pessoal e profissional desse 

aluno em formação. Não deixa de ser um modelo de tempo cultural que não é 

único, está entrelaçado aos diferentes tempos e espaços e sustentado pelas 

sementes lançadas que devem florescer e resultar em novas apropriações, além 

de influenciar na constituição da profissionalidade docente.  

É relevante considerar que existe a concepção de que o estágio ainda se 

refere ao cumprimento da exigência da lei, ao preenchimento de protocolo para 

ganhar o certificado de conclusão do curso.  

Pimenta (2001) faz críticas ao estágio concebido como um período limitado 

do tempo em que o aluno em formação é obrigado a cumprir uma carga horária e 

frequentar ambiente escolar, cuja atividade não faz parte integralmente da 

realidade da qual ele se aproxima. Esse tempo de obrigação se restringe, muitas 
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vezes, à frequência e à produção de relatórios para cumprimento das exigências 

legais propostas pela disciplina.  

Em concordância com as concepções de Pimenta (2001), Pimenta e Lima 

(2004) enfatiza-se que a aproximação da realidade desenvolvida pelo estagiário, 

no caso do estágio cumprido por obrigação sem articulação com a formação 

oferecida no curso superior, assemelha-se com o “olhar de estrangeiro”, ou seja, 

de alguém que está de fora, que veio de um outro contexto, que não está 

condicionado ao cotidiano daquela prática. 

Groenwald (2005), ao enfatizar que a formação inicial de professores deve 

ser organizada de modo que os futuros professores adquiram competência para 

exercer a profissão, concebe que os estágios não devem se constituir em 

espaços de treinamentos de técnicas e métodos. Ao contrário, nos espaços em 

que os alunos vão realizar os estágios, eles devem ser recebidos pelos 

responsáveis pela instituição e, em seguida, devem ser apresentados à equipe, 

para sentirem-se parte dela e do espaço que irão frequentar para desenvolver as 

atividades como aprendizes da profissão docente. Nesse sentido, esse espaço 

deve fornecer subsídios para reflexão sobre a construção da identidade, dos 

saberes e das posturas necessárias ao exercício da profissão.  

Zeichner (2010) apresenta uma visão mais crítica sobre a realidade dos 

estágios. Afirma existir uma dicotomia entre os propósitos e os resultados 

alcançados. Esclarece que, ao longo das últimas décadas, por vezes, o estágio foi 

considerado componente essencial da formação, e outras vezes foi tomado como 

algo prejudicial, porque induz a acertar o estabelecido. Complementa que, até os 

anos 1970, era considerado a “caixa preta” que permitia verificar as mudanças e 

os resultados alcançados na formação inicial; dos anos 1970 a 1980, mediante a 

visão funcionalista da socialização da profissão, o estágio minimizava a 

capacidade de resposta do futuro professor, ao ser modelado com planilhas 

oferecidas pelos supervisores para descrições sobre a característica das aulas, 

da escola e dos alunos, entre outros. Após a década de 1990, ainda segundo 

Zeichner, os estágios passaram a se constituir em momentos de participação dos 

futuros professores como aprendizes da profissão docente no mundo do ensino, 

para usem suas experiências prévias, aproximem-se, organizem-se com seus 
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recursos teóricos e iniciem o processo de construção do seu conhecimento 

profissional. Nesta pesquisa defende-se que esse processo resulta na 

profissionalização e na constituição da profissionalidade.   

Rodgers e Scout (2008, apud SANMANED; ABELELO, 2011, p. 54), na 

mesma perspectiva, esclarecem que nos últimos anos tem havido um 

investimento profícuo para que as horas de estágio permitam17 constatar que a 

permanência e a participação do aluno em formação na escola servem para   

[...] o processo de socialização e construção do conhecimento 

profissional, que permite a abordagem dos mecanismos em que 

dispara a transição de aluno para professor e a configuração da 

identidade profissional como professor.  

 

Não há dúvidas sobre a necessidade de escuta e de receptividade 

recíproca, aproximação, socialização e de investigação sobre os recursos 

(humanos, físicos e materiais) que a equipe e os professores mobilizam e utilizam 

para ensinar. Esses aspectos, seguramente, representam para o aluno da 

formação inicial uma oportunidade para a aprendizagem do ensino, para análise 

do conhecimento que se produz durante o ensino e, portanto, uma oportunidade 

de “vislumbrar as relações e possibilidades de confluência entre o conhecimento 

do ensino, o conhecimento para ensinar, o conhecimento sobre ensinar” 

(SANMAMED; ABELEDO, 2011, p. 54). 

Esse movimento reflexivo possibilita entender que a participação dos 

alunos da formação inicial na escola e na sala de aula, quando realizam o estágio, 

visa promover de forma contextualizada a ampliação dos conhecimentos 

profissionais docentes. Tais considerações não são tão simples de serem 

compreendidas e apropriadas pelos alunos quando estão na formação inicial e, 

especificamente, durante a realização do estágio.  

A frequência e a participação dentro da escola, durante a realização do 

estágio, permitem ao aluno da formação inicial verificar que a prática do professor 

para ensinar é complexa e singular e, até mesmo, incerta, por vezes, exigindo do 

_____________ 
17

 “proceso de socialización y construcción de conocimiento profesional, lo que permite aproximarnos a los 
mecanismos bajo lo que se desencadena el tránsito de alumno a profesor y se configura la identidad 
profesional docente” (SANMAMED; ABELEDO, 2011, p. 54) 
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professor a busca intencional do diálogo entre os saberes da prática, para 

construção do conhecimento profissional sobre ensinar (MOURA, 2001).  

Ao considerar estágio como referência para a aprendizagem da profissão, 

verifica-se que as atuais tendências investigativas sobre a docência e a 

constituição da profissionalidade docente vêm emergindo como temática 

relevante em relação à legitimação profissional. Essas tendências têm como 

referência os contextos e os processos envolvidos na constituição de ser 

professor.  

 

 

2.2  O estágio e a constituição da profissionalidade docente 

 

O ensino como profissão e a própria profissão docente atualmente colocam 

a figura do professor em evidência, pelas inúmeras tarefas que desempenha e 

pelo aumento das expectativas sobre seu papel na profissão. O professor tem 

assumido funções complexas que refletem na sua constituição profissional e na 

transformação do espaço onde atua. André et al. (2010) confirmam essas 

concepções:  

O professor, ao mesmo tempo que desenvolve a sua atividade 

profissional, contribui para que mudanças ocorram ao seu redor e, 

simultaneamente, reconstrói-se pelas experiências. Nesse 

processo, ele não só constitui a sua identidade, mas também 

colabora com ações, valores e práticas para a constituição 

identitária dos estudantes que o circundam. (ANDRÉ et al., 2010, 

p. 126) 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a busca pela identidade e pela 

legitimação profissional do professor está associada à natureza da profissão 

docente, demarcada por influências históricas, econômicas e políticas.  

As pesquisas educacionais, desde a década de 1980, têm demonstrado, 

entre outros aspectos, os desafios dos cursos de Licenciatura que envolvem a 

questão da profissão, da profissionalização docente e da constituição da 

profissionalidade docente.  
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Para Gauthier (1998), a profissionalidade diz respeito a uma dimensão do 

conceito de profissionalização que se articula com profissionalismo. São 

dimensões complementares e constituem-se num processo dialético de 

construção de identidade social: a profissionalização como processo interno é 

entendida como construção de uma profissionalidade, em que o professor adquire 

conhecimentos mobilizados nas atividades docentes; e a profissionalização como 

processo externo refere-se ao profissionalismo e envolve a reivindicação de 

status dentro da visão social de trabalho, que requer negociações e contratos por 

grupo de atores, no intuito de reconhecimento, pela sociedade, das qualidades 

específicas, complexas e difíceis de serem aprendidas. 

Devido à dificuldade de fazer prescrições terminológicas para uma 

realidade tão ampla como a da docência, às muitas abordagens sobre esta 

temática, à similaridade dos conceitos, das definições e das concepções, indica-

se que a profissionalização docente é o processo mais amplo que envolve a 

docência, pois estende-se ao percurso que o próprio professor construiu antes e 

durante a sua formação e, por isso, vincula-se a sua profissionalidade, bem como 

ao seu processo de constituição profissional.  

Conforme os pressupostos iniciais, o estágio possibilita ao aluno da 

formação inicial visualizar-se na profissão e assume significados diferentes em 

função dos contextos. De acordo com Montero (2001), esses contextos fazem 

parte da constituição da profissionalidade docente, a partir do momento em que 

os estagiários se reúnem em grupo ou com a equipe escolar para discussão e 

estudos formativos. 

Para a mesma autora, a formação recebida pelos participantes durante as 

reuniões de estudos e de discussão sobre as práticas pedagógicas, acrescida dos 

aspectos ligados à cultura e à diversidade, além de auxiliar na construção da 

autonomia docente, interfere na constituição da profissionalidade docente: 
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[...] em uma perspectiva cultural da profissionalidade, a 

compreensão do saber profissional como saber prático e não 

como saber técnico, aponta para as dimensões grupais e sociais 

de onde se gera a prática pedagógica, em que o desenvolvimento 

profissional não pode ser visto como fator externo. Por isso a 

formação deve ser articulada com a ação pedagógica e 

organizacional, permitindo, assim, compartilhar experiência e a 

transformação dos saberes práticos em saberes comunicacionais. 

A construção da profissionalidade do professor se converte assim 

em um dos eixos de afirmação de uma profissão e um dos fatores 

maiores de sua autonomia. (MONTERO, 2001, p. 130)18
   

 

Tais considerações não são tão simples de serem compreendidas e 

apropriadas pelos professores, quando estão na formação inicial, pois, de acordo 

com Montero (2001), os envolvidos com o processo de ensino devem considerar 

a realidade e o significado da atividade profissional, que dependem da articulação 

dos conhecimentos da disciplina, dos conhecimentos pedagógicos e dos 

conhecimentos apropriados durante o exercício da docência. Ou seja, devido ao 

“sentido dinâmico da profissionalização como um processo permanente – ao 

longo da vida – de desenvolvimento profissional” (MONTERO, 2001, p. 130), essa 

compreensão é gradativa.  

Outro aspecto a considerar tem a ver com a relação dialética que existe 

entre os termos “profissionalidade” e “profissionalização”. Eles são derivados de 

“profissão”19, cujo enfoque contemporâneo se relaciona com o processo e 

produto, estrutura e poder.  

Nessa visão, Tardif (2008) acrescenta que a atividade docente mobiliza 

perspectivas de análise, coloca a subjetividade do professor no centro das 

pesquisas sobre o ensino, situando-o como sujeito ativo, produtor de saberes 

_____________ 
18

 “[...] En la perspectiva cultural de la profesionalidad, la comprensión de los conocimientos profesionales y el 
conocimiento práctico más que conocimientos técnicos, apunta a las dimensiones del grupo social y un 
estímulo de la práctica pedagógica, en la que el desarrollo profesional no puede ser visto factor externo. 
Por lo tanto, la formación debe ser combinada con la acción pedagógica y organizativa, lo que permite el 
intercambio de experiencias y conocimientos prácticos en la transformación de la comunicación del 
conocimiento. La construcción de la profesionalidad del docente se convierte así en una declaración de los 
ejes de una profesión y uno de los principales factores de su autonomía” (MONTERO, 2001, p. 130). 

19
 Ritzer e Walczak (1986, p. 61, apud Gauthier, 1998, p. 67) definem a profissão como “uma ocupação que 
passou por um processo de desenvolvimento que a torna capaz de convencer os outros (por exemplo, os 
clientes, a lei) de que ela adquiriu uma constelação de características geralmente aceitas como sendo as 
de uma profissão”.  
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específicos do seu trabalho, aspectos que envolvem a profissionalização e a 

profissionalidade.  

Muitas são as abordagens sobre esta temática. Logo, sem a pretensão de 

homogeneizar as definições, já que não é fácil fazer prescrições terminológicas de 

uma realidade ampla e complexa como a da profissão docente, optou-se por 

fazer, no Quadro 2, uma breve apresentação das concepções sobre a 

profissionalidade apresentadas pelos autores que embasam nossa pesquisa. 

 

Quadro 3 – Concepções sobre a profissionalidade docente 

Autor Definição 

BOURDONCLE 

(1991, apud 

GAUTHIER, 1998, 

p. 61): 

“Profissionalidade é o aumento do domínio profissional de uma atividade. Esse 

aumento se faz por meio da melhoria das competências e da racionalização dos 

saberes que fundamentam esta atividade. Trata-se de ampliar a possibilidade 

de agir sobre a prática a partir de saberes formalizados. A profissionalidade no 

ensino supõe, assim, uma mudança nos saberes e na integração na formação”.  

GAUTHIER 

(1998, p. 71) 

“A profissionalidade se legitima e se remete à compreensão das imagens ou 

representações que o professor constrói a respeito do magistério, mesmo antes 

de ter começado a ensinar”. 

 

 

 

MONTERO 

(2001, p. 130) 

“Em uma perspectiva cultural da profissionalidade, a compreensão do saber 

profissional como saber prático e não como saber técnico aponta para as 

dimensões grupais e sociais de onde se gera a prática pedagógica, em que o 

desenvolvimento profissional não pode ser visto como fator externo. Por isso a 

formação deve ser articulada com a ação pedagógica e organizacional, 

permitindo, assim, compartilhar a experiência e a transformação dos saberes 

práticos em saberes comunicacionais. A construção da profissionalidade do 

professor se converte, assim, em um dos eixos de afirmação de uma profissão e 

um dos fatores maiores de sua autonomia”.   

BRZEZINSKI 

(2002, p. 19) 

“Profissionalidade será o conjunto maior ou menor de saberes e de capacidades 

de que dispõe o professor, no desempenho de suas atividades num dado 

momento histórico”.  

 

 

LÜDKE; BOING 

(2004, p. 1176) 

“No Brasil esse termo foi introduzido ela influência francesa, em que a noção de 

profissionalidade está associada ao conceito de competências: Com todos os 

riscos de trabalharmos com um termo fronteiriço e polissêmico, acreditamos que 

as competências sejam um caminho que necessita ser discutido com base na 

idéia de profissionalidade”.  
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ROLDÃO 

(2005) 

Profissionalidade é “conjunto de atributos, socialmente construídos, que permite 

distinguir uma profissão de outros muitos tipos de atividade, igualmente 

relevantes e valiosas. [...] A profissionalidade implica igualmente a retomada do 

sentido, do revigoramento e da alegria da opção de ser professor.” (2005, p. 

108). 

Apresenta quatro descritores de uma atividade para que ela seja identificável 

como uma profissão, esclarecendo que, nesse conjunto de conceitos, encontra-

se a identidade de uma profissão, o prestígio, a credibilidade e a exclusividade 

de um saber que caracteriza o grau de profissionalidade em diversas atividades. 

1) O reconhecimento social da especificidade da função associada à atividade 

(por oposição à indiferenciação). 

2) O saber específico indispensável ao desenvolvimento da atividade e sua 

natureza. 

3) O poder de decisão sobre a ação desenvolvida e conseqüente 

responsabilização social e pública. 

4) A pertença a um corpo coletivo que partilha, regula e defende, intramuros 

desse coletivo, o exercício da função e o acesso a ela, a definição do saber 

necessário, o seu poder sobre ela, que advém essencialmente do 

reconhecimento de um saber que o legitima. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ 

(2010) 

Entendendo por profissionalidade o significado da ação docente, é possível 

afirmar que a profissionalidade é social: está atrelada à subjetividade e suas 

questões passam pelo âmbito do sujeito. É o sujeito que constrói sua 

profissionalidade; tem relação com a identidade, mas é distinta. Implica no 

sujeito se sentir professor, ela passa pela identidade. Podemos arriscar afirmar 

que a identidade está contida na profissionalidade.  

A profissionalidade tem uma série de características individuais e, também, tem 

características da profissão docente. Para exemplificar, podemos afirmar: um 

professor expert em conhecimento, que não sabe dar aula, tem 

profissionalidade, o que lhe falta é uma característica individual que envolve o 

procedimento para dar aula. Entretanto, sua profissionalização exige formação 

para desempenhar a atividade docente. Nesse sentido, é possível afirmar que o 

processo de profissionalização do professor irá permanentemente construir e 

constituir a profissionalidade. Ou seja, a profissionalização é dinâmica, é 

permanente e pode ser considerada exógena ao sujeito: é externa, é algo da 

profissão. Já a profissionalidade tem a dimensão intrínseca ao sujeito. 

Fonte: elaboração da autora deste texto 

 

Por compreender que a profissionalidade envolve os conhecimentos – 

articulados a um processo de profissionalização – e as habilidades para o 

exercício profissional da docência, o que requer a conquista de um espaço para 

constituição, reconhecimento e valorização profissional, busca-se, nesta 

pesquisa, verificar como a constituição da profissionalidade acontece, mesmo 

antes de assumir o trabalho docente, ou seja, desde a formação inicial.  
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Concebe-se, assim como Roldão (2005), que o espaço organizado do 

trabalho do professor, os objetivos, os conhecimentos e as tecnologias, os 

processos e os resultados constituem-se componentes da docência.  

Destaca-se, neste contexto, que tanto o curso de formação inicial como a 

escola onde o estágio é realizado influem e servem de estímulo para a 

aprendizagem do professor e do aluno. Compreende-se, também, que o 

conhecimento profissional não se dá e não acontece num único espaço. 

Considera-se que existe um emaranhado de conhecimentos significativos – 

pessoais e profissionais – que instrumentalizam a profissionalidade do aluno em 

formação nos diferentes espaços. Esses aspectos tornam relevantes os estudos e 

as investigações realizadas. 

Sendo assim, compreende-se a docência como um processo de 

constituição e identificação profissional que envolve a relação entre as condições 

sociais e institucionais, as formas de viver e de praticar a docência – 

individualmente e coletivamente.  

Nesta pesquisa, entende-se que esses componentes estão diretamente 

envolvidos com a questão do que é institucional e consequentemente, influenciam 

no processo de constituição da profissionalidade daqueles que compartilham 

dessa cultura e desse espaço. Sendo assim, tendo como foco de pesquisa o 

estágio supervisionado e mediante os estudos e as percepções sobre a influência 

do contexto social, da realidade educacional e dos espaços e recursos escolares 

para os alunos da formação inicial, no próximo capítulo apresenta-se o conceito 

de profissionalidade docente articulado ao movimento de espaço para lugar de 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

A constituição da profissionalidade docente no 

movimento de espaço para lugar 

 

Ao transitar da universidade para a escola e desta para a 

universidade, os estagiários e futuros professores podem 

constituir-se profissionalmente, ao tecer uma rede de 

relações, conhecimentos e aprendizagens, não com o 

objetivo de copiar, de criticar apenas os modelos, mas no 

sentido de compreender a realidade para ultrapassá-la. 

(MONTERO, 2001) 

 

O encaminhamento desta pesquisa com foco na identificação de como os 

espaços de formação se transformam em lugares de formação, tendo em 

evidência a constituição da profissionalidade dos alunos quando realizam estágio, 

impulsiona a discussão sobre os sentidos e significados dos termos “espaço” e 

“tempo”, “lugar” e “território”.  

A preocupação com os respectivos significados desses termos constitui um 

desafio instigante nesta pesquisa desde sua fase inicial. Ela surgiu da 

necessidade da identificação das aproximações feitas pela pesquisadora sobre a 

apropriação de conhecimentos profissionais para ensinar, seja durante a 

frequência e a participação nas aulas do curso de formação inicial, seja na 

realização do estágio.  

Assim, por compreender que na escola a organização das práticas deixa 

marcas e influências no modo próprio de ser, na produção de certos 

posicionamentos e, consequentemente, na identidade de cada um, nesta 
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pesquisa busca-se refletir e analisar de que forma as instituições escolares - a 

universidade, a escola e a própria sala de aula – tornam-se espaços de produção 

de conhecimentos para as alunas das séries finais do curso de Pedagogia, 

quando realizam o estágio. Destaca-se, nesse contexto, o componente 

matemático no processo de produção de conhecimento, tendo as narrativas como 

instrumento de análise.  

No cenário bibliográfico, autores que discutem e utilizam esses termos no 

campo educacional são Escolano (2000) e Viñao-Frago (2001), no âmbito 

internacional, e Cunha (2010), no âmbito nacional.  

 

 

3.1  O espaço e o tempo, o lugar e o território no âmbito da 

educação 

 

Os estudos sobre a dimensão espacial ampliaram-se mais precisamente 

no final do século XX, quando a escola foi compreendida como um espaço onde 

ocorrem relações socioculturais vivenciadas pelos indivíduos que a constituem.  

Viñao-Frago (2001) corrobora essa ideia, ao afirmar que a distribuição e 

os usos dos espaços começaram a ser elementos de reflexão e de pesquisa dos 

historiadores nos últimos anos, quando a dimensão espacial da atividade 

educativa começou a ser interpretada, dentro da história da escola, como 

realidade social e material, como cultura específica.  

Vinão-Frago (2001) defende, ainda, que a configuração e a distribuição e 

os usos do espaço são uma construção social. O espaço é uma das modalidades 

de sua conversão em território e lugar: “o espaço se projeta ou se imagina; o lugar 

se constrói a partir do fluir da vida e a partir do espaço como suporte; o espaço, 

portanto, está sempre disponível e disposto a converter-se em lugar, para ser 

construído”. (p. 61). E território para o autor é: uma noção subjetiva, ou caso se 

prefira, objetivo subjetiva – de índole individual ou grupal e de extensão variável 

(2001, p. 63). 

 



 73 

Nesse sentido, entende-se que as pessoas modificam o espaço com sua 

presença, seja na residência, ambiente de trabalho, no lazer, ou no caso deste 

estudo na instituição escolar. Para o autor [...] a instituição escolar ocupa um 

espaço que se torna, por isso, lugar. Um lugar específico, com características 

determinadas, aonde se vai, onde se permanece certas horas de certos dias. 

(VIÑAO-FRAGO, 2001, p. 71). 

Para o mesmo autor, a noção de espaço, tempo e lugar transcende o 

conhecimento de si mesmo e a história interior. “A escola é espaço e lugar – físico 

e material – dado, mas é também uma construção cultural que gera fluxos 

energéticos” (2001, p. 77). Inicialmente, a escola era o lugar da sala de aula, esta 

considerada o centro das relações de ensino. A sala de aula continua sendo 

espaço e lugar centralizador do ensino e da aprendizagem. Entretanto, com a 

ampliação dos ambientes escolares, a sala de aula deixou de compor os limites 

da escola, e os demais ambientes ganharam também relevância. A sala da 

direção e os espaços administrativos, o pátio, entre outros, são extremamente 

representativos das relações escolares.   

Mediante a compreensão de que os territórios são os lugares criados a 

partir de conjecturas criadas e influenciadas pela cultura, pelos costumes e pela 

realidade dos que nele convivem, normalmente, os territórios configuram uma 

determinada pedagogia, fator que reafirma a relevância da dimensão espacial. 

Logo, assim como o autor acima referido, entende-se que os ambientes escolares 

estão compondo territórios, lugares, e educando a partir das relações humanas, 

mesmo que não tenham sido pensados explicitamente para esse fim.  

Escolano Benito (2000, p. 6) traz, como historiador, as noções de espaço e 

lugar como constructo cultural que não é neutro, por deixar marcas que podem 

ser apresentadas pela arquitetura, pela materialidade que o constitui e pelos 

valores expressivos: 
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[...] o espaço escolar não é um recipiente neutro em que a 

educação formal é instalada, ou um pequeno palco para 

assegurar o desenvolvimento de disciplinas. [...] Tem a dimensão 

codificada de acordo com as regras específicas e símbolos, que 

introduzem práticas e sentido que nelas ocorrem, favorece 

aproximação ao conhecimento da cultura da escola, em sua 

materialidade e nos seus valores expressivos, influencia no 

desenvolvimento e formação de gerações de professores20. 

 

Retomando os estudos de Viñao-Frago (2001, p. 64), compreende-se 

também que o espaço não é neutro: 

O espaço jamais é neutro: em vez disso ele carrega, em sua 

configuração como território e lugar, signos e símbolos e vestígios 

da condição e das relações sociais de e entre aqueles que o 

habitam. O espaço comunica; mostra, a quem sabe ler, o emprego 

que o ser humano faz dele mesmo. Um emprego que varia em 

cada cultura; que é produto cultural específico, que diz respeito 

não só às relações interpessoais – distâncias, território pessoal, 

contatos, comunicação, conflitos de poder –, mas também à 

liturgia e ritos sociais, à simbologia das disposições dos objetos e 

dos corpos – a localização e posturas –, à sua hierarquia e 

relações.  

 

Compreender o espaço vivido, bem como tomar posse desse espaço que 

permite a socialização e, que intencionalmente educa, traz para a escola a 

dimensão ora de espaço ora de lugar 

Cunha (2010, p. 54) colabora para esse entendimento, ao afirmar que a 

ocupação do espaço e sua utilização supõem sua constituição de lugar: “o lugar 

representa a ocupação do espaço pelas pessoas que lhe atribuem significado e 

legitimam sua condição”. Neste contexto de definições, a autora refere-se a 

território como algo que ultrapassa o espaço e o lugar, por incluir uma relação de 

poder e por ter uma ocupação que revela intencionalidade.  

 

_____________ 
20

 “[...] El espacio de la escuela no es un contenedor neutro en el que está instalada la educación formal, o un 
pequeño escenario para el desarrollo de las disciplinas. [...] Tiene la escala codificada de acuerdo a reglas 
específicas y símbolos, que la introducción de prácticas y sintió que se producen en ellas, favorece más a 
los conocimientos de la cultura escolar, en su materialidad y sus valores expresivos, influye en el 
desarrollo y la formación generaciones de maestros” (ESCOLANO, 2000, p. 6). 
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Com isso, entende-se que a escola, o curso e o estágio são lugares 

específicos que, quando pensados, desenhados, construídos e utilizados para 

apropriação de conhecimentos, transformam-se em territórios.   

As alunas do curso de Pedagogia – tanto no curso de formação inicial, 

durante a participação nas aulas, nos grupos de discussão e nas narrativas 

produzidas, quanto na escola, quando realizaram o estágio – verificaram e 

compreenderam as diferenças no desenho das configurações de cada espaço e 

as intenções destes, de acordo com as particularidades que os constituem. 

Compreensões que vieram ao encontro dos propósitos específicos da formação 

para docência e que influenciaram na constituição da profissionalidade de cada 

aluna estagiária.  

 

 

3.2  O estágio e a pesquisa: de espaço a lugar de formação 

 

Investigar como os espaços deste estudo se transformam em lugares de 

formação e de aprendizagem da docência soma-se ao objetivo de verificar como 

esses espaços/lugares influenciam na constituição da profissionalidade docente 

das futuras professoras.   

Cunha (2010), ao discutir as trajetórias e os lugares de formação da 

docência universitária, afirma que  

a Universidade ocupa o lugar de formação quando os sujeitos, 

que desse processo se beneficiam, incorporam as experiências na 

sua biografia. Reconhecem e valorizam o lugar. Atribuem sentidos 

aos que viveram naquele lugar e passam a percebê-lo como o seu 

lugar, mesmo quando já não o habitam (CUNHA, 2010, p. 55)  

 

Para Escolano (2000), o espaço, assim como o tempo, não é apenas um 

constructo histórico, é uma construção cultural experimentada e apreendida 

desde muito cedo pelos indivíduos, que, normalmente, planejam os espaços de 

acordo com a necessidade de utilização e seu propósito.  
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No que se refere às categorias espaço e tempo, Viñao-Frago (2001, p. 61) 

contribui com as reflexões sobre a temática da pesquisa, ao afirmar que  

[...] qualquer atividade humana precisa de um espaço e de um 

tempo determinado para acontecer. Assim acontece com o 

ensinar e o aprender, com a educação. Resulta disso que a 

educação possui uma dimensão espacial e que, também, o 

espaço seja, junto com o tempo, um elemento básico, constitutivo, 

da atividade educativa. 

 

Tais percepções tornaram-se evidentes quando as alunas do curso de 

Pedagogia se reportaram ao tempo de aprendizagem e às intervenções feitas (ou 

não) pelas professoras. Também Escolano (2000) afirma:  

[...] as categorias espaço e tempo não são simples esquemas 

abstratos, ou seja, estruturas “neutras” nas quais deságua a ação 

escolar [...] o espaço escolar deve ser analisado como um 

constructo cultural que expressa e reflete, para além de sua 

materialidade determinados discursos. [...] estão dotados de 

significados e transmitem uma importante quantidade de 

estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao 

mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações 

disciplinares. (ESCOLANO, 2000, p. 26-27, autoria do grifo)   

 

A configuração dessas evidências e percepções a partir dos dados 

coletados confirmou as compreensões sobre as marcas, deixadas pela escola, 

que fazem parte da constituição da identidade e da história das pessoas. Marcas 

estas que, segundo Viñao-Frago (2001), podem ser percebidas quando os atores 

da escola narram suas vivências e memórias sobre escola – as salas de aula, o 

pátio, o recreio, as escadas – e apresentam o cenário, expondo suas percepções: 

O que recordamos são espaços que levam dentro de si, 

comprimido, um tempo. Nesse sentido, a noção de tempo, da 

duração, nos chega através da recordação de espaços diversos 

ou de fixações diferentes de um mesmo espaço. De espaços 

materiais visualizáveis. O conhecimento de si mesmo, a história 

interior, a memória, em suma, é um depósito de imagens. De 

imagens de espaços que, para nós, foram alguma vez e durante 

algum tempo, lugares. Lugares nos quais algo de nós ficou ali e 

que, portanto, nos pertencem: que são, portanto, nossa história. 

(VIÑAO-FRAGO, 2001, p.63)  
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No contexto da pesquisa e tendo as narrativas como instrumento de 

análise, compreende-se que, ao narrar sobre o espaço efetivamente, anuncia-se 

o caráter cultural que envolve o modo de representação do espaço enquanto 

construção social.  

Ghedin (2006), também pautando-se em Viñao-Frago (2001), defende que 

esse caráter cultural anunciado nos discursos que, nesta pesquisa, se servem das 

narrativas faz parte da constituição da identidade e da história das pessoas, dos 

signos e significados, dos vestígios, da condição e das relações sociais daqueles 

que o habitam.  

Cunha (2010) aponta que a atribuição de significado e a ocupação 

intencional do espaço podem transformá-lo em lugar. Ao considerar que o espaço 

está ligado à missão institucional e à representação que a sociedade faz dela, 

apresenta a dimensão humana como transformadora do espaço em lugar:   

[...] a existência dos espaços garante a possibilidade de formação, 

mas não a sua concretização. [...] O lugar, então, é o espaço 

preenchido, não desordenadamente, mas a partir dos significados 

de quem o ocupa. [...] Os lugares são preenchidos por 

subjetividades. É nesse sentido, que os espaços vão se 

constituindo, lentamente21, como lugares. [...] Quando a nossa 

subjetividade atribui sentido aos lugares, eles se tornam parte de 

nós mesmos. Eles constroem nossa história e neles deixamos 

parte de nós. (CUNHA, 2010, p. 54- 55)   

 

Ghedin (2006), na mesma perspectiva que Cunha (2010), afirma que as 

transformações que os indivíduos fazem no espaço afetam o que eles são e o que 

fazem, uma vez que o lugar é transformado pelas práticas, pelas experiências e 

pela capacidade de ação coletiva dos sujeitos.  

Zeichner (2010) analisa a relação entre a universidade e os estágios e 

afirma que existe uma desconexão perene entre tempo, espaço e supervisão de 

estágio, tanto nos conhecimentos acadêmicos como nos da prática profissional. 

Defende a necessidade da criação de “terceiros espaços” na “formação dos 

_____________ 
21

 Grifo da pesquisadora, pois concebe que as alunas aos poucos e lentamente têm seus tempos 
determinados para se constituírem profissionalmente e adquirirem profissionalidade docente, ou seja, 
somente mediante a frequência e o contato com os atores da escola diariamente conseguem entender e 
apropriar-se dos conteúdos que envolvem o ser e estar na escola e o exercício da docência.  
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professores” para diminuir a fronteira e “reunir o conhecimento prático profissional 

ao acadêmico, de um modo mais sinérgico no acompanhamento da 

aprendizagem dos professores em formação” (ibidem, p. 487).  

Para o autor, é preciso mobilizar a energia intelectual dos futuros 

professores, na medida em que realizam seus estágios em seus devidos espaços. 

O tempo real para compreender a articulação de programa e currículo precisa 

ficar em evidência, e, assim, o terceiro espaço pode ser caracterizado também 

como “espaço transformativo”, no qual o conhecimento é aumentado, quando 

envolve uma relação mais equilibrada e dialética entre o conhecimento acadêmico 

e o da prática profissional.   

Nesta pesquisa ficam evidentes essas percepções, quando as alunas 

rememoram suas vivências na escola; quando expõem seus pareceres sobre as 

formas de organização e os procedimentos didáticos adotados pelos professores 

titulares de classe; e, até mesmo, quando justificam a opção pela profissão 

docente. Declara-se neste contexto o óbvio: essas percepções são autênticas 

somente se o aluno realizar o estágio como um processo investigativo.  

Contudo, nas instituições de massa, percepções merecem atenção 

especial, principalmente na condução e na busca de resultados deste recurso: o 

estágio. Assim, especificamente em relação à caracterização dos espaços e ao 

significado de sua importância como espaços de formação e de realização do 

estágio, serão apresentadas particularidades: a universidade e a escola de Ensino 

Fundamental e as salas de aula onde a pesquisa foi realizada.  

 

 

3.3  A instituição de Ensino Superior, o curso de Pedagogia e o 

contexto da disciplina de Estágio Supervisionado 

 

A configuração política da instituição de Ensino Superior privada onde foi 

realizada a pesquisa merece ser destacada, pois ela se insere no cenário político 

e econômico do mundo globalizado, pautado por necessidade de competição e 

massificação, com o propósito de atingir todas as classes sociais e inserir-se na 

lógica da produção mercantil.  



 79 

Um breve parêntese histórico aponta que, desde meados da década de 

1970, a educação no Brasil caminha para a massificação. Inicialmente com a 

massificação do Ensino de 1º grau, seguiu o processo educativo tecnicista do 2º 

grau com habilitações nas diferentes áreas. Na década de 1980, para adaptar-se 

ao modelo neoliberal, um novo paradigma abriu a lógica da produção mercantil, 

que se iniciou na educação superior. Os intelectuais economistas do Banco 

Mundial22, que atendiam a educação como uma prestação de serviços, 

impulsionaram os estudos e as reformas educacionais do cenário nacional, o que 

resultou na promulgação de uma nova23 Lei de Diretrizes e Bases – 9394/96 

(BRASIL, 1996).  

Concorda-se com Brzezinski (2002) que essa lei faz ressalvas para 

educação superior de forma genérica, quando se verifica a possibilidade de 

extensão, impondo um caráter empresarial para esse nível de ensino, pois, “uma 

vez aliada à ideologia neoliberal, a educação superior fica desmantelada de tudo 

em prol da lucratividade. Nada mais interessa, além do capital” (ibidem, p. 130). 

Dentre as tensões resultantes desse cenário apresentado por Brzezinski 

(2002), a massificação da educação, muitas vezes confundida como 

democratização do ensino, comprometeu a qualidade dos processos educativos e 

a transmissão e a apropriação de conhecimentos. Esse aspecto teve reflexo, 

predominantemente, nos cursos de formação inicial e nas licenciaturas.  

Na instituição que fez parte desta pesquisa, esse cenário é bem visível, 

quando se analisam os planos de ensino e os depoimentos das alunas, durante o 

grupo de discussão, ao questionar-se sobre os pontos positivos e negativos do 

curso. As alunas, para exemplificar os pontos positivos, se remetem às aulas com 

dinâmicas diferenciadas, que fogem à apresentação do conteúdo pelo professor, 

ou à leitura de um texto, seguida da solicitação de uma resposta ou da produção 

de texto interpretativo. Lembram-se principalmente das reflexões sobre estudos 

_____________ 
22

 Para entender a política nacional que resultou na massificação do Ensino Superior, é necessário remeter-
se às recomendações de organismos internacionais como o Banco Mundial, que previa para os países 
mais pobres a privatização da formação superior para garantir a economia sustentável baseada no 
conhecimento, como mais e melhores empregos e com mais coesão social. No entanto, é preciso 
questionar-se: se o conhecimento e a educação são bens públicos e não podem submeter-se à ótica 
mercantilista, o que foi feito com a educação do nosso país? (BREZEZINSKI, 2002, p. 87)  

23
 Grifo desta pesquisa, pois concebe-se que esta lei de Diretrizes e Bases veio tardiamente. Ela atendia 
também à Constituição Federal promulgada em 1988, que já garantia direitos educacionais para todo o 
território nacional.  
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de casos e das aulas com dinâmicas de apresentação do cotidiano escolar 

associado à análise com embasamento teórico da prática e do trabalho efetivado.  

Essas considerações, aliadas ao momento histórico de referência, têm 

relevância quando se verifica que a instituição, adquirida em 2002, caracterizava-

se pelo oferecimento de cursos predominantemente da área de Engenharia (civil, 

mecânica, computação).  

Considera-se, nesse contexto, que, como organização de nível superior, 

buscava oferecer ensino para aqueles que terminavam os cursos técnicos – 

edificações, agrimensura, informática, entre outros – a continuidade do curso no 

nível superior. Após 2005, alguns cursos foram abertos na área de ciências 

humanas (Psicologia e Publicidade e Propaganda) e, no ano de 2007, abriram-se 

vagas e classes para os cursos de Pedagogia e de Direito.  

Outro aspecto a destacar diz respeito à expansão do Ensino Superior, 

majoritariamente do setor privado24, tornando este setor a principal oportunidade 

de acesso a esse nível de ensino; por isso teve crescimento exponencial.  

Especificamente em relação aos cursos de Licenciatura, o surgimento das 

novas instituições privadas de Ensino Superior e o número de cursos de 

Pedagogia aconteceu com maior variação após 1996, quando passou a vigorar a 

nova Lei de Diretrizes e Bases para Educação – LDB – 9394-96. A inclusão do 

artigo 6225 da referida Lei, que visa conferir aos professores da educação básica 

do País o nível superior como patamar mínimo de escolaridade, ampliou a 

procura de vagas e a busca pelos cursos de Licenciatura de Pedagogia.  

Essa evolução dos números de cursos, dos alunos matriculados, de 

ingressantes e concluintes pode ser verificada nas Tabelas 2 e 3, a seguir, 

conforme dados do INEP (BRASIL, 2010). Verifica-se que entre 2000 e 2007 o 

número de cursos de Pedagogia autorizados ultrapassou 100%, passando de 837 

cursos para 1767, enquanto nos anos de 2008 e 2009 houve uma queda de 30% 

dos cursos oferecidos em todo o País.  

_____________ 
24

 Segundo dados do INEP (BRASIL, 2010).  
25

 Artigo 62 da LDB 9394/96: “a formação dos docentes para atuar na educação básica seja realizada em 
nível superior, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação” (BRASIL, 
1996). 
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Tabela 1 – Cursos de Pedagogia entre 2000 e 2009 

Evolução dos cursos de Pedagogia, dos alunos matriculados, dos ingressantes e 
concluintes durante a década de 2000 a 2009 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cursos 837 919 996 1214 1437 1524 1562 1767 1636 1365 

Matrículas 

no curso 
202584 220906 240368 282841 278026 288156 282172 284765 278667 247707 

Alunos 

ingressos 
76237 75119 81708 87708 87657 81234 76381 81056 81136 81068 

Alunos 

concluintes 
31027 37083 49563 57788 66793 71662 62044 66283 55290 44975 

Fonte: Dados do INEP (2010). 

 

Outro dado que merece destaque refere-se ao número de matrículas entre 

os anos de 2000 e 2007, cujo aumento foi de aproximadamente 80 mil alunos, o 

equivalente a 40%. Entre os ingressantes, houve um crescente aumento de 

aproximadamente 10% entre 2000 e 2004, depois o número manteve-se estável 

até 2009. Quanto aos concluintes, ocorreu um aumento de 230% entre os alunos 

concluintes em 2000 e 2005, depois esse montante diminuiu em média 15% ao 

ano, e, mesmo em 2009, ainda houve um número superior a 140% dos 

concluintes em 2000.  

A instituição de Ensino Superior privada em que se insere a pesquisa 

participou desse cenário de aumento de número de turmas e de matrículas e traz 

no seu contexto uma evolução no número de alunos ingressantes, matriculados e 

concluintes, numa amplitude bem maior exposta na Tabela 3 –, que ratifica 

fortemente os dados do INEP.  

 

Tabela 2 – Número de alunos na instituição onde foi feita a pesquisa 

Licenciatura 
em Pedagogia 2007 2008 2009 2010 2011 

Total de alunos  40 40+67=107 36+67+60=163 49+60+72=181 54+60+72+54+=240 

Matriculados 43 72 68 78 54 

Ingressantes 40 67 60 72 50 

Concluintes   36 49 54 

Fonte: elaboração da autora deste texto  
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Os dados revelam que o número de alunos do curso cresceu 

significativamente entre os anos 2007 e 2010. O número de ingressantes de 

2007, em comparação com os de 2009, quase dobrou, e os concluintes 

acompanharam essa média.  

Importa considerar que a instituição em pauta tem a intenção de garantir o 

acesso ao conhecimento e, para isso, desdobra seu atendimento de inúmeras 

formas para atender a diversidade de alunos, visando a seu acesso e 

permanência, além de adotar, para os alunos, as políticas de financiamento 

propostas pelo governo federal.  

Essas ações são recorrentes à característica da instituição, cujo propósito 

é de dar atendimento social, pautando-se em três aspectos amplamente 

divulgados: variedade de cursos, localização das unidades e preço das 

mensalidades. O campus da instituição onde foi realizada a pesquisa oferece 

vaga para mais de 6000 alunos de cursos presenciais, com atendimento a 

estudantes da classe C, com renda familiar, predominantemente, entre um e três 

salários mínimos.  

O marketing da instituição pauta-se na garantia de acesso ao 

conhecimento de forma sistemática e igualitária, pela adoção de projetos 

pedagógicos unificados, com a mesma metodologia de ensino e livros textos 

adquiridos pelo aluno no momento da matrícula e pagamento parcelado nos 

boletos.  

Quanto ao curso de Pedagogia, é relevante ressaltar que passou por 

avaliação do MEC neste ano de 2011 e obteve menção 426, por levar em 

consideração as exigências da legislação, além de estar em consonância com as 

articulações teóricas e práticas previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2006).  

Conforme anunciado pela Resolução CNE/CP nº 1, de 18de fevereiro de 

2002 (BRASIL, 2002), e descrito nesta pesquisa, esses núcleos temáticos vêm ao 

encontro das exigências para formação inicial dos professores.  

_____________ 
26

 De acordo com as Diretrizes para Avaliação das Instituições de Ensino Superior que apresenta a 
concepção, os princípios e as dimensões do SINAES e define formas de sua implementação, a avaliação 
externa, realizada pro comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES 
as menções que integram os instrumentos de avaliação variam 1 a 5.  
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Para atender às exigências legais, de acordo com a matriz curricular de 

2009, a licenciatura em Pedagogia é realizada em seis semestres, e sua matriz 

curricular é composta por 3510 horas, divididas em núcleos temáticos, a saber: 

formação pedagógica, formação docente, gestão educacional e investigação da 

educação. Essa carga horária ultrapassa a prevista pela Resolução CNE/CP 

nº01/2006 (BRASIL, 2006), que é de 3200 horas, assim distribuídas:  

Art. 7º O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária 

mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, assim 

distribuídas: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como 

assistência a aulas, realização de seminários, participação na 

realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de 

documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 

atividades práticas de diferente natureza, participação em 

grupos cooperativos de estudos; 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente 

em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, 

se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio da 

iniciação científica, da extensão e da monitoria. (BRASIL, 2006, 

p. 3) 

 

Especificamente em relação à disciplina de Estágio Supervisionado, no que 

tange às descrições previstas no Projeto Pedagógico do curso, a carga horária 

também ultrapassa as 300 horas. É exigido o cumprimento de 350 horas de 

estágio, e é notória a preocupação com o detalhamento de cada tipo de estágio 

exigido e o atendimento aos quesitos previstos pela legislação vigente. O total da 

carga horária de estágio não está em consonância com a referida resolução, que 

consta do projeto pedagógico do curso.  

Sendo assim, as 350 horas da disciplina de Estágio Supervisionado são 

distribuídas na matriz curricular conforme demonstra a Tabela 3:  
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Tabela 3 – Distribuição das horas de Estágio Supervisionado 

Estágio  
Supervisionado I  

3ª série 

Estágio  
Supervisionado II 

4ª série 

Estágio 
Supervisionado III 

5ª série  

Estágio  
Supervisionado IV 

6ª série  
 

Educação 
Infantil 

 

25 
Educação 

Profissional - 
Educação de Jovens 

e Adultos 

 

75 
Anos Iniciais 

do Ensino 
Fundamental 

 

50 
Anos Iniciais 

do Ensino 
Fundamental 

 

50 

Educação em 
Ambientes 

Não 
Escolares 

 
 

25 

 
 

Gestão Escolar 

 
 

25 

 

Educação 
Infantil 

 
 

50 

 

Gestão 
Escolar 

 
 

50 

TOTAL 50  100  100  100 

Fonte: Projeto Pedagógico da Licenciatura de Pedagogia – IES onde foi realizada a pesquisa – 

2009 - 98p
27. 

 

Existe na instituição um núcleo de Coordenação Geral de Atendimento aos 

Estagiários para os alunos do curso de Pedagogia, bem como de todos os outros 

cursos. Para o desenvolvimento desta pesquisa, houve uma proposta 

diferenciada para o acompanhamento do estágio para os alunos das séries finais 

do curso de Pedagogia. É importante ressaltar que, a entrega final dos 

documentos previstos para o processo de inscrição foi realizada. 

Ressalta-se que, de acordo com o regimento interno da Instituição de 

Ensino Superior, a rigidez do programa da participação dos alunos nos estágios é 

visível:  

O Estágio Supervisionado compreende, legalmente, as seguintes 

fases (art. 4º): 

1ª Fase  

Preenchimento/aprovação de documentos 

Carta de Apresentação 

Termo de Concessão 

Plano de atividades de Estágio; 

2ª Fase 

Controle periódico e avaliação das atividades de Estágio 

Preenchimento das Fichas de Controle do Estágio 

Supervisionado; 

Ficha de Registro de Atividades  

Avaliação do estagiário pelo Supervisor/Coordenador 

 

_____________ 
27

 Para preservar a identidade da instituição, esta referência tem esta forma, e o documento não consta da 
lista geral de referências. 
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3ª Fase 

Elaboração do Relatório Final 

Produção gráfica do trabalho/encadernação; 

Avaliação Final pelo Supervisor/Coordenador. 

(REGIMENTO INTERNO, 2009, p. 43) 28  
 

O projeto pedagógico do curso traz as atividades do professor supervisor 

de estágio, que deve propor o acompanhamento do processo de interação de 

conhecimentos, de aproximação e a articulação da teoria com a prática.  

É necessário reiterar que, na intenção de que o estágio previsto tivesse um 

resultado mais consistente, a pesquisadora, autora da pesquisa, desvinculou-se 

da função de supervisora de estágio e se distanciou da realidade do ponto de 

vista institucional para propor novas ações, pois busca defender a ideia de que o 

processo de reflexão sobre o estágio – provocado pelas narrativas e pelos 

encontros com a pesquisadora para discussão das vivências na escola – 

possibilitaria a constituição da profissionalidade docente, à medida que espaços 

de formação se transformam em lugares.   

Nesse sentido, reforça-se que o estágio é considerado o momento em que 

o aluno da formação tem a sala de aula na mão, depara-se com a ação docente 

e, consequentemente, apropria-se de conhecimentos para ensinar. Esses fatores 

influenciam a constituição de sua profissionalidade docente.  

No caso desta pesquisa, o estágio supervisionado acompanhado 

aconteceu no primeiro semestre de 2010, quando as alunas cursavam a 5ª série e 

tinham que realizar 50 horas de estágio no Ensino Fundamental. Na 6ª série 

houve continuidade na pesquisa, e quatro das cinco alunas continuaram na 

escola, participando do Programa Nota 1029. 

 

_____________ 
28

 Para preservar a identidade da instituição, esta referência tem esta forma, e o documento não consta da 
lista geral de referências. 

29
 Programa Nota 10 – Dentre as ações por ele previstas, uma refere-se à inclusão, na sala de aula, de um 
professor auxiliar. A prefeitura, para tanto, contratou alunos dos cursos de Pedagogia para atuarem como 
apoio. Na prática, os alunos ficam com dois professores: enquanto um ensina, o outro, aluno da formação 
inicial, acompanha a criança de perto, evitando que os alunos tenham maiores dúvidas durante o 
aprendizado.  
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3.4  A escola de Ensino Fundamental: a estrutura física, o contexto 

socioeconômico, o âmbito pedagógico e a recepção das 

alunas da formação inicial  

 

O prédio onde funciona a escola selecionada pertence ao governo estadual 

de São Paulo e foi inaugurado na década de 1970. É um espaço de referência 

para a comunidade, sendo utilizado, inclusive, nos finais de semana, para eventos 

sociais e religiosos.  

É amplo e conta com três blocos de construção, cada um com mais de 20 

salas, 8 das quais são salas de aulas. O atendimento aos alunos do Ensino 

Fundamental I concentra-se em um dos blocos que, além das 8 salas de aulas 

convencionais, tem 2 salas de aulas adaptadas, 1 laboratório de informática que 

funciona junto à biblioteca, 1 sala dos professores (acoplada à sala da 

coordenação), a secretaria, a diretoria e os banheiros adaptados. O espaço de 

alimentação e de recreação (quadra e pátio) é de uso comum. 

Sendo a única escola de um bairro carente, com famílias numerosas que 

moram em submoradias, sempre atendeu crianças desde os 6 anos – 1º ano do 

Ensino Fundamental – até o Ensino Médio, bem como a Educação de Jovens e 

Adultos. Muitos alunos atualmente são filhos de ex-alunos da escola. 

No ano de 2001, o segmento do Ensino Fundamental I foi municipalizado, 

ou seja, todos os alunos e professores desse segmento passaram a ter 

supervisão e recursos oferecidos pela Secretaria da Educação Municipal. De 

2001 a 2005, a diretora efetiva da Secretaria Estadual ficou com dupla função: 

atendia as demandas do estado e do município. No ano de 2006, a atual diretora 

(efetiva do município) assumiu a escola.  

A escola funciona no período da manhã e da tarde. Atende 3º, 4º e 5º anos 

no período da manhã e 1º e 2º anos de Ensino Fundamental no período da tarde. 

São mais de 400 alunos, atendidos por 18 professores que trabalham 40 horas 

semanais. A equipe conta também com 2 coordenadores pedagógicos, 1 auxiliar 

de serviços educacionais, 3 merendeiras, 5 auxiliares de serviços gerais, além da 

diretora e da vice-diretora.  
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Os professores efetivos que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na sua grande maioria, estão há mais de dez anos nessa escola. A 

comunidade escolar tem afinidade com as professoras e com a direção, e, por 

vezes, ainda considera a escola como única responsável pela educação das 

crianças.   

O projeto pedagógico, segundo a diretora, antes era figurativo e atualmente 

resulta das decisões coletivas dos pais e dos professores. Os índices de 

aprendizagem sempre foram preocupação da equipe, que, pela cumplicidade e 

pela determinação, tem alcançado melhorias, mesmo que distantes das previstas 

pelo município. 

Desde 2005, esses índices têm deixado a escola mal classificada no 

ranking do município, como pertencente à zona de risco, principalmente na área 

de Matemática. Após três anos de trabalho da equipe da direção com as 

professoras, houve uma melhora: saíram da zona de risco e estão na zona de 

atenção. Embora se considere que essas avaliações externas têm propósitos 

sociopolíticos, o retorno delas com propostas adequadas à realidade e incentivo 

ao professor precisa ser pensado, quando se busca valorizar e formar um aluno 

participativo, estudioso e competente profissionalmente.  

O trabalho e o compromisso da equipe são enaltecidos pela direção, que 

valoriza o atendimento às necessidades dos envolvidos nesse complexo processo 

educacional que exige refletir sobre a escola, desde o físico até o pedagógico.  

Conforme já mencionado, a diretora é uma aliada do trabalho de formação 

inicial que potencializa a presença, a frequência e participação dos alunos dos 

cursos de pedagogia na escola. As alunas, durante a realização do estágio, 

anunciam isso nas narrativas. 

É importante destacar que as cinco alunas da formação inicial escolheram 

a escola para realização do estágio, pois foram incentivadas pela professora do 

curso de Pedagogia para fazê-lo com foco nos conteúdos de matemática, e, na 

chegada à escola, sentem-se acolhidas.  
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Assim, como anuncia Tardif (2008), a percepção da realidade escolar 

amplia o sentido e o significado de estar na docência. No caso desta pesquisa, 

esse aspecto foi anunciado principalmente nas narrativas, quando as alunas 

descrevem que o estágio confirmou a opção profissional ou que, se não tivessem 

feito o estágio, não saberiam do real desafio que é ser professor, aspecto este 

decisivo para sua continuidade na profissão docente  

Para apresentar a pesquisa e as alunas sujeitos da pesquisa, e também as 

narrativas como instrumento para socialização e (re) significação dos 

conhecimentos, no próximo capítulo optou-se pela apresentação da metodologia 

da pesquisa e do alicerce para o levantamento de dados.   
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CAPÍTULO 4 
 

 

A metodologia e a construção da pesquisa 

 

O futuro professor precisa tornar-se pesquisador de sua 

prática para compreender a relação entre o desvelamento 

do sujeito e a construção do conhecimento. [...] A sólida 

formação teórica é condição essencial para o professor 

pesquisador investigar sua prática, problematizando-a, 

analisando-a,  interpretando-a e propondo alternativas para 

o desafio cotidiano escolar. (MONTERO, 2001). 

 

Tendo como objetivos investigar como os espaços de formação se 

transformam em lugares de formação e de aprendizagem da docência, bem como 

verificar como esses espaços/lugares influenciam na constituição da 

profissionalidade docente e na apropriação de conhecimentos para ensinar 

matemática, optou-se por utilizar, no âmbito da abordagem qualitativa, um estudo 

de caso envolvendo a aplicação de um questionário para os 46 alunos do curso 

de formação inicial; uma entrevista exploratória com um grupo de 5 alunas  que 

fizeram a opção por realizar o estágio na mesma escola de Ensino Fundamental; 

e, na fase final de pesquisa, um grupo de discussão com 12 alunos desse curso, 

incluindo as 5 alunas que se tornaram sujeitos da pesquisa.  

A participação na pesquisa articulou-se com a proposta de produção de 

narrativas pelas alunas e pela pesquisadora, para leitura e reflexão nos encontros 

quinzenais com a pesquisadora, nas dependências da instituição de Ensino 

Superior.  
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Assim, os instrumentos metodológicos que compuseram o design da 

pesquisa foram: questionário, entrevistas exploratórias, narrativas orais e escritas 

produzidas pelas alunas sujeitos da pesquisa e pela pesquisadora, encontros 

quinzenais com a pesquisadora, transcrições das entrevistas e dos encontros e 

realização do grupo de discussão, para fechar a coleta de dados.  

A opção pela abordagem qualitativa de pesquisa deve-se à consideração 

de que, nela, a realidade pode ser concebida como uma construção social e há 

valorização do papel ativo do sujeito no processo de conhecimento, uma vez que: 

[...] o mundo dos sujeitos, os significados que atribuem às 

experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais 

e suas formas de interações sociais constituem núcleos centrais 

de preocupação dos pesquisadores. (ANDRÉ, 2005, p. 47)  

 

Sabe-se que, sob a rubrica de pesquisa qualitativa, encontram-se várias 

abordagens, como destaca Flick (2004), que diferem em suas perspectivas 

teóricas, no modo como compreendem seu objeto e seu foco exploratório. 

Tentou-se, assim, a partir da tradição do interacionismo simbólico, compreender 

os significados e sentidos que os sujeitos deste estudo atribuíram às suas 

experiências, ações e interações e sua relação com o contexto no qual se 

desenvolveu a pesquisa.   

Para isso, optou-se pela construção de um estudo de caso, envolvendo os 

alunos da formação inicial. Tal opção pautou-se também na concepção de estudo 

de caso defendida por André (2005, p. 18), pois “é o estudo da particularidade e 

da complexidade de um caso singular, levando a entender sua atividade dentro de 

importantes circunstâncias”. Nesse sentido, de acordo com a autora, o estudo de 

caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser 

estudado, sendo a questão fundamental aquilo que se apreende ao estudar o 

caso.  

Especificamente quanto ao estudo de caso envolvendo estagiários, esta 

pesquisa pautou-se em Alarcão (2001), para quem a construção do caso 

possibilita que os estagiários atuem e se envolvam criticamente no processo de 

desenvolvimento, por permitir:   
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[...] a análise, reflexão e discussão detalhadas sobre os 

acontecimentos descritos. Possibilita ainda a partilha de pontos de 

vista sobre uma mesma situação, que poderá ser interpretada de 

modo diferente por cada um dos intervenientes nesse estudo, uma 

vez que os conhecimentos teóricos, adquiridos ou construídos, 

possibilitam essa diversidade. Nesses conhecimentos incluem-se 

os conhecimentos do conteúdo da disciplina em questão e os 

conhecimentos pedagógicos. (ALARCÃO, 2001, p. 108) 

 

André (2005, p. 16) complementa essa ideia:  

[...] em geral, as técnicas de coleta de dados nos estudos de caso 

são usadas nos estudos sociológicos ou antropológicos, como por 

exemplo: observação, entrevista, análise de documentos, 

gravações, anotações, mas não são as técnicas que definem o 

tipo de estudo e sim o conhecimento que dele advém. 

 

Desse modo, tentou-se utilizar os vários procedimentos de pesquisa para 

compor o caso e dele extrair reflexões e avanços em relação aos conhecimentos 

necessários para o exercício da docência.  

O primeiro instrumento utilizado foi um questionário aplicado, em fevereiro 

de 2010, aos 46 alunos concluintes do curso de Pedagogia. Composto de 

questões que versavam sobre o perfil do aluno, marcas da vivência escolar, sua 

opção pelo curso de Pedagogia e a escola em que pretendia realizar o estágio 

supervisionado de Ensino Fundamental, o questionário tinha como objetivo 

conhecer o aluno do curso de Pedagogia da instituição pesquisada.  

A opção pela entrevista exploratória também partiu da importância, 

apontada por André (2005), de sua contribuição para as informações preliminares 

acerca do respectivo objeto de interesse, que normalmente oferecem detalhes 

para o estudo de caso.   

Muitos rituais e aprendizagens da docência evidenciaram-se nas 

entrevistas, nas narrativas e também nos depoimentos durante os encontros das 

alunas com a pesquisadora.  

Ressalta-se que as narrativas produzidas pelas alunas e pela pesquisadora 

também foram utilizadas como instrumento metodológico para coleta de dados. 

As alunas produziram narrativas escritas sobre as experiências do estágio. Como 
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não poderia deixar de acontecer, os encontros30 foram marcados também pelas 

narrativas orais, uma vez que as alunas, ao lerem os textos produzidos, discutiam 

sobre as evidências do dia a dia e narravam outras situações. O processo 

reflexivo foi acionado de duas formas: pelas narrativas escritas (feitas 

individualmente) e pelas narrativas orais durante os encontros com a 

pesquisadora.  

Tais encontros para a leitura das narrativas das alunas e da pesquisadora 

aconteceram quinzenalmente, às quartas feiras, na sala da brinquedoteca. A 

gravação e a transcrição com apresentação para leitura de todas as participantes 

faziam parte do combinado e trouxeram transparência para o processo. 

Outro aspecto a destacar refere-se à formação alcançada nesses 

encontros, pois, mesmo de forma singular, durante a leitura das narrativas 

acontecia a análise interpretativa dos rituais escolares e dos episódios de ensino, 

dando oportunidade aos participantes de assimilarem novas percepções. 

Concebe-se que esse resultado se evidenciava pelo fato de as alunas estagiárias 

compartilharem de uma experiência em comum, favorável para coletar 

informações por meio dos conceitos, das impressões e concepções dos 

participantes.  

No mês de agosto de 2010, um novo contato foi feito com os alunos da 

série final, para convidá-los a participar de um grupo de discussão que reuniu 12 

alunas, incluindo as 5 que são sujeitos dessa pesquisa.   

O grupo de discussão, como procedimento de pesquisa, vem sendo 

discutido no Brasil, mais recentemente, por Bernadete Gatti e Elba Barreto (2009) 

e por Wivian Weller (2006). Para Weller (2006, p. 241), “os grupos de discussão 

se definem como sendo o espaço de maior influência na formação e articulação 

de experiências típicas da fase juvenil”. Entende-se a questão juvenil não como 

idade juvenil, mas como o início da carreira, pois nem todas as alunas são jovens 

quando optam pelo curso de Pedagogia. Neste caso, 30% das alunas da turma 

têm mais de 30 anos. 

_____________ 
30

 Nesta pesquisa os encontros com a pesquisadora foram considerados espaço de formação, pelos 
resultados alcançados.   
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De acordo com Gatti e Barreto (2009, p. 22), o grupo de discussão permite 

a identificação e o levantamento de opiniões que refletem o grupo em um tempo 

relativamente curto. É um recurso metodológico “[...] otimizado pela reunião dos 

participantes e pelo confronto de ideias que se estabelece, assim como pela 

concordância em torno de uma mesma opinião, o que permite conhecer o que o 

grupo pensa”.  

Uma das principais intenções da utilização do grupo de discussão como 

instrumento de coleta de dados pautava-se em verificar evidências sobre a 

constituição da profissionalidade docente. Outra se direcionava a melhor entender 

os conhecimentos profissionais que são apropriados pelas alunas-estagiárias de 

Pedagogia, quando participam do estágio supervisionado, em especial para o 

ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

 

4.1  Anunciando a pesquisa 

 

As vivências da pesquisadora no Mestrado e no Doutorado foram 

determinantes para a adoção das narrativas como um dos instrumentos de maior 

relevância para a coleta de dados. Contudo, o questionário inicial com todos os 

alunos da última série do curso de Pedagogia foi disparador do processo de 

pesquisa.  

A definição do foco da pesquisa envolvendo os espaços de formação 

surgiu no momento da realização do grupo de discussão.  

Assim, a instituição do Ensino Superior onde a pesquisadora atua como 

coordenadora pedagógica e a escola onde as estagiárias atuariam foram 

definidos como ambientes privilegiados de formação que poderiam ser analisados 

como espaços de formação, pois o processo de registro, troca e reflexão foi 

permitindo que esses espaços se transformassem em lugar de formação, uma 

vez que poderiam influenciar na constituição da profissionalidade docente.  

O estudo da teoria sobre o conhecimento profissional (MONTERO, 2001), 

associado à atuação da pesquisadora como coordenadora do curso de Pedagogia 

de uma instituição de Ensino Superior em ascensão no cenário educacional 
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nacional, abriu horizontes para que esta pesquisa se pautasse nas vivências das 

alunas durante a participação no estágio supervisionado e durante a realização de 

encontros para leitura e discussão de narrativas.  

Havia uma inconformidade da pesquisadora com as contribuições do 

estágio e do curso de formação inicial para o exercício da docência do futuro 

professor, especialmente em relação à formação para o ensino de matemática 

para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Para a instituição de Ensino 

Superior, assim como para tantas outras, prevalece o trabalho envolvendo o 

estágio pautado numa perspectiva técnico-burocrática.  

Contudo, para o curso de Pedagogia, essa valorização merece ser 

repensada, quando se adota como objetivo central da disciplina de Estágio 

Supervisionado favorecer a articulação entre a teoria e a prática e a 

contextualização do ensino enriquecido com a problemática do cotidiano escolar a 

partir da ação crítica reflexiva. 

A ação reflexiva é uma conquista a ser perseguida, pois é uma tarefa 

complexa e, nesta proposta de estágio, as estratégias adotadas e as orientações 

específicas contribuíram para desenvolver reflexões que possibilitaram ações 

transformadoras em relação às formas de ser e estar na profissão docente e em 

relação aos espaços de formação que, devido a seu significado para as alunas, 

transformaram-se em lugares de formação.  

Tais reflexões resultaram da percepção de que a aprendizagem não se 

realiza de forma estática e passiva, mas por um processo dinâmico que 

compreende a reelaboração do saber aprendido, em contraste com as vivências 

sociais e profissionais de cada um em seu dia a dia (MONTERO, 2001).  

Nessa concepção, a profissionalidade docente resulta da reflexão dos 

saberes e conhecimentos próprios da teoria e da experiência sobre a docência, e, 

a partir deles, procura-se alcançar a construção da identidade do professor, 

marcada pelo tempo e espaço específicos do seu entorno e da sua história, o que 

justifica o investimento nos procedimentos diferenciados para realização do 

estágio, presente nesta pesquisa.   
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Assim, partindo do pressuposto de que a articulação intencional com a 

prática no estágio e o contexto e o referencial teórico – apropriado no curso e 

resultante dos estudos e da participação nas diferentes disciplinas – trariam para 

as alunas a ampliação dos conhecimentos, esta pesquisa pauta-se na seguinte 

questão: Identificar como os espaços de formação se transformam em lugares de 

formação, a partir de um processo reflexivo sobre os rituais de ensino e os 

episódios de aprendizagem e da ação docente para ensinar matemática a alunos 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Evidencia-se, neste contexto, a certeza de que a participação das alunas 

fez com que o estágio fosse adotado como espaço de formação. Também o curso 

realizado na instituição de ensino e os encontros com a pesquisadora foram 

considerados espaços de formação.  

Assim, a busca de respostas para a questão possibilitou que os estudos 

teóricos e os recursos metodológicos fossem amparados por diferentes autores, 

referidos no Quadro 3:  

 

Quadro 4 – Referências teóricas 

Conteúdos – teorias e concepções Autores/pesquisadores 

 

Conhecimentos profissionais e 

profissionalidade docente 

Gauthier (1998), Goodson (2008), 

Montero (2001), Moura (2001), Roldão 

(2005), Schulman (1987) e Tardif (2008), 

Formação inicial e contribuições do 

estágio: aprender e ensinar 

André (2010), Montero (2001), Nóvoa 

(2000), Pires (2000), Moura (2001), 

Passos (2010) e Tardif (2008). 

Espaços e tempo, lugares e territórios 
Cunha (2010), Escolano (2000), Ghedin 

(2006) e Viñao-Frago (2001). 

 

Aportes metodológicos 

Alarcão (2001), André (2005), Bruner 

(1997), Connelly e Clandinin (1995), 

Weller (2006). Passegi (2010), Gatti, 

Barreto e André (2011). 

Fonte: elaboração da autora deste texto. 

 



 96 

Os cursos de formação inicial estão evidência nas pesquisas. As políticas 

públicas perseguem índices de qualidade de ensino mensurada por avaliações 

externas e os resultados são, normalmente, justificados mediante críticas aos 

cursos de formação inicial, principalmente, no que tange à questão às 

competências e conhecimentos exigidos para assumir a profissão docente. Neste 

contexto, pode-se afirmar que, às críticas referem-se à preocupação com futuro 

professor que se vê diante da necessidade de enfrentar a diversidade de alunos 

com condições mínimas para atuação docente.  

Para Passos (2010), os cursos de formação apresentam com certa 

eficiência as concepções teóricas; contudo, ao frequentarem o estágio, os futuros 

professores se assustam com as práticas em evidência e justificam que a 

desmotivação pela profissão surge porque a profissão docente é 

demasiadamente exigente e as aulas são ministradas por professores que se 

consideram detentores dos saberes e apresentam os conteúdos teóricos em 

aulas expositivas seguidas de questões e exercícios para “reflexão”. 

No caso deste estudo, os conflitos, as tensões e as reflexões resultantes 

das estratégias metodológicas trouxeram novas perspectivas para as 

constatações feitas por Passos (2010). As alunas sentiram-se acolhidas pela 

escola, e os encontros com a pesquisadora, a produção de narrativas e a 

participação no grupo de discussão possibilitaram que se apropriassem de 

conhecimentos profissionais para exercer a docência e para ensinar e aprender 

matemática.  

 

 

4.2  O alicerce da pesquisa 

 

4.2.1  O questionário inicial e os alunos do curso de Pedagogia 

 

O questionário inicial aplicado para os 46 alunos, conforme já referido, 

tinha como objetivo central conhecer o aluno do curso de Pedagogia da instituição 

pesquisada e contou com questões sobre a opção pelo magistério, marcas da 

vivência estudantil, aprendizagens sobre a profissão no curso de Pedagogia, 

escolha de onde realizaria o estágio, ideias sobre o estágio e participação na 
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pesquisa (Anexo I). Trouxe, assim, um perfil dos alunos da 5ª série do curso de 

Pedagogia e ajudou a definir a escola em que seria realizada a pesquisa.  

Os dados permitiram verificar que, dos 46 alunos, a maioria (38) vem da 

escola pública, e apenas 6 deles vivenciaram sua escolarização na escola 

privada. Apenas 2 alunas somente estudam, e as demais trabalham – 12 delas, 

na área da educação.  

Quanto às lembranças da escola e à opção pelo curso, todos sabem definir 

a profissão docente e têm visão positiva sobre a docência. Portanto, sabem o que 

querem.   

Do total de alunos, 28 valorizam o estágio, mas acham interessante que 

faça parte da carga horária. Contudo, 12 entendem sua importância e 

reconhecem que pode ser espaço importante para compreender os desafios da 

profissão, mas consideram que deveria ser opcional e não fazer parte da carga 

horária obrigatória. Feito o levantamento das escolas de Ensino Fundamental que 

receberiam mais alunos dessa classe, a escola municipal mais votada (já 

apresentada) foi a adotada para o trabalho proposto.  

 

 

4.2.2  As entrevistas exploratórias 

 

A escola com maior número de estagiárias foi a escolhida. Um aspecto que 

pesou na escolha dessa escola foi o entendimento de que a relação entre as 

alunas da formação (os sujeitos da pesquisa) e a orientadora de estágio do ano 

anterior auxiliaria nesse processo. Essa professora também tem atuação na 

escola e entende que ela favoreça a aprendizagem da docência pelas estagiárias. 

A valorização do trabalho e da presença das estagiárias na escola pela diretora 

foi outro critério importante para essa escolha.  

Outros aspectos a serem considerados, já mencionados, foram o índice de 

aprendizagem indicado pelas avaliações externas, a caracterização 

socioeconômica e histórica da realidade em que se insere a escola e as questões 

de âmbito pedagógico.  
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Mediante a análise do questionário inicial e das entrevistas exploratórias 

com as cinco alunas convidadas a participar desta investigação, é possível 

apresentá-las no Quadro 5:  

 

Quadro 5 – Apresentação das alunas sujeitos da pesquisa 

 
Fonte: elaboração da autora deste texto. 
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As narrativas escritas pelas alunas sobre as experiências vividas no 

estágio fizeram parte de um combinado com a pesquisadora, e foram lidas em 

encontros quinzenais, que foram gravados. As transcrições e as narrativas 

produzidas pela pesquisadora também foram apresentadas.  

 

 

4.2.3  O grupo de discussão e as categorias de análise 

 

Esse instrumento foi adotado intencionalmente para buscar evidências da 

constituição da profissionalidade docente e compreender melhor os 

conhecimentos profissionais que são apropriados pelas alunas da formação inicial 

do curso de Pedagogia durante o estágio supervisionado.  

Também houve a aplicação de um questionário aos alunos concluintes do 

curso de Pedagogia, para coletar dados de perfil e dados sobre o papel do curso 

para o aluno. O grupo de discussão aconteceu com 12 alunas do curso, incluindo 

as 5 alunas que foram sujeitos dessa pesquisa (Anexo II). A intenção era 

identificar o que o aluno de Pedagogia pensa de sua formação acadêmica para o 

exercício da docência e, em especial, para o ensino de Matemática nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental.   

O grupo de discussão é uma técnica de pesquisa que consiste em conduzir 

a discussão de aspectos relacionados a um determinado tema, com a 

participação de pessoas que compartilham uma experiência em comum, para 

coletar informações por meio dos conceitos, das impressões e concepções dos 

participantes. A adoção desse instrumento objetivou conseguir maior densidade 

dos dados. 

O momento foi produtivo. As alunas anunciaram aspectos referentes à 

escolha da profissão; à preparação para ser professor e para dar aula de 

matemática no Ensino Fundamental; a desejos após o término do curso. Outros 

assuntos faziam parte do roteiro preparado para realização desse grupo de 

discussão, entre eles aspectos positivos e negativos do curso, a infraestrutura da 

instituição de Ensino Superior e a preparação oferecida para o aluno assumir a 

função de professor que ensina matemática.   
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Diferentes aspectos merecem ser destacados em relação aos fatos 

narrados pelas alunas, referentes à realidade do curso e à realidade escolar. Tais 

fatos confirmaram a necessidade de os rituais de ensino serem considerados uma 

categoria de análise da pesquisa. Outro aspecto levantado no encontro fez 

emergir uma outra categoria: a constatação da não preparação das alunas para 

ensinar conteúdos de matemática. A resposta para a questão sobre “[...] estar 

preparadas para dar aulas de Matemática quando terminassem o curso” foi 

unânime: “Não, ainda precisamos aprender muito!!!”. O momento foi bem tenso, 

mas as pesquisas indicam que não existe outra resposta para esta questão.  

Tais aspectos, entre outros, foram determinantes para definição de duas 

categorias de análise: a apropriação de conhecimentos para ensinar matemática 

durante a participação no estágio e a constituição da profissionalidade docente 

mediante análise dos rituais de ensino envolvendo os procedimentos docentes 

adotados, as reflexões e os registros das vivências de ser e estar na sala de aula, 

participando do estágio supervisionado. 

Outro aspecto importante a destacar, quanto à metodologia adotada, 

refere-se a alguns instrumentos utilizados, como o questionário e as questões 

para o grupo de discussão, os quais foram adaptados de instrumentos utilizados 

pela pesquisa e estiveram por eles amparados: “O papel das práticas de 

licenciatura na Constituição da Identidade profissional de futuros professores”, 

projeto coordenado pela professora Marli André, financiado pelo CNPQ, do qual a 

orientadora desta pesquisa participa. A utilização dos instrumentos foi autorizada 

pela coordenação do projeto.  

 

 

4.2.4  As narrativas como instrumento de análise 

 

A produção de narrativas mediada por leituras e pelo compartilhamento nos 

encontros com a pesquisadora possibilitou reflexões que propiciaram 

aprendizagens, mobilização e transformações dos conhecimentos, o que veio a 

comprovar que este gênero textual cria oportunidades para examinar a prática 

real de ensino, ressignificar as percepções sobre os espaços e os rituais 

escolares e familiarizar-se com a tarefa de ensinar e aprender matemática nos 
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anos iniciais do Ensino Fundamental. Diferentes aportes teóricos e interpretativos 

contribuíram para o estudo e a análise das narrativas e para as reflexões teóricas: 

Benjamim, 1985; Bruner, 1997; Connelly e Clandinin, 1995; Passegi, 2010, entre 

outros.  

Quando o pesquisador se preocupa com a forma como ocorre a relação 

entre o ato narrado e o contexto que o gerou, a utilização das narrativas como 

instrumento de análise revela características do processo educativo e permite 

compreender o significado dos espaços nos quais se realizam as experiências 

formadoras, no caso dos alunos do curso de Pedagogia, futuros professores.  

As alunas, ao narrarem suas vivências na escola e durante a observação e 

participação nas aulas, traziam sua história, explicavam suas compreensões 

teóricas e suas interpretações das práticas observadas e se transformavam.  

 

 

4.2.4.1  O processo de construção das narrativas e as percepções iniciais 

 

As narrativas e os elementos de discussão durante as leituras pautaram-se 

nos registros sobre o contato das alunas estagiárias com a professora da classe e 

das alunas com os alunos. Essas vivências foram determinantes para que suas 

memórias e lembranças (re)significassem suas concepções sobre ensinar e 

aprender, recuperassem  suas visões de escola e  oportunizassem uma nova 

concepção da profissão.  

A construção das narrativas era individual e acontecia logo após a 

participação nas aulas. As alunas dispunham de um caderno, e seus registros 

pessoais serviam de suporte para a produção das narrativas. Esse caderno ficava 

à disposição da pesquisadora e da professora titular da classe e dava 

transparência ao processo de pesquisa. É importante destacar que a relação das 

professoras titulares com as alunas estagiárias inicialmente era de desconfiança, 

porém, a partir do momento em que as alunas começaram deixar seus registros à 

disposição das professoras e da diretora, a situação pouco a pouco ficou mais 

tranquila. Isso ocorreu porque as alunas demonstravam, nas narrativas, que suas 

concepções, geralmente, vinham ao encontro do que acontecia na escola.   



 102 

Como ressalta Bruner (1997), as narrativas são versões da realidade, 

orientadas, por convenção e necessidade, para o relato de histórias e fatos 

considerados verdadeiros ou falsos. A defesa e a apresentação do que é narrado 

depende da intenção do narrador; fica a seu critério o que escrever para o leitor.  

Passegi (2010), em sentido semelhante, apresenta a narrativa como 

instrumento de pesquisa que exige uma análise multirreferencial inserida na 

perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, pois é um gênero textual em que o 

processo de autoria e o de construção identitária se entrelaçam: o narrador 

coincide, enquanto escreve, com o autor empírico do texto. Ele é o agente 

responsável pela totalidade das operações do ato de escrever. Assim, o processo 

de escrita consiste na apropriação de novos saberes conceituais, sobre a língua e 

sobre o conteúdo que narra, transformadores dos conhecimentos sobre suas 

práticas pedagógicas, de escrita e sociais. A escrita, também, transforma um 

conhecimento de senso comum em acadêmico, na medida em que ressignifica, 

examina e retoma suas palavras para apresentar suas ações, suas crenças e 

seus valores. Para a autora, a liberdade do narrador de controlar, censurar e 

aprovar o que escreve provoca mudanças na constituição identitária, o que lhe 

permite apropriar-se das representações de si mesmo.   

As narrativas, nesse sentido, demonstraram ser excelentes recursos para 

que as alunas estagiárias comunicassem suas vivências, suas impressões e seus 

conhecimentos. A análise de cada texto implicava não apenas a exploração do 

que estava escrito, mas também a análise do modo figurativo da linguagem. Por 

exemplo, a narrativa da aluna Marta sobre as contribuições do estágio traz de 

modo figurativo a percepção dos significados que atribui para o estágio: foi a partir 

do estágio que ela concluiu que tinha escolhido a profissão certa.  

Para mim, o estágio está sendo um espelho do que vou encontrar 

na profissão. Eu percebi que mudou muito o ambiente de sala de 

aula em relação à época que fui aluna de 1º ao 4º ano. Eu fico um 

dia com uma professora e outro com outra professora. Eu consigo 

analisar os procedimentos de cada professora para dar aula e 

para atender os alunos. Enquanto uma professora é mais 

dinâmica, explica bem e atende os alunos, outra professora é 

mais preocupada com a rotina e com o tempo de cada atividade. 

Reflito sobre cada situação, vejo o quanto é difícil ter que decidir 

sobre o que deve ser feito e o que deve ser seguido, reflito sobre 
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as situações e faço um ensaio: se eu fosse a professora, faria 

dessa forma. Penso que o estágio é uma oportunidade de fazer 

este ensaio de como eu faria para conseguir que todas as 

crianças aprendam. Enfim, por isso considero que estágio é um 

espelho. (MARTA, Grupo de discussão, 28 ago. 2010) 

 

As alunas estagiárias, mesmo tendo sido informadas de que o foco da 

pesquisa estava direcionado para o ensino dos conteúdos de matemática nos 

anos iniciais e para a aprendizagem da docência, sentiram necessidade de 

discutir outros aspectos que observaram no cotidiano escolar, uma vez que 

ficavam cinco horas na sala de aula.   

Esses aspectos foram descritos após o primeiro encontro com a 

pesquisadora, no dia 09 de abril de 2010. Os conteúdos de matemática e os 

rituais de ensino ficaram em evidência, uma vez que as narrativas apresentavam 

detalhes importantes – articulados com as orientações que as estagiárias 

recebiam dos professores – sobre o comportamento, os procedimentos e a 

participação dos alunos da escola nas atividades. Nas observações sobre os 

conteúdos de Matemática, ficaram em destaque os procedimentos docentes e o 

envolvimento dos alunos para ensinar e aprender conceitos de números, as 

operações matemáticas, os problemas envolvendo raciocínio lógico, medida e 

proporção. Quanto aos rituais da escola e às rotinas da professoras, houve 

referências à entrada dos alunos, ao início da aula, ao uso dos espaços e do 

caderno, às orientações iniciais da professora da turma e ao fechamento das 

atividades e do dia.  

Importa registrar aqui que as narrativas inicialmente se caracterizavam 

como relatórios: ora pela apresentação do passo a passo adotado pela 

professora, ora por opinião pessoal sobre a postura desta. Pode-se afirmar que 

eram relatos sem reflexão. 
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A aula de Matemática iniciou depois da aula de Língua 

Portuguesa. 

As crianças não haviam guardado os livros de Língua Portuguesa 

e já estava sendo distribuído o de matemática. 

Revisão da avaliação – As crianças repetiram os exercícios da 

prova (os que a classe teve maior dificuldade). Numerais de 0 a 

50. Muitas crianças se perderam, não conseguem ver a 

sequência. O caderno ficou todo sujo e feio de tanto os alunos 

apagar, e isso as deixou visivelmente frustradas. Depois de algum 

tempo a professora escreveu os numerais na lousa, para aqueles 

que ainda não haviam terminado copiar. (ANA CLARA, 1º ano 

EF31, narrativa n. 2, 30 abr. 2010) 

 

Esta estrutura foi se ampliando à medida que as leituras aconteciam nos 

encontros, constituídos também de narrativa orais, resultantes das indagações 

sobre os detalhes que envolviam a cena, os procedimentos adotados e os que 

poderiam ser empregados e sobre as percepções do momento.  

Assim, o acompanhamento do estágio, pela pesquisadora e pelas alunas, 

acontecia de forma significativa e transformadora dos conhecimentos 

profissionais: tanto aqueles conquistados durante a realização do curso de 

Pedagogia quanto os que foram adquiridos mediante as reflexões críticas nos 

encontros com a pesquisadora ou durante as vivências na escola de Ensino 

Fundamental.   

Nos encontros das alunas com a pesquisadora, a apropriação do gênero 

narrativo foi uma conquista, especialmente em relação à exposição dos 

conteúdos contextualizados com o cenário vivido, com o tempo, com às emoções 

implícitas, com exposição da articulação dos conteúdos trabalhados pela 

professora titular; e às apropriações da aluna estagiária.  

A concepção do estágio ampliava-se, tendo como diferencial a ação de 

registrar, rever e ampliar as possibilidades de entender a docência, que, muitas 

vezes, estavam além da ação auxiliar nos olhares para a aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. Marta, no grupo de discussão, por exemplo, falou da 

importância do estágio para sua preparação para assumir a profissão: “Eu posso 

afirmar que, antes de fazer o estágio, eu não me sentia preparada para dar aula. 

_____________ 
31

 EF será a sigla utilizada para a referência ao Ensino Fundamental. 
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Realizar o estágio nesta escola garantiu meu entendimento sobre o que é ser 

professor, o que é uma escola. Tudo é muito dinâmico”.  

As dinâmicas vividas indicavam a amplitude do envolvimento das alunas na 

sala de aula. A rigidez dos professores nos tratos com os alunos e a riqueza do 

trabalho realizado eram narradas simultaneamente e favoreciam reflexões 

importantes para a formação inicial.  

No primeiro contato com a sala achei a professora muito rígida. 

Depois com o passar das horas percebi que sua rigidez se faz 

necessária para a disciplina da sala que se dispersa com muita 

facilidade. Sei que a estagiaria não pode dar aula. Eu nunca havia 

ficado com uma classe ou dado aula. Hoje, quinta-feira a 

professora saiu da classe por alguns minutos e pediu para eu 

terminasse a correção dos problemas na lousa, Foi quando eu 

percebi  que é muito difícil conduzir a aula e seduzir os alunos 

para participarem do momento. Decidir sobre o que falar, o que 

fazer e que atitude adotar é bem diferente do que assistir a aula, 

participar da aula e pensar nas atitudes que poderiam ser 

adotadas. (MARTA, 5º ano do EF, narrativa n. 1, 19 abr. 2010) 

 

Essa era a riqueza do processo de apropriação da docência que resultava 

das indagações que emergiam. Marta, por exemplo, viu-se cúmplice da situação 

real e registrou que entendia a postura da professora. Deixou implícito que é 

correto ser autoritária para conseguir a atenção dos alunos. Contudo, no encontro 

nº 2 com a pesquisadora, ao ser questionada a respeito da situação narrada, 

Marta concordou que existe algo que não é coerente com a concepção de ensino 

que defende o aluno como protagonista da aprendizagem e o professor como 

mediador da aprendizagem cujas intervenções precisam ser desafiadoras. 

Declarou não ter resposta sobre como fazer com que aqueles alunos se sintam 

desafiados e percebam que os conteúdos da escola e a proposta da professora 

ajudarão na sua formação; concordou que a postura da professora não é 

aceitável, pois os alunos só realizam a atividade por se sentirem obrigados.  

A reflexão foi produtiva, não havia a intenção de prescrever o que é correto 

nem o que deveria ser feito; procurava-se, ao contrário, adotar uma postura 

cuidadosa para as interpretações da prática educativa, pautadas num olhar mais 

direcionado à apropriação de conhecimentos profissionais para legitimar o 

processo de profissionalização individualmente e coletivamente.  
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Nesta escola vejo que o dia-a-dia é muito difícil. As salas são 

grandes e servem de biblioteca, palco de teatro, ambiente de 

estudo. Sinto que somente com a presença da professora os 

alunos são obedientes. Contudo, vejo muitas possibilidades de 

trabalho diversificado dentro deste precioso ambiente – sala de 

aula – para esta escola que tem poucos recursos físicos 

adequados para as crianças. (ROSE, 4º ano do EF, narrativa n. 

10, 02 abr. 2010)  

 

Assim, no contexto dessas narrativas e de outras não apresentadas, as 

descobertas das incompreensões e de caminhos ainda não trilhados ficaram 

evidentes, e os espaços que inicialmente eram narrados com certa naturalidade 

agora se transformavam em lugares de formação, pois o sentido e o significado 

das experiências eram apresentados com cumplicidade nas narrativas.  

Havia a certeza da criticidade em relação à complexidade de ser professor, 

decorrente da necessidade de romper com a racionalidade ainda presente na 

escola hoje, seja na relação de poder da professora com o conteúdo selecionado 

ou da sua autoridade para garantir o ensino.  

Nesse contexto, o espaço, o estágio e os conhecimentos matemáticos 

ficavam imbricados e traziam, tanto para as alunas como para a pesquisadora, 

indagações que exigiam pesquisa, discussão e ressignificação. A aluna Rose, por 

exemplo, ao apresentar suas impressões sobre o estágio, confirma esta 

percepção: 

No início do curso, quando tinha que preparar as práticas 

pedagógicas, eu não me preocupava com o aluno real. Quando 

cumpri o estágio, percebi que as atividades que eu preparei são 

muito infantilizadas; os alunos estão preparados para participar de 

situações mais elaboradas. As crianças são muito capazes, 

desenvolvem atividades que eu nem imaginava; as atividades 

precisam ter significado para elas. O curso por si não apresenta a 

escola real, as aulas. Os professores do curso de Pedagogia 

apresentam simplesmente o conteúdo, o currículo, as estratégias 

de ensino e exemplos de desafios e conflitos do dia a dia. Porém, 

sinto que é preciso sair da condição de aluno do Ensino Superior, 

para entender o que foi ensinado no curso e tentar usá-lo no seu 

dia a dia. Existe uma distância muito grande entre saber o que é 

para fazer e o que é para realizar, entre adotar procedimentos e 

conduzir as aprendizagens no dia a dia. Eu, por exemplo, não sei 

se consigo ensinar o conceito de fração para os alunos do 4º ano 

do Ensino Fundamental. (ROSE, Grupo de discussão, 28 ago 

2010) 
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A trama de reportar-se ao que foi vivido, ao que ficou de significativo e às 

indagações que emergiram, notoriamente, aparecia nas narrativas, o que justifica 

a adoção deste gênero como instrumento metodológico e de análise.  

 

 

4.2.4.2  As narrativas  como instrumento metodológico e de análise  

 

As narrativas foram adotadas como instrumento de análise por serem um 

gênero oral e escrito que se constitui de vozes entrelaçadas.  

Walter Benjamin, um grande pesquisador sobre a teoria da história, 

referindo-se à narrativa, garante que esse gênero estimula a compreensão da 

realidade de forma orgânica, pois o narrador faz escolhas, toma decisões e 

assume riscos para apresentar o que pretende. Para Benjamim (1985), a 

capacidade de contar história e de narrar é inalienável do ser humano e 

concentra-se no “tempo de agora”: o narrador tem como sua matéria a vida 

humana, estabelece com ela uma relação de construção artesanal vivida e 

transformada e, por isso, pode dar conselhos com um sábio.   

Dentre as características que são próprias do narrador, para Benjamim 

(1985, p. 201), é possível verificar o conhecimento utilizado e ampliado quando o 

narrador “retira da experiência o que ele conta e incorpora as coisas narradas à 

experiência de seus ouvintes”. O poder de narrar mobiliza o contador de história 

por inteiro, uma vez que, na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, 

com seus gestos aprendidos na experiência do trabalho, que, ao fazer escolhas, 

tomar decisões e assumir riscos para apresentar o que pretende, sustentam as 

maneiras de ser e permitem entender a realidade narrada de forma orgânica. 

Esses gestos, essas decisões e a ressignificação das experiências ficaram 

evidentes nas narrativas das alunas sujeitos da pesquisa. 

Para Passeggi (2010), os vínculos que se entretecem entre a linguagem 

selecionada, a reflexividade biográfica e a consciência histórica, para produzir a 

narrativa, têm como princípio a dimensão autopoiética focalizada nas práticas 

pedagógicas que favorecem a reflexão sobre a ressignificação da experiência no 

contexto da formação. Referindo-se a Larrosa, a autora enfatiza que “somos a 
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narrativa aberta e contingente das histórias de nossas vidas, a história de quem 

somos em relação ao que nos acontece” (PASSEGI, 2010, p. 147). 

Outros autores trazem questões semelhantes a essa, ao afirmarem que as 

narrativas possibilitam o campo da produtividade dialógica interna e subjetiva que 

nos constitui. Para Ferreira e Grossi (2004, p. 42): 

As histórias narradas amealham vozes revividas e constelações 

de imagens, enredando os fios da existência. Mobilizam um outro 

universo, emaranhado portador de memória e de experiência do 

vivido [...]. Torna possível a travessia do relato individual nomeado 

e singularizado, para a engenhosa construção do coletivo.  

 

Assim, é possível afirmar que a leitura das narrativas produzidas propiciou 

a partilha e a aproximação das experiências do cotidiano da escola mediante o 

processo de identificação da situação, contextualização e interpretação dos fatos 

ocorridos e de algumas desconstruções sobre o vivido na prática e o aprendido na 

teoria.  

Ainda na intenção de dialogar com os estudos efetuados sobre narrativas 

como estratégias de formação e recorrendo a Connelly e Clandinin (1995), é 

importante considerar que 

as narrativas representam um modo bastante fecundo e 

apropriado de os professores produzirem e comunicarem 

significados e saberes ligados à experiência. As narrativas fazem 

menção a um determinado tempo (trama) e lugar (cenário), onde o 

professor é o autor, narrador e protagonista principal. São 

histórias humanas que atribuem sentido, importância e propósito 

às práticas e resultam da interpretação de quem está falando ou 

escrevendo. Essas interpretações e significações estão 

estreitamente ligadas às suas experiências passadas, atuais e 

futuras. (CONNELLY; CLANDININ, 1995, p. 40)32 

 

Os mesmos autores afirmam que, ao narrar, nos tornamos plurivocais, uma 

vez que é necessário pensar sobre o que narrar e para quem narrar e, para tanto, 

_____________ 
32

 “Las narrativas representan un modo fructífero y muy adecuada a los maestros para producir y comunicar 
el significado y el conocimiento relacionado con la experiencia Los relatos hacen mención a una hora 
determinada (marco) y lugar (escenario), donde el profesor es el autor, el narrador y protagonista. Son 
historias humanas que atribuir significado, importancia y finalidad de las prácticas e interpretación de 
resultados de quién está hablando o escribiendo. Estas interpretaciones y significados están 
estrechamente vinculados a sus experiencias pasadas, presentes y futuras”. (CONNELLY; CLANDININ, 
1995, p. 40) 
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é imprescindível adequar a um dos “eus” que nos constitui aquilo que será 

narrado, a fim de entender a dimensão contínua e reflexiva associada aos 

conhecimentos que se pretende apresentar: 

Nós re-contamos as histórias em nossas experiências tempranas 

tal como se refletem em nossas experiências posteriores, por 

outro lado as histórias com seu sentido trocam uma e outra vez ao 

longo do tempo. Então nos implicamos em um processo de 

investigação reflexiva, nossas histórias entram em contraste com 

o novo, professores e/ou investigadores e nos “devolvemos” uns 

aos outros formas distintas de ver as nossas próprias histórias 

(CONNELLY; CLANDININ, 1995, p. 41, autoria do grifo?)33  

 

A aluna Larissa, na sua narrativa nº 5, traz esses aspectos, ao descrever a 

forma de atuação da professora para conseguir que todos os alunos realizassem 

a atividade:  

[...] Todas crianças fizeram, a professora sempre os ajudava e 

tirava as dúvidas. É uma professora muito dedicada e prestativa 

sempre incentiva seus alunos a fazerem as atividades explica a 

importância daquele conteúdo antes de aplicar; essa prática 

levarei como experiência para que no futuro eu possa desfrutar 

com meus alunos. (LARISSA, 1º ano do EF, narrativa n. 5, 19 

maio 2010) 

 

A estrutura e o contexto das narrativas também são discutidos por Connelly 

e Clandinin (1995). A narrativa, segundo os autores, se relaciona com a estrutura 

– o tempo, o espaço, a trama e o cenário –, criando a qualidade experiencial em 

três dimensões críticas da experiência humana: significado, valor e intenção, e, 

“[...] em termos gerais, o passado transmite a significatividade, o presente 

transmite os valores e o futuro transmite a intenção” (ibidem, p. 38). 

Essas três dimensões exigem do narrador a seleção criteriosa das palavras 

e esforço cognitivo para o perfeito entendimento, pelo leitor, da experiência 

narrada. Tais exigências confirmam que a escrita de narrativa não é algo 

_____________ 
33

 “Nosotros re-contamos las historias de nuestras experiencias tempranas tal como se reflejan en nuestras 
experiencias posteriores, por lo que tanto las historias como su sentido cambian una y otra veza lo largo 
del tiempo. En tanto que nos implicamos en un proceso de investigación reflexivo, nuestras historias 
vuelven a contarse de nuevo y cambian tal como nosotros, profesores y/o investigadores 
nos‘devolvemos’unos a otros formas distintas de ver nuestras propias historias.” (CONNELLY; 
CLANDININ, 1995, p. 41). 
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tranquilo, principalmente quando explora a utilização dos cenários e dos 

personagens das escolas e seu contexto, que normalmente se envolvem nos 

elementos essenciais, como expressão, movimento em vida e os diferentes 

recursos para fortalecer as localizações temporais.  

Bruner (2001, p. 46) considera a sequencialidade inerente aos fatos e às 

experiências como a principal característica das narrativas e afirma que “uma 

narrativa é composta por uma sequência singular de eventos, estados mentais, 

ocorrências envolvendo seres humanos como personagens e atores. Estes são 

seus constituintes”.  

Quando as alunas estagiárias narram situações reais resultantes da 

participação na sala de aula, tornam-se personagens e atores e, ao discutirem 

essas situações nos encontros com a pesquisadora, compreendem o desafio de 

tornar-se professor e, muitas vezes, expõem suas emoções.  

Em uma conversa que tive com a professora, ela me falou que, se 

não for rígida e dura com eles – alunos –, não consegue lidar com 

uma sala assim. Reforça que “Meninas novas, iguais você, 

desistem fácil da profissão, porque não aguentam.” Ela gosta 

muito das crianças, porem é muito difícil. Cada um ali tem uma 

história e uma dificuldade diferente, e todas as realidades são 

preocupantes. Ela tem que falar alto, senão as crianças não 

acompanham e começam a falar mais alto que ela, ocasionando 

problemas durante a aula. É uma realidade totalmente diferente, 

tanto com as crianças, quanto pela firmeza dos professores. 

Fiquei impressionada com a classe e com a professora, mas não 

vou desistir. (VIVI, 1º ano do EF, narrativa n. 4, 28 abr. 2010) 

 

Cochran-Smith e Lytle (1999) são autores que defendem a importância, 

para o professor, de rememorar e ressignificar os fatos dos cotidiano. 

Reconhecem que a narrativa é “um registro escrito de sua prática, serve para 

proporcionar aos professores um modo de reviver, analisar e avaliar suas 

experiências no tempo e em relação com outras estruturas de referência mais 

ampla” (ibidem, p. 325)34.  

 

_____________ 
34

 “un registro escrito de su práctica es proporcionar a los profesores una manera de revivir, analizar y 
evaluar sus experiencias en el tiempo y en relación con otros marcos de referencia más amplio” 
(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 325). 
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Esses aspectos demonstraram que a aprendizagem se dá na relação com 

o outro, com os professores e os alunos, com os espaços, com a pesquisadora e 

com os textos orais e escritos. 

Além de atender aos propósitos iniciais deste estudo, outros aspectos 

emergiram da produção, da leitura e da análise das narrativas. Um deles 

direciona-se à abertura dada pelas narrativas à possibilidade de considerar os 

espaços de formação como excelentes recursos para atender os propósitos 

iniciais da pesquisa: o estudo dos diferentes espaços de atuação das alunas 

como espaço/lugar de aprendizagem da docência.   

Essas compreensões reforçam a importância da adoção das narrativas 

como instrumento de análise, uma vez que, ao narrar os contatos com as 

professoras e os alunos, as vivências na escola, a memória da instituição que 

conheceram durante o processo de escolarização e a escola que está sendo 

apresentada no curso, as alunas expressaram de forma singular como acontecia 

a apropriação de conhecimentos profissionais para o exercício da docência. 

Essa apropriação ficou evidente nos registros sobre os procedimentos de 

acompanhamento das atividades propostas e sobre as percepções do cotidiano 

escolar, aspectos que gradativamente influenciavam na constituição da 

profissionalidade de cada uma.  
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CAPÍTULO 5 
 

 

Caracterização das alunas estagiárias e sujeitos da 

pesquisa: o perfil estudantil e os desejos profissionais 

 

Aprender é inseparável do como aprendemos. A própria 

docência é a extensão do como somos. Os conhecimentos 

profissionais docentes envolvem as vivências e experiências, 

os acontecimentos como recursos discursivos, os conteúdos 

sobre o ensinar, as condições e possibilidades de 

aprendizagem profissional durante a formação inicial e 

durante a carreira. (MONTERO, 2001) 

 

Como já destacado anteriormente, esta pesquisa busca evidências sobre a 

apropriação de conceitos matemáticos e constituição da profissionalidade 

docente. Para isso é importante conhecer quem são as cinco alunas estagiárias, 

sujeitos deste estudo.  

Os nomes das alunas serão mantidos, por consentimento delas: Rose, 

Marta, Ana Clara, Viviane (Vivi) e Larissa. Elas vivenciaram, durante a pesquisa, 

momentos em que as interfaces da constituição da profissionalidade docente e da 

apropriação de conhecimentos profissionais para ensinar Matemática afloravam 

pessoal e profissionalmente. Esses momentos foram explícitos, quando narravam 

as vivências de observação e participação na sala de aula da escola DEO35 e do 

curso de Pedagogia, durante os encontros com a pesquisadora. Estes foram 

associados aos dados coletados no questionário inicial feito com todos os alunos 

_____________ 
35

 Conforme anunciado, a escola de educação básica onde as alunas realizaram o estágio, ou seja, onde se 
realizou esta pesquisa, foi inicialmente chamada pelas alunas de DEO, e adotou-se esse pseudônimo para 
identificá-la nesta pesquisa.  
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da classe e na entrevista exploratória com as cinco alunas do curso que 

participaram deste trabalho. 

A seguir, elas serão apresentadas com dados referentes a: idade, processo 

de escolarização, lembranças da escola e dos professores, justificativa da escolha 

do curso de Pedagogia e aprendizagens conquistadas, além da sua opinião inicial 

sobre o estágio36.  

Dentre as cinco alunas estagiárias, Vivi foi a única que cursou o Ensino 

Médio com habilitação ao magistério. Contudo, todas elas, desde o início da 

pesquisa, atuavam em escola, como professora, como orientadora, como auxiliar 

de classe ou como monitora de creche. As alunas escolheram a escola de Ensino 

Fundamental, por influência da professora da disciplina de Metodologia do Ensino 

de Matemática que ali atua como vice-diretora.  

Como um critério de apresentação precisava ser adotado, optou-se por 

apresentá-las pela faixa etária, começando do sujeito 1- Rose, a mais velha, até 

Larissa, sujeito 5, que, já concluindo o curso, tem apenas 19 anos.  

 

 

5.1  ROSE - Sujeito 1 

 

Rose tem 30 anos de idade.  Concluiu o Ensino Médio na escola pública 

em 2003. Em 2007 conseguiu bolsa de 100% pelo PROUNI e optou pelo curso, 

por gostar de criança. É concursada e atua como monitora de creche há 11 anos 

na rede municipal de ensino em que o estágio foi desenvolvido. Seu contato com 

crianças fez com que buscasse aprender mais sobre as diferentes fases do 

desenvolvimento infantil.  

Segundo a aluna, o curso de Pedagogia a tornou diferente; mudou sua 

forma de atuar com as crianças e com os adultos. Compreendeu que, ao cuidar 

da criança, também está inferindo sobre sua aprendizagem (GRUPO DE 

DISCUSSÃO, 28 ago. 2010). A aluna buscou no curso um espaço de formação e 

não tem dúvida da sua decisão:  

_____________ 
36

 A apresentação dos sujeitos da pesquisa foi elaborada a partir dos dados obtidos preferencialmente no 
questionário inicial, na entrevista exploratória e no grupo de discussão. 
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Observação do envolvimento dos alunos com a aula. 

Neste dia participei da confecção de ábacos, a proposta é que 

fossem feitos pelos alunos com auxílio da professora. O material 

confeccionado será usado para trabalhar com os alunos o sistema 

decimal. 

Pude perceber que os alunos são bem participativos e 

companheiros uns dos outros, o que tornou o momento agradável, 

eles emprestavam materiais aos que não tinham, ajudavam 

colegas, não tinham entendido direito a explicação da professora. 

Foi também visível o envolvimento da professora, ela percorreu a 

sala o tempo todo, ajudando, dando explicações, fazendo elogios 

e chamando a atenção dos mais dispersos para que concluíssem 

o trabalho. Esse comportamento da professora é constante e 

ocorre em todos os momentos da aula, ela demonstra com essas 

atitudes que tem muito respeito e atenção para com seus alunos, 

acho que isso se reflete no comportamento da sala, e no interesse 

que os alunos têm pelas atividades propostas por ela. Isso me 

deixa encantada. Tenho a certeza que escolhi o curso certo e 

poderei ajudar muito no processo de aprendizagem das crianças. 

(ROSE, 2º ano EF, narrativa n. 3, 30 mar. 2010) 

 

O caderno de registro de Rose e suas narrativas tinham um diferencial em 

relação aos das outras alunas: as narrativas sempre eram apresentadas com um 

título, suas vivências ficavam em destaque, principalmente porque frequentou 

salas de aula diferentes. Narrava também alguns detalhes sobre os 

procedimentos e sobre o perfil das professoras. Era grande seu comprometimento 

com as ações previstas para o dia a dia. O fato de ser ex-aluna da escola – ela 

frequentou os oito anos de Ensino Fundamental nessa escola – fez com que sua 

presença nas salas fosse bastante requisitada durante o cumprimento do estágio. 

No segundo encontro com a pesquisadora, em 28de abril de 2010, declarou: 

“Estudei lá desde criança. Tenho meus ex-alunos da creche! Foi tudo de bom a 

minha escolha pela realização do estágio nessa escola. Não sou mais a mesma 

depois de participar desse estágio”.  

Na entrevista exploratória, Rose declarou ter boas lembranças do seu 

processo de escolarização. Contudo, revelou que uma delas não foi tão boa: uma 

professora, numa roda de conversa, num dia chuvoso, olhava para os alunos e 

emitia juízo de valor sobre as perspectivas de vida de cada um:  
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Um dia, que não havia o que se fazer na classe e ela sentada em 

sua mesa, começou conversar com alguns alunos, a fazer 

previsões, sobre o futuro de cada um: “fulano vai até a 8ª, outro 

começa o 2° grau, mas não termina; esse aqui precisa estudar 

muito para concluir o Ensino Médio”. Eu estava um pouco 

afastada e perguntaram para ela sobre mim, e ela respondeu: “a 

Rosemeire pode começar o 2° grau e até terminá-lo, mas daí ela 

não passa”. Acho que ela foi muito infeliz, sempre foi uma ótima 

professora, mas eu me lembro dela como uma pessoa limitada.  

Vivo com crianças e sei que nunca vou conhecê-las o suficiente, 

tampouco sua realidade para sequer pensar em determinar o que 

vão ser quando crescer. Por isso, tirei desta situação  uma lição:  

aprendi com ela que devemos pensar bem para falar certas coisas 

para os alunos, pois podemos marcá-los para o resto da vida 

(ROSE, Entrevista exploratória, 07 abr. 2010)  

 

Nessa narrativa, a aluna indica o que não pretende fazer. Aproveita a 

oportunidade para descrever uma vivência, utilizando uma linguagem que revela 

sua história e as marcas deixadas pela escola, que permaneceram e podem ter 

influenciado na sua profisssionalidade docente. Declara que as circunstâncias da 

realidade escolar e o ritual escolar ficam presentes na vida do aluno.  No campo 

dos desejos em relação ao futuro na profissão, anuncia: “Meu desejo é estudar 

muito, para passar no concurso da Prefeitura e me tornar professora efetiva no 

município. Minha qualidade de vida pessoal e profissional virá como 

consequência disso” (ROSE, Grupo de discussão, 27 ago. 2010).  

Rose produziu dez narrativas e participou dos encontros com a 

pesquisadora. Preocupou-se em evitar as críticas negativas sobre fatos, 

acontecimentos e percepções. Fez aproximações entre o que vivenciou no 

estágio e os conhecimentos apropriados no curso de Pedagogia.    

 

 

5.2  MARTA - Sujeito 2 
 

Marta tem 21 anos e sempre estudou em escola pública. Terminou o 

Ensino Médio em 2007, prestou o PROUNI e optou pelo curso de Pedagogia, pois 

era o que mais se aproximava da profissão em que pretende atuar: bióloga.  
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Bem, como disse nossa amiga Carla, eu também não tinha 

interesse de ser professora. Sempre tive interesse pela área de 

Biologia. Para ser bióloga, teria que fazer faculdade de Ciências e 

ser professora de Ciências. Aqui em Jundiaí tem este curso em 

apenas uma faculdade, só que ela é muito distante do meu bolso 

– é cara, não tenho condições de pagar. Então, veio o convênio 

PROUNI – eu prestei vestibular e consegui 50% de desconto. 

Minha família tem vários professores – eles me incentivaram a ser 

professora – e a me formar em Pedagogia. Agora no final do 

curso, sinceramente, posso afirmar que gostei!  Hoje eu sei que, 

se algum dia frequentar o curso de Biologia eu vou ser um 

professor mais preparado, pois já tenho Pedagogia e aprendi a ser 

professor num curso que só faz isto. Vou ser um biólogo bem mais 

capacitado do que se eu fosse um biólogo sem fazer a Pedagogia. 

(MARTA, Grupo de discussão, 28 ago. 2010) 

 

A interrupção do sonho de ser bióloga não é definitiva, pois ela o 

perseguirá. Informa, nas narrativas, que sua atuação na escola fez com que 

gostasse da profissão e, olhando para o processo de formação inicial, faz questão 

de dizer com satisfação que, embora tenha sido professora por acaso, sente-se 

realizada com a opção e com o que a profissão exige.  

Desde os 14 anos de idade, Marta tem trabalhado numa loja de tecidos e 

estudado no período noturno. Durante os anos iniciais do curso de Pedagogia, 

cumpriu as horas de estágio atuando como brinquedista, aos sábados à tarde, na 

Brinquedoteca que funciona com o Projeto Extensão à Comunidade. Declara que 

não conhecia a dimensão da vida dentro da escola. Essa visão alcançou a partir 

dos estágios, quando sentiu a responsabilidade de ser professora: 

Estar na escola realizando o estágio e vivendo intensamente os 

desafios do dia a dia, os conflitos com as crianças, as cobranças 

da coordenadora e tendo o contato direto com os alunos ampliou 

meu olhar sobre a escola e confirmou minha opção: quero ser 

professora de uma realidade escolar como a da escola DEO” 

(MARTA, Encontro com a pesquisadora, n. 1, 14 abr. 2010)  

 

A aluna traz como lembranças dos melhores momentos na escola as aulas 

sobre seres vivos, dadas pela Professora Vera Lúcia, na 6ª série do Ensino 

Fundamental. Explica que nessa aula a professora dava o conteúdo por escrito e 

depois iam ao laboratório para realizar as leituras de lâminas (apenas uma para 

classe toda) no microscópio.  
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Abrimos uma galinha doada por uma mãe e enxergamos os 

órgãos, fizemos anotações. Fazíamos visita de campo – não era 

muito longe – ao redor da escola e fazíamos classificação de 

minerais, de folhas e outros objetos da natureza. Meu grupo era 

unido: lembro de todos eles até hoje. Sinto que o aluno precisa 

disso: desafios e prazer nas conquistas. O professor, como 

inovador das práticas, precisa de criatividade para dar aulas 

marcantes. (MARTA, Encontro com pesquisadora, n. 5, 19 maio 

2010)  

 

A aluna tem clareza do papel do professor e dos desafios e dilemas que 

deve assumir para propiciar ao aluno momentos de experiências que recorram a 

procedimentos de conduta e verificação dos resultados. A situação vivenciada, o 

que presenciou na união do grupo e a lembrança anunciada pela aluna na 6ª 

série marcaram sua vida. Esses detalhes narrados vêm ao encontro das reflexões 

feitas por Cunha (2010) sobre a concepção de lugar, uma vez que o lugar é 

constituído pela concretude que ele representa e pela relação que o indivíduo 

estabelece consigo mesmo e com os outros.  

A aula da Professora Vera deixou marcas, confirmou seu gosto por Biologia 

e contribuiu para sua identidade pessoal e agora profissional, ou seja, o momento 

vivido afetou sua identidade. Marta transfere, para seus princípios que envolvem o 

ser e o estar na profissão docente, a representação que carrega consigo sobre a 

boa aula e a sensação de pertencimento, uma vez que a imagem do momento se 

faz presente até hoje na sua vida. Valoriza os conhecimentos profissionais e 

afirma que os conhecimentos pedagógicos da professora garantem a ação dos 

alunos. 

Marta abraçou o desafio de participar da pesquisa e realizar o estágio nos 

dois períodos durante o tempo de férias – de 15 a 30 de abril. Entrava na escola 

às 7h30 e saía às 17h. Almoçava com as professoras e conheceu todas as salas 

de aula. Esse contato fez com que, em maio de 2010, mediante o convênio 

firmado com a Secretaria da Educação e as Instituições de Ensino Superior que 

têm curso de Pedagogia, fosse contratada como professora auxiliar de classe. 
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Desistiu do emprego de mais de seis anos e foi contratada pelo Programa Escola 

Nota 1037.  

De acordo com Weller (2006), Marta conquistou o lugar e as pessoas que 

dele compartilham, pois a organização dos atores e dos seus modos de 

relacionar-se provocou uma transformação recíproca entre ela e as professoras e 

os alunos. Assim, concorda-se com o autor que o espaço se transforma em lugar 

quando há possibilidade de participação, expressão e anúncio de desejos e 

necessidades.  

Entre muitas conquistas, uma delas merece destaque: Marta fez parte do 

grupo de professoras que auxiliavam os alunos no processo de aquisição da 

escrita alfabética. No mês de junho, diariamente era requisitada pelas professoras 

para atuar como professora auxiliar, oferecendo atividades de letramento para 

alunos de 6, 7 e 8 anos.  

Para esta aluna, a escola DEO abriu horizontes e confirmou seu desejo de 

ser professora. Declara que a exigência do estágio foi o grande vilão da sua 

história, pois saiu da zona de conforto, já que trabalhava num local tranquilo e 

sabia fazer bem seu serviço, mas decidiu ir para o ambiente escolar, onde a vida 

é muito agitada, as aprendizagens são provisórias e o conhecimento está em 

constante construção e reconstrução (Encontro com a pesquisadora, n. 6, 02 jun. 

2010).  

Marta produziu dez narrativas e participou dos encontros com a 

pesquisadora. Levou para sua vida profissional as narrativas e, mesmo atuando 

no Programa Escola Nota 10, decidiu elaborar os registros em forma de 

narrativas. A tutora que acompanha o Programa elogiou seus registros.  

 

 

 

_____________ 
37

 O Programa Escola Nota 10 já foi anunciado no capítulo 3, p. 59. Ele resulta do convênio assinado pela 
Prefeitura do Município com as escolas de Ensino Superior que têm curso de Pedagogia. A instituição 
onde essa pesquisa aconteceu firmou esse convênio, e as alunas sujeitos deste estudo foram convidadas 
para esse programa. As alunas Rose e Vivi não aceitaram, por estarem profissionalmente colocadas. 
Marta, Ana Clara e Larissa aceitaram, já que o convênio oferece remuneração pelo trabalho realizado 
como professora auxiliar de classe e possibilita a atuação nas ações que envolvem a alfabetização dos 
alunos dos 1º anos do Ensino Fundamental.  
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5.3  ANA CLARA - Sujeito 3 
 

Ana Clara também sempre estudou em escola pública. No ano em que 

terminou o Ensino Médio, prestou vestibular para Pedagogia. Tem 21 anos e já 

está concluindo o curso. Sua opção pela profissão de professora – e de 

professora para crianças – estava definida desde pequena. “Minha brincadeira 

predileta era ‘escolinha’”. Lembra-se de que, às vezes, dava aula para ela 

mesma, e ora era professora, ora aluna. Tudo virava lousa: no chão da calçada, 

usava pedaço de tijolo; na parede da casa, escrevia com giz de cera. Sua 

madrinha, no seu aniversário de 7 anos, presenteou-a com uma lousa pequena – 

presente inesquecível! A aluna afirma que esse presente fazia com que ela 

pedisse, no final das aulas, os pedaços de giz para sua professora, para depois, 

em casa, brincar de “escolinha”, ou melhor, de “ser professora”. Ela sempre foi 

professora nas brincadeiras com outras crianças, pois a lousa era sua.  

Já atuou como estagiária com contrato remunerado no Programa “Férias 

Quentes”, no Ginásio de Esportes da cidade. Gosta de aulas dinâmicas. Ficou 

bastante empolgada com o trabalho da escola DEO com dança e música. 

Envolve-se com os alunos, compartilhando experiências como jogar bola, brincar 

de “corre-cotia”. Gosta de viver dentro da escola e declara:  

Sinto que o estágio, não só para mim, mas para todos, é um 

momento único. A escola tem vida, gosto muito de participar de 

tudo: roda de leitura, merenda, montar os cantos para estudos, 

ensaio de danças para as festas e comemorações. Nunca 

imaginei que fazer estágio era tão bom. Estamos ficando mais 

questionadoras. (ANA CLARA, Grupo de discussão, 28 ago. 2010)  

 

Nas suas narrativas, faz críticas aos procedimentos dos professores que 

não permitem que as crianças apresentem suas opiniões. Compreende que o 

professor deve ter perfil de líder, mas não concorda com o autoritarismo. Realizou 

grande parte do estágio numa única classe. Optou por produzir as narrativas 

somente das aulas de Matemática. Trouxe para os encontros importantes 

contribuições sobre as estratégias de ensino e as formas de aprendizagem de 

conteúdos matemáticos.  



 121 

No questionário inicial comentou sobre suas professoras e a influência 

delas na sua decisão pelo curso. Afirma que optou pela realização do estágio na 

escola DEO por influência das professoras do curso de Pedagogia:  

Eu me lembro de todas minhas professoras, principalmente de pré 

e de 1ª a 4ª série. Minhas ações se espelham nas lembranças das 

aulas delas. Sinto que elas sempre foram importantes na minha 

vida e, de certo modo, todas elas me influenciaram ainda mais na 

minha decisão de ser professora. Na escola eu sempre me senti 

bem, gostava de aprender, de ter amigos, de sempre ter algo a 

compartilhar. Não gostava de aula parada. Sou consciente dos 

desafios da profissão e da não valorização por parte dos órgãos 

públicos, entre outros. Contudo, no Ensino Superior confirmei 

minhas preferências e quero ser professora, não pretendo ser 

diretora.  As professoras do curso de Pedagogia, ao perceberem 

que gosto de desafio e de escola bem movimentada, me 

incentivaram a realizar o estágio na DEO. (ANA CLARA, 
Entrevista exploratória, 07 abr. 2010)  

 

A opção de Ana Clara pelo magistério é vista como uma verdadeira 

“escolha”, que não sofreu influência externa. Quando afirma que gosta de viver na 

escola, completa que a profissão docente reside em sua vida. Sua prontidão para 

ser professora, associada ao seu olhar para o contexto escolar e para os desafios 

da profissão, garante que a constituição da sua profissionalidade docente teve 

início antes da formação inicial e está sendo ressignificada na escola. Seu 

envolvimento com o espaço da escola, que também antecede seu processo de 

formação docente, se confirma na medida em que vive como estagiária na escola. 

Seu pertencimento ao espaço transforma-o em lugar de formação e, 

consequentemente, na escola, confirma sua identidade e constrói sua 

profissionalidade.  

Nas narrativas orais e escritas demonstra criticidade, ao comparar a escola 

DEO com a escola em que começou atuar no Programa Escola Nota 10, pois as 

duas escolas pertencem ao mesmo sistema de ensino e têm recursos muito 

discrepantes. O posicionamento de Ana Clara reporta a Passegi (2011), ao narrar 

suas impressões articuladas com as vivências reais; e as teorias que sustentam 

suas impressões trazem a dimensão pedagógico-formativa, pois ela se preocupa 

com o ato pedagógico e o contexto que a engendrou.  
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5.4  VIVI - Sujeito 4 

 

Vivi sempre estudou em escola particular, cursou o Magistério no Ensino 

Médio. Fez parte da última turma que recebeu o certificado para exercício do 

magistério na modalidade de Ensino Médio. Optou pelo curso de Pedagogia por 

gostar de criança e por receber o incentivo da mãe, que também havia atuado 

como professora antes de ter os filhos.  

Concluiu o Ensino Médio em 2006 e, em 2008, começou a cursar 

Pedagogia. Tem 20 anos de idade e desde 2005 trabalha numa escola particular 

do município que atende crianças de classe média alta. Por que nunca frequentou 

a escola pública, optou por realizar o estágio na escola DEO:  

Senti essa necessidade diante os comentários que ouço durante o 

curso de Pedagogia. Sinto que estou bem profissionalmente na 

escola onde atuo, já tenho uma sala de aula, mas preciso 

enfrentar e conhecer outras realidades. Esta vivência está sendo 

bem significativa: estou presenciando situações de que só tinha 

conhecimento pela mídia. A escola é muito grande, o número de 

alunos extrapola minha vivência: nunca atuei com mais de 15 

alunos na classe. Eu tenho frequentado sala com 32 alunos de 2º 

ano que está sendo alfabetizado nessa fase. Fico impressionada 

com o trabalho da professora e da direção. Venho de uma 

realidade bem diferente. A vida na escola DEO está me 

contagiando: agora percebo as exigências do professor que não 

tem material disponível, que tem alunos que vêm para escola para 

comer, o estudo para eles é consequência de sua frequência na 

escola. Está sendo muito bom realizar este estágio. (VIVI, 

Encontro com a Pesquisadora, n. 3, 05 maio 2010) 

 

Para a aluna estagiária, tudo era novidade. Frequentou a escola no período 

da tarde e teve contato com a classe do 1º ano apenas.  

Nas narrativas, traz importantes considerações sobre aspectos didático-

pedagógicos, como também sobre os procedimentos dos alunos. Surpreende-se 

com detalhes característicos da realidade da escola entre eles: o espaço físico, os 

alunos com dificuldades de aprendizagem, os fazeres do professor e a presença 

dos pais na escola. 
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Percebe-se que, para ela, tudo era tão inédito que não se preocupava, 

especificamente, em narrar sobre os conteúdos de matemática. Quando 

questionada sobre ser professora, afirma:  

Eu entendo que, para ser professora, no mínimo é preciso ter 

vocação. Para ensinar matemática, penso que o livro didático tem 

deixado as professoras bem tranquilas quanto à preparação das 

aulas de matemática. Fico preocupada com os conteúdos 

ensinados: estamos no mês de abril e a professora ainda está 

propondo para as crianças do 1º ano escrita de numerais até 50 e 

problemas bem diretos com operações envolvendo adição e 

subtração. Na prova do Educa+ação é isso que é cobrado. 

Contudo, percebo que a professora, o tempo todo se envolve com 

a leitura e a escrita, ou seja, se dedica à alfabetização. Não sei se 

posso afirmar, mas sinto que a Matemática está sendo deixada de 

lado em função da alfabetização (VIVI, Encontro com a 

pesquisadora, n. 4, 12 maio 2010).   

 

Na tentativa de compreender o cotidiano escolar, Larissa se remete ao 

discurso da vocação. Esse discurso está presente em algumas pesquisas, e é 

natural que, ao avaliar o professor, a ideia de algo inato, movido por uma força 

interna, aflore. Contudo, entende-se que o professor precisa gostar do que faz e, 

ao saber-fazer, crie uma identidade com a profissão. Nesse sentido, a decisão 

profissional se distancia da ideia de vocação e a supera; e se associa com as 

ideias de força interna e sacerdócio (TARDIF, 2008).  

Esse processo reflexivo permite afirmar que a conquista da profissão e o 

processo formativo caminham lado a lado.  O conhecimento implica uma trajetória 

que é desenhada por práticas pedagógicas com propósitos definidos, contudo, 

sujeitos a transformação, dependendo do sentido e significado dado às 

aprendizagens esperadas e alcançadas.  

Assim, ao caracterizar suas vivências durante sua escolarização, Vivi, no 

questionário inicial, comenta sobre seu processo de alfabetização:  
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Na minha primeira série (hoje 2º ano do Ensino Fundamental), 

uma professora me ajudou muito com a alfabetização, pois saí de 

uma escola infantil e não sabia nem escrever meu nome. [...] Até 

hoje, quando encontro com essa professora, ela se lembra de mim 

e sabe até o lugar que eu me sentava na sala. Quero ser uma 

profissional que faça a diferença na vida dos alunos, assim como 

essa professora. Sei que para isso não posso ficar contente com o 

que eu sei, preciso continuar estudando para ampliar e melhorar 

minha atuação profissional. (VIVI, Questionário inicial, 07 abr. 

2010) 

 

As ações e as experiências da aluna Vivi reportam-se a elementos da sua 

identidade que se associam aos elementos da formação, à revisão e à elaboração 

de novos conhecimentos e à não passividade, para tornar-se uma profissional que 

faz a diferença para os alunos. 

 

 

5.5  LARISSA - Sujeito 5 
 

Larissa, como já se mencionou aqui, é a aluna mais nova desse grupo. 

Fará 20 anos em dezembro, quando terminar o curso de Pedagogia. Sempre 

estudou em escola pública e tem na família inúmeros professores. Optou pela 

profissão por gostar de criança. Considera que não fará apenas esse curso 

superior, pois sente muita necessidade de aprender e de estudar.  

No início do curso ficou um pouco apreensiva com as dinâmicas e com a 

quantidade de teoria. Quando era solicitada para preparar práticas pedagógicas 

das disciplinas de Didática e de Metodologia de Ensino, buscava exemplos em 

livros didáticos. Contudo, depois que começou trabalhar como inspetora numa 

escola pública de Educação Infantil, sentiu o dia a dia da escola e verificou que as 

dificuldades são grandes. Ao optar por realizar o estágio na escola DEO, não 

tinha a dimensão do desafio.  

Na escola DEO, frequentou a classe do 1º ano no período da tarde. Fez 

diversas narrativas, comentando sobre o perfil da classe e os procedimentos da 

professora. Entusiasmou-se pelas vivências, inscreveu-se no programa Escola 

Nota 10 e continuou nessa escola como professora auxiliar. Adotou as narrativas 

como forma de registro e traz no seu caderno o cotidiano da escola. Até mesmo a 



 125 

professora da classe em que atuou solicitou alguns registros para colocar no 

portfólio da classe.  

Na narrativa da aluna Larissa, os gestos da professora e a importância da 

análise do percurso dos alunos tornam-se evidentes:  

Nesse dia foi feita uma atividade com guache, e houve um 

acontecimento que chamou minha atenção. Um aluno chegou a 

professora desesperado: Professora, professora, vem ver o que 

aconteceu, mas não foi minha culpa, foi sem querer!  

Fiquei apreensiva para saber o que tinha acontecido, também fui 

até a carteira desse aluno com a professora. Vimos o que tinha 

acontecido: o frasquinho de guache tinha caído sobre a mesa e no 

chão. A atitude da professora me surpreendeu, pois ela pegou um 

papel higiênico, limpou e falou para o aluno que aquilo acontecia, 

e que esse tipo de problema não era um bicho de sete cabeças.  

Em outra situação, a professora poderia ter gritado, brigado com 

esse aluno ou até mesmo tirar ele dessa atividade. 

Isso me serviu de exemplo para tornar-me professora, pois a 

paciência é uma qualidade que todos devemos ter, por que, se 

nos preocuparmos com essas pequenas coisas, não 

conseguiremos controlar nunca uma sala de aula. E nessa 

situação eu teria ficado brava; mais uma experiência para eu 

adquirir. (LARISSA, 1º ano E F, narrativa n, 4, 18 maio 2011) 

 

Larissa conquistou a escola e a escola a conquistou. Por diversas vezes, 

outras professoras solicitaram seu auxílio. A aluna declara: “A escola DEO tem 

algo que contagia, ela é bem diferente, é carente, é dinâmica”.  

Em relação às suas lembranças escolares, afirma ter tido ótimas 

professoras e acrescenta que no curso de Pedagogia conseguiu compreender 

que o professor deve ter o compromisso de  

[...] formar seres humanos melhores, com o poder de criatividade, 

espírito de companheirismo, solidariedade, responsabilidade e 

autonomia. Temos o compromisso e a obrigação de garantir o 

espaço do brincar, da ação e do movimento, que possibilitam o 

conhecimento de uma maneira mais prazerosa (LARISSA, 1º ano 

EF, Entrevista exploratória, 07 abr. 2010). 
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5.6  Algumas considerações importantes sobre as produções das 

narrativas 

 

É relevante observar que as alunas produziam narrativas e a pesquisadora 

também. As alunas estagiárias inicialmente escreviam relatórios que, mediante os 

estudos e as trocas de experiências, se transformaram em narrativas sobre a 

aprendizagem da docência.  

Os relatórios já traziam referências àquele ambiente que escolheram para 

fazer o estágio. Nos encontros com a pesquisadora, as leituras dos relatórios, 

associada à leitura da narrativa da pesquisadora, possibilitaram compreender o 

gênero da narrativa e despertar nas alunas o gosto de ouvir e ler os registros com 

detalhes sobre os fatos e impressões pessoais e temporais. Chegou-se à 

conclusão de que era possível e mais viável a produção de narrativas. 

Nos encontros com a pesquisadora, o processo de aprendizagem da 

docência, acrescido das indagações sobre a contextualização do ambiente e dos 

procedimentos didático-pedagógicos, foi determinante para a definição das 

categorias de análise desta pesquisa: os rituais de ensino e os conhecimentos 

profissionais para ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Os encontros eram gravados, a pesquisadora fazia a transcrição das falas 

e enviava por e-mail para todas as alunas, para que verificassem quantas 

discussões e reflexões sobre inúmeros assuntos eram tratados. Muitas vezes, as 

alunas diziam que não conseguiam se lembrar de tantos detalhes e, então, 

começaram a perceber a importância dos registros.  

A pesquisadora e as alunas se encontravam às quartas-feiras, no horário 

das 18h às 19h30. No total, foram realizados sete encontros, e a pesquisadora 

produziu seis narrativas, nas quais sempre incluía, além das impressões sobre as 

leituras e as discussões, alguns aspectos envolvendo a teoria da pesquisa ou a 

metodologia, ou, ainda, o ensino e a aprendizagem de matemática.  

A pesquisa contou, entre outros recursos, com 54 narrativas escritas pelas 

alunas estagiárias e pela pesquisadora. Marta e Ana Clara fizeram 11 narrativas 

cada uma, Rose fez 10 narrativas e Vivi e Larissa fizeram 8 narrativas cada uma. 
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A pesquisadora fez 6 narrativas referentes aos encontros agendados às quartas-

feiras com todas as alunas. Para adequar as formas de apresentar as narrativas, 

utilizou-se letra itálica para apresentar o texto quando existe fala pessoal e para 

identificação utilizou-se nome da narradora com letra maiúscula, especificidade do 

instrumento de análise, ano do ensino fundamental que a aluna vivenciou a 

situação narrada e data.  
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CAPÍTULO 6 
 

 

Os rituais escolares e as percepções sobre os 

conhecimentos para ensinar matemática 

 

Entre as exigências para a formação inicial a aproximação 

com a cultura geral e profissional dos espaços escolares 

associa-se aos conhecimentos dos conteúdos pedagógicos e 

das matérias que ensina. Nesse sentido, os futuros 

professores ao frequentarem os espaços escolares aprendem 

observando, imitando, analisando o modo de ser dos 

professores. Nesse processo lançam mão das suas 

experiências e dos seus conhecimentos e escolhem, separam 

aquilo que consideram adequado, acrescentam novas 

possibilidades de atuação e elaboram seu próprio modo de 

ser, adaptando-se e ajustando-se aos contextos nos quais se 

encontram. (MONTERO, 2001) 

 

Este capítulo se refere à análise dos dados coletados e às categorias de 

análise que se relacionam aos rituais de ensino e às percepções sobre os 

conhecimentos docentes necessários para ensinar Matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental38.  

Para contextualizar a análise dos dados, considera-se que a escola e sua 

organização deixam marcas na vida dos alunos e das pessoas que nela convivem 

e, normalmente, auxiliam no processo de aprendizagem. Neste estudo, busca-se 

refletir e analisar de que forma as instituições escolares – a universidade, a escola 

e a própria sala de aula – se tornam espaços de produção de conhecimentos para 

as alunas das séries finais do curso de Pedagogia, quando realizam o estágio. 

_____________ 
38

 Os dados utilizados neste capítulo foram coletados, em geral, nas narrativas.  
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Concebe-se, assim como Viñao-Frago (2001), que os espaços se transformam 

em lugares, à medida que trazem significados diferenciados para cada um que 

nele convive, pois, conforme já explicitado, o lugar socializa e educa, ordena e 

situa a tudo e a todos que nele se encontram.  

Quanto às marcas deixadas operam no próprio modo de ser e na produção 

de certos posicionamentos, na identidade de cada um e, consequentemente, na 

profissionalidade, pois esta é resultado da sua relação intrínseca com os espaços 

e as vivências que deram sentido a ação. (ANDRÉ et al., 2010). 

Assim, o contexto da pesquisa, articulado com a análise das narrativas, 

tornou claro que a profissionalidade docente foi se constituindo durante a 

participação no estágio, quando as alunas narram sobre o espaço e as 

experiências vivenciadas efetivamente e anunciam “o caráter cultural que envolve 

o modo de representação do espaço enquanto construção social” (ESCOLANO, 

2000, p. 32), bem como diferentes conhecimentos exigidos para o exercício da 

docência.  

Dentre os muitos dados coletados, optou-se por apresentar fragmentos das 

narrativas sobre os rituais de ensino e as percepções das alunas-estagiárias 

sobre os conhecimentos necessários para ensinar Matemática. No grupo de 

discussão, quando as alunas narram sobre as formas de organização do tempo e 

do espaço escolar e sobre os procedimentos didáticos adotados pelos 

professores titulares da classe, os conhecimentos do conteúdo pedagógico geral 

são evidentes, principalmente, nas críticas sobre a maneira de conduzir as 

atividades e a atenção dada aos alunos.  

Destaca-se neste Nesse contexto, os estudos realizados, associados aos 

dados coletados, revelaram que a constituição da profissionalidade docente se 

legitima pelas imagens ou pelas representações que o professor constrói a 

respeito do magistério, mesmo antes de se formar (Montero, 2001). Há que se 

considerar, nessa perspectiva, que nas narrativas essas representações se 

evidenciaram e fizeram com que emergissem, entre outras, as duas categorias de 

análise: os rituais de ensino no cotidiano escolar e os conhecimentos para ensinar 

matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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6.1  Os rituais de ensino transformando os espaços em lugares 

de formação 

 

A imagem de uma escola, normalmente, está associada a sua estrutura 

física, que se compõe de salas de aula, secretaria, diretoria, pátio, biblioteca, 

corredores, laboratório e cantina. No que se refere às pessoas que ali convivem, 

existe um consenso quanto à presença de professores, alunos e funcionários.  

Eventualmente, associa-se a escola a questões administrativas, pedagógicas e 

políticas. Contudo, não é evidente, para muitos pesquisadores que pensam sobre 

o universo escolar, que agregar esses elementos faça parte das compreensões 

daqueles que pensam sobre a escola.  

Para Curi (2010, p. 16), esses elementos que agregam a estrutura física, 

as pessoas e as questões administrativas compõem o ritual da escola.  

O ritual como integrante de qualquer grupo social, estabelece uma 

série de ações ou padrões simbólicos que permitem a esse grupo 

um entendimento e uma sensação de pertencimento.  Na escola 

não é diferente. Rituais ocupam fartamente esse ambiente no dia 

a dia ou em eventos especiais, sendo reconhecidos por toda a 

sociedade ou por pequenos grupos para os processos de 

educação. 

 

Houaiss (2001, p. 267) esclarece o conceito de ritual. Para ele:  

Um ritual pode ser executado em intervalos regulares ou em 

situações específicas. Pode ser executado por um único indivíduo, 

um grupo, ou por uma comunidade inteira; pode ocorrer em locais 

arbitrários, específicos, diante de pessoas ou privativamente. Um 

ritual pode ser restrito a certo subgrupo da comunidade e pode 

autorizar ou sublinhar a passagem entre condições sociais ou 

religiosas. 

O ritual esboça comportamentos de troca que ganham valor 

comunicativo. Na medida em que a espécie humana dominou a 

linguagem e desenvolveu-a com seus valores culturais e 

religiosos, os rituais passaram a simbolizar ideologias e 

ensinamentos tornando-se mais complexos. Contudo, é normal 

que rituais apareçam ao mesmo tempo que outros percam 

sentido.  
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Compreende-se, nesse contexto, que os rituais estão presentes na escola, 

e as pessoas começam a apropriar-se de seus sentidos e significados desde 

muito cedo. Logo que os alunos têm suas primeiras vivências no espaço de aula, 

eles participam de rodas para contar histórias, aprendem músicas e hinos e 

obedecem a formalidades que os ajudam a entender o funcionamento do 

ambiente e a fortalecer seus laços com colegas e professores. Desse modo, o 

contato paulatino com esses momentos faz com que o aluno desenvolva uma 

relação mais natural, na hora em que se depara com novos ritos típicos da escola.  

Estudar as narrativas e verificar que os rituais de ensino não só colaboram 

com a aprendizagem dos alunos da classe, mas também auxiliam nos processos 

de aprendizagem da docência permitiu constatar que as oportunidades de 

aprender a profissão e os conhecimentos profissionais necessários para ensinar 

dependem do contexto de reflexão que envolve desde a realidade escolar 

propriamente dita até os momentos de conflitos, tensões e confirmações. Tais 

vivências, certamente, sinalizam o início da profissão.   

Ressalta-se os rituais de ensino foram se construindo ao longo do tempo, 

estão postos pela história da educação e, mesmo que com adequações, estão 

presentes na escola até os dias atuais. Sendo assim, neste trabalho, esses rituais 

foram percebidos como elementos determinantes de transformação de espaço 

para lugar.  

Na narrativa oral de Marta percebe-se que, em seu percurso pessoal, 

mediante as representações que tem sobre a escola e as apropriações de 

conhecimentos conquistadas durante o curso, compreendeu o significado social e 

cultural dos espaços educativos e associou-os aos rituais anunciados por 

Escolano (2000). Assim diz Marta:  

Eu acho a escola DEO39, em termos de recepção da gente 

(estagiária), faz a diferença: a diretora é muito educada e não 

deixa dúvida que gosta da estagiária dentro da escola. Porém 

acho que em termos de estrutura e organização das salas e 

ambientes para as crianças deixa muito a desejar. Não tem 

espaço legal – não tem sala para as crianças participarem de 

atividades diferentes. Os recursos materiais – lápis de cor, 

canetinha, cartolina, sulfite – são mínimos e controlados. Tudo é 

_____________ 
39

 Neste texto, chama-se DEO a escola em que as alunas estagiárias realizaram o estágio. 
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muito improvisado. A recreação na maioria das vezes acontece na 

própria sala de aula. O tempo determinado para tudo define as 

formas de atuar das professoras e o que se espera do aluno. 

(MARTA, 1º ano no EF, Encontro com a pesquisadora, n. 1, 

narrativa oral, 14 abr. /2010).  

 

Quando Marta fala da receptividade da diretora e traz como contraponto a 

crítica ao espaço, expõe sua preocupação com a quantidade de materiais e com a 

organicidade dos espaços, o que reflete, certamente, na organização do tempo 

escolar e nos rituais de ensino. Nessa narrativa, ao referir-se à recreação feita 

dentro da sala de aula, Marta deixa claro que a professora precisa adequar-se ao 

espaço para desenvolver uma atividade que deveria acontecer num ambiente 

apropriado para oferecer aos alunos a oportunidade de brincar. Esse momento da 

brincadeira faz parte do ritual escolar e, nesse caso, a professor precisa adequar-

se aos recursos da escola.  

A aluna Vivi também comenta sobre a qualidade e a quantidade de 

materiais escolares, acrescentando que sente falta, nos espaços, dos significados 

e dos cuidados que devem ser dispensados à elaboração e à instalação de 

recursos como cartazes, murais e acervos de livros, importantes para a 

aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental. Ela compreende o contexto 

real, mas problematiza a forma aparente e o resultado esperado. Reconhece a 

necessidade de atribuição de sentido por aqueles que vivem naquele espaço e 

demonstra não concordar com a situação e com o ritual de utilização da estrutura 

disponível:  

Eu acho que a escola DEO precisa de muitos reparos na área 

física; contudo, em termos de organização, de recepção da gente, 

é escola ótima. Porém, em termos de estrutura não tem quase 

nada que atraia as crianças e os visitantes. Faltam cartazes 

“bonitos”, os que estão aparentes não são atraentes. Nas paredes 

com cartazes, as cartolinas ficam enrugadas e empoeiradas, e 

ainda mais, o professor não tem o hábito de utilizar os cartazes no 

dia a dia. Talvez seus compromissos com todos os momentos 

previstos e planejados, principalmente em relação ao horário 

(merenda, educação física, inglês) podem justificar essa situação. 

Entendo que faltam materiais, para o professor e para o aluno, e 

também vejo que ficar só na sala com criança pequena é bem 

difícil. Entendo que a escola é um lugar cedido: porém não 

concordo com a situação das crianças não poderem ir na quadra 

em horário diferente do agendado. [...] Na época que minha mãe 



 134 

frequentava escola, isto era compreensível, mas agora acho muito 

difícil entender uma escola assim. Para o bem-estar da criança e 

melhores aprendizagens, sinto falta de mobilização de todos: da 

prefeitura, da direção, das professoras e dos pais. (VIVI, 2º ano no 

EF, narrativa n. 3, 27 abr. 2010) 

 

De acordo com Shulman (1987), as percepções das alunas sobre as 

marcas deixadas pela escola ficam evidentes quando Vivi se refere à estrutura e 

aos reparos de que a escola necessita. A aluna reforça essa ideia quando 

anuncia seus conhecimentos para expor o contexto educacional e defender que a 

escola deve ter espaços diferenciados para cada atividade e recursos atraentes e 

bem cuidados, com utilização planejada e direcionada para a aprendizagem dos 

alunos. Em relação ao compromisso dos professores com horários, demonstra 

compreender que o professor, ao programar seu dia, tendo que seguir 

rigorosamente os horários previstos, não fica atento ao uso de recursos diversos 

para enriquecer o trabalho pedagógico. A mudança do ritual deixa o professor 

descompensado em relação aos propósitos do ensino previsto.   

Não bastasse a aluna ao referir-se “à escola da época de sua mãe”, ela 

ainda anuncia que seus conhecimentos profissionais a levam a concluir que a 

escola mudou e os espaços, assim como as propostas pedagógicas, precisam ser 

repensados, pois é importante que estejam direcionados à aprendizagem dos 

alunos, com respeito à singularidade.  

Esses aspectos anunciados demonstram que a escola de Vivi, seja no 

percurso estudantil, nas conversas com sua mãe ou no Ensino Superior, deixou 

marcas. Essas marcas fazem parte da constituição da sua profissionalidade 

(ROLDÃO, 2005), tanto no sentido pessoal quanto profissional, uma vez que 

apresenta, implicitamente, criticidade sobre a importância de o professor e a 

equipe escolar ficarem atentos aos horários predeterminados, que se articulam 

aos rituais da escola e aos detalhes físicos, bem como aos materiais 

pedagógicos, que, consequentemente, refletem a concepção de ensino e de 

alunos que pretendem formar.   

Entende-se, assim como Cunha (2010), que Vivi, quando registra a 

necessidade de “mobilização de todos”, verifica a interdependência relacional da 
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subjetividade daqueles que vivem no espaço, para que este se transforme em 

lugar pela ocupação intencional e pela busca de sentido.  

Ana Clara complementa alguns aspectos anunciados na narrativa 

analisada anteriormente, ao comparar os recursos e os usos dos espaços, dos 

materiais necessários e facilitadores da aprendizagem da escola DEO com a 

escola GV40, onde foi contratada como professora – auxiliar. Sua indignação 

remete à relação intrínseca entre ação pedagógica e organizacional do contexto 

educacional, que se reflete na realidade da profissão docente e associa-se ao 

desempenho do trabalho de ensinar, o qual, normalmente, expressa valores e 

pretensões que a prática profissional do professor requer (MONTERO, 2001). 

Assim, compreende-se que o olhar da aluna estagiária para os materiais e os 

recursos e rituais da escola é exigente, no sentido de querer ter sucesso a partir 

das condições mínimas.  

Para desenvolver esta atividade [confecção de jogos], preciso 

anunciar algo que fica engasgado e me incomoda. Lá na Escola 

GV, onde sou professora-auxiliar, tem um parque de madeira que 

parece de clube de campo; tem um campinho com grama sintética 

que custou 15 mil reais. As crianças têm de tudo: quadra coberta, 

tem pátio, rede de vôlei e de tênis, tem biblioteca, tem sala de 

multimeios, tem lousa digital, tem mesa do Positivo em todas as 

salas. Ainda cada criança tem um laptop – menor que um 

caderno, todas as crianças usam e escrevem no laptop, além do 

caderno normal e etc. Isto precisaria na escola DEO. Os alunos de 

lá não têm nada. A professora pediu para a vice-diretora: eu 

preciso de sulfite colorido – a vice diretora riu... Lá na escola GV, 

tem mais de mil folhas de sulfite colorido de diferentes cores, tem 

papel dobradura, tem papel camurça, tem EVA. Lixa tem três 

caixas. Outro dia arrumei o armário da professora e pensei: isto 

mais se parece com uma papelaria. No DEO não tem nem lápis e 

nem sulfite branco a mais. Eu me pergunto: por quê? (ANA 

CLARA, Encontro com a pesquisadora, n. 2, narrativa oral, 28 abr. 

2010). 

 

No encontro n° 2 com a pesquisadora, as indagações sobre a realidade e 

os rituais da escola de Ensino Fundamental trouxeram para as alunas-estagiárias 

a reflexão sobre as possibilidades de aprendizagens durante a participação na 

pesquisa. O encontro recebeu como título: Acertos e reflexões  

_____________ 
40

 GV é a sigla do nome da escola municipal que serve de elemento de comparação com a escola DEO, onde 
as alunas realizaram os estágios.  
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Estamos inseridos num processo de verificações sobre as 

representações que a escola tem na nossa vida. A Rose trouxe 

hoje o contexto da escola como sendo algo que faz parte de sua 

vida. A Ana Clara fez comparações entre a escola que atua no 

período da tarde e a escola DEO. A Vivi traz sua imagem de 

escola ideal. Existe uma diversidade de olhares, mas 

indiscutivelmente valorizamos o cotidiano escolar e as formas de 

atender às crianças, associadas às condições mínimas de que os 

professores necessitam para ensinar.  

Especificamente neste dia, permito afirmar que nossa criticidade 

se amplia quando apresentamos nossas impressões. O 

aprendizado se instaura numa via de mão dupla e nos 

constituímos juntas com diferentes olhares e aproximação sobre o 

contexto escolar, seja onde estamos ou onde estivemos e 

atuamos (DENISE MARQUESIN, Encontro com a pesquisadora, 

n. 2, 14 abr. 2010). 

 

Verifica-se nesse contexto, as representações dos espaços são 

anunciadas nas narrativas, ao mesmo tempo que são acrescentadas questões 

sobre as interpretações do lugar que elas ocupam na aprendizagem da docência, 

quando se adotam os rituais como objeto de análise.   

De acordo com Gimeno Sacristán (1991), as destrezas e as atitudes que 

constituem a especificidade de ser professor fazem parte da constituição da 

profissionalidade docente. Assim, outros aspectos envolvendo a vivência da aluna 

estagiária, quando analisa a organização do espaço e os procedimentos dos 

alunos e da professora, merecem destaque e podem ser vistos no fragmento da 

narrativa a seguir:  

Neste dia a professora solicitou que fizessem uma cópia de uma 

poesia no caderno e em seguida tomou a leitura. Ficou sentada na 

mesa e pediu para vir um a um com o caderno. Esta atividade 

demorou muito, ela poderia ter feito uma roda de leitura e troca de 

cadernos entre os alunos.  Para mim, ela pediu o caderno para 

que passasse visto, eles trouxeram em fila e sem empurrar ou 

fazer bagunça, muito diferente do outro dia que eu estava lá e tive 

eu que dar visto. [...] Percebi que a professora tem que estar 

sempre atenta para chamar atenção ou intervir, ela não tem um 

“descanso” (desde um simples “shiu” até uma chamada de 

atenção de verdade). Nesta escola vejo que o dia a dia é muito 

difícil. As salas são grandes e servem de biblioteca, palco de 

teatro, ambiente de estudo. Sinto que somente com a presença da 

professora que os alunos são obedientes Contudo, as atividades 

propostas são diretivas e a postura do professor é de transmissor 
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e do aluno receptor e realizador das propostas. Vejo, contudo, 

muitas possibilidades de trabalho diversificado dentro deste 

precioso ambiente – sala de aula; principalmente para esta escola 

que tem poucos recursos físicos e materiais adequados para as 

crianças. (ROSE, 3º ano EF, narrativa n. 10, 15 abr. 2010).  

 

Quando a aluna narra que esta atividade poderia ser em roda, com 

proposta de discussão, compreende-se que está preocupada com a rigidez e o 

tempo de permanência da criança para realizar a atividade cópia-leitura-visto no 

caderno.  

Pautando-se nos estudos de Shulman (1987) permitem perceber que a 

aluna se apropriou do conhecimento do conteúdo pedagógico geral, que se refere 

aos princípios e às estratégias de gestão e organização da classe, úteis para 

ensinar o conteúdo.  

Essa narrativa foi lida no encontro com a pesquisadora, e muitas 

percepções surgiram e reforçaram a importância de o espaço ser organizado para 

a aprendizagem dos alunos e das alunas em formação. Pela participação no 

estágio em uma classe com alunos de Ensino Fundamental, em que o ambiente e 

a postura da professora ainda seguem os padrões tradicionais de hierarquia do 

saber, a aluna estagiária vivencia uma situação em que o ensinar prevalece sobre 

o aprender a exposição das compreensões, dos conflitos e da realidade que 

certamente farão parte da constituição da profissionalidade docente.   

Entende-se que as alunas, ao referirem-se aos modos de ser e estar na 

docência, tomaram como parâmetro os rituais da escola onde realizaram o 

estágio e os procedimentos e a prática educativa dos professores. 

Há de se destacar, que tais aspectos são evidentes nas narrativas que 

tecem críticas sobre o ensino que adota como referência a transmissão de um 

saber pronto e acabado. Como contraponto, as alunas comentavam sobre a 

necessidade de uma ação propositiva, desenvolvida pelo professor de forma 

interacionista:   
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ANA CLARA – Vejo em diferentes situações, principalmente 

quando o professor quer ter a classe em silêncio, a adoção de 

atividades que exigem concentração mecânica e repetitiva do 

aluno, como, por exemplo, escrever número de 1 a 200 ou copiar 

no caderno algo que já está no livro didático. 

MARTA – Tudo é muito regrado nessa escola.  

VIVI – Tenho a impressão que estudar nesta escola, para os 

alunos, é cumprir ordem. Os alunos são orientados o tempo todo e 

têm de obedecer, ouvir e realizar as atividades. As professoras 

justificam que precisam impor regras, senão os alunos não param 

nem prestam atenção. Será que a escola já não assumiu outro 

papel? 

ROSE – Vejo que a situação da escola é reflexo da realidade. Os 

alunos vêm de ambientes agressivos e precisam ser orientados e 

manter-se ocupados o tempo todo. Sinto que as atividades são 

direcionadas, mas falar e olhar de fora é algo fácil, difícil é a 

prática e manter a classe atenta.  

 

Atividades repetitivas, regras, cumprimento de ordem, cópia de páginas 

dos livros, solicitação para prestar atenção e ocupação do tempo remetem o leitor 

à escola do século passado, mas presente ainda hoje, por mais que estudos 

comprovem a importância do papel do professor como um mediador da 

aprendizagem, que interpreta e redefine o ensino em função das aprendizagens 

das quais espera que os alunos se apropriem, relegando a simples tarefa do 

professor diretamente à transmissão de conhecimento já produzido.  

A postura do professor detentor do poder e do aluno obediente e cumpridor 

do que foi determinado é apresentada por Vivi. Contudo, Marta também fala das 

regras da escola e Ana Clara faz menção à classe em silêncio, para alcançar 

rendimento. Tais aspectos não estão presentes somente nessa escola. Inúmeras 

pesquisas mostram esse cenário presente no cotidiano escolar ou, como se pode 

afirmar, no ritual da escola. Além disso, o que preocupa os pesquisadores é que 

tudo gira em torno da avaliação.  

Quanto aos momentos de avaliação e aos procedimentos dos professores, 

percebe-se, nas narrativas, que os rituais escolares se alteram para atender à 

proposta do dia da prova. Dentre as cinco alunas, sujeitos desta pesquisa, três 

mostraram-se inconformadas com os procedimentos adotados, principalmente 

quando a aplicação da prova é feita por um professor de outra classe, ou seja, no 
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dia da prova, os professores trocam de sala e, diante das perguntas dos alunos, 

não podem auxiliá-los.  

Teoricamente, concebe-se que os momentos dedicados à avaliação das 

aprendizagens são comuns na escola em geral, e os alunos precisam ser 

informados sobre essa intencionalidade. A narrativa de Ana Clara, além de 

anunciar os procedimentos da professora, apresenta seu parecer sobre o que 

observou em relação à quantidade de conteúdos e ao envolvimento dos alunos.   

A prova foi entregue e os alunos foram orientados a colocar o 

nome e data (que estava na lousa); a prova tinha 2 folhas frente e 

verso.  

A professora explicou os exercícios um por um. Ela aguardou os 

alunos terminarem para seguir ao próximo exercício. 

Muitos alunos não conseguiram acompanhar a sala, alguns eram 

muito rápidos e outros muito devagar. 

Achei uma avaliação longa e cansativa, as crianças não 

conseguiram prestar atenção por muito tempo, com qualquer 

motivo se dispersavam. 

Muitos alunos encontraram dificuldades na resolução dos 

exercícios.  

Dificuldades em diferenciar os dias da semana, dias do mês e 

localizar os meses em sua ordem correta. 

Quando a professora percebeu que a sala estava com 

dificuldades nos meses, pediu para eles falarem em voz alta os 

meses, para ver se os alunos lembravam a sequência e ajudar 

quem não sabia. 

A professora se porta muito bem na sala de aula, atende a todos 

os alunos, é bem atenciosa, mesmo sendo uma prova ela ajudou 

a classe ficando ao lado dos que têm maiores dificuldades. 

A maior dificuldade foi em preencher o calendário. Percebendo 

essa dificuldade a professora passou a dar algumas dicas. 

Algumas crianças não conseguiram visualizar o número e a 

semana junto. Ex: 18 domingo. 

Para resolver os problemas, as crianças contaram os desenhos 

que havia na consigna e colocavam somente o resultado. 

A prova foi interrompida pela merenda, o que, por um lado, 

descansou um pouco a cabeça das crianças; por outro, cortou seu 

raciocínio. 

Depois que voltamos da merenda terminamos a quarta e última 

folha. 
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Um dos exercícios gerou muita dificuldade nos alunos: 

Ex: 2 + __ = 10 

A maioria não conseguia encontrar o número. A professora deu 

um exemplo na lousa, dizendo para as crianças guardarem o 

número na cabeça (2) e contar para ver quanto falta para chegar 

no 10. 

Todas as crianças contaram no dedo, mas encontraram muitas 

dificuldades. 

Para dar uma ajuda a professora começou a ler e dar dicas, mas 

alguns alunos falavam a resposta em voz alta, e os outros alunos 

se aproveitavam disso para copiar, e só assim conseguiram fazer. 

O gráfico da prova foi de difícil visualização, a maioria não 

conseguiu interpretar. 

A professora somou junto com os alunos na lousa, alegando que o 

número era muito alto para eles somarem sozinhos. 

Nenhuma criança chegou ao resultado sozinha. 

Depois com algumas perguntas eles conseguiram visualizar o 

gráfico.   

A professora somou a dezena e acrescentou o 0. 

Algumas crianças deixaram exercícios em branco, por falta de 

vontade ou por não saberem fazer. 

A professora deu tempo para eles terminarem e ajudou os com 

dificuldades, mas isso não foi o suficiente para motivá-los. (ANA 

CLARA, 2º ano EF, narrativa n. 1, 08 abr. 2010).  

 

Verifoca-se neste contexto, que as alunas anunciaram suas concepções e 

demonstraram que o estágio trouxe para elas uma realidade que pensavam não 

mais existir no cotidiano escolar. As alunas demonstram ter conhecimento dos 

fins educacionais que envolvem valores sociais e propósitos do ensino. Essa 

demonstração foi feita pelas alunas estagiárias Aline e Marta, no Encontro n. 2 

com a pesquisadora, em 14 de abril de 2010.   

ALINE – Eu só como estagiária, achei bem diferente exigir a troca 

de professor no dia da prova: os alunos ficam assustados e não 

fazem direito. A professora da classe que eu estava falava “Não 

adianta olhar para a Aline que ela hoje não pode ajudar, façam o 

que sabem!. Eu quero uma prova bem bonita! Façam  o que vocês 

sabem!”. Senti os alunos apreensivos diante a situação e, até 

mesmo, quando olhavam do lado , pois a professora ficava 

ameaçando tirar a prova. Eu vivi este momento de conflito entre o 

que entendia e o que presenciei. Me senti muito mal. Neste dia 
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eles fizeram prova o tempo inteiro. Fico pensando: Será que está 

certo agir assim com crianças de 7 anos? Não compreendo desta 

forma e o que estudamos não apresenta assim! 

MARTA – Também vivenciei isto, e sinto que trocar a professora é 

complicado. – A professora que assume não conhece os alunos, 

entrega uma folha na explica onde é o cabeçalho: tinha aluno que 

não sabia nem fazer o nome da escola sem copiar e não deu 

tempo para ele responder nada. Eu tenho certeza que ele sabe 

ler, sabe escrever o que pedia no auto ditado, sabe contar, 

consegue olhar na figura do calendário e marcar e até escrever o 

dia da semana, contudo não fizeram quase nada da prova. Não 

sei, fico me perguntando: Será que estamos no caminho certo na 

escola ou na estudos que fizemos fica só a teoria pela teoria. 

Sinto que estagiar é isso, ver o que está acontecendo e tirar a 

conclusão que a escola precisa mudar.  

 

No grupo de discussão, a temática relacionada às formas de avaliar foi 

abordada. Vivi comenta sobre a avaliação contínua, que valoriza o aluno 

mediante o progresso. Dá como alternativa a construção dos portfólios compostos 

por atividades individuais e em grupo, que demonstram o avanço dos alunos em 

diferentes momentos.  

Entre os aspectos positivos do curso, considero que a 

compreensão sobre o processo de avaliação dos alunos discutido 

no seminário apresentado na disciplina de Práticas de Docência 

foi marcante. Consigo, por exemplo, durante a realização do 

estágio, pude perceber as possibilidades de avaliação que 

poderiam ser adotadas, ao invés de provas e atribuição de notas 

num único momento. Os portifólios são os recursos que trazem o 

real trabalho desenvolvido pelo professor e o percurso do aluno 

durante a realização das atividades, que normalmente reflete em 

aprendizagem. Assim, tanto o ensino quanto a aprendizagem são 

apresentados e deixam a possibilidade de interpretação de todos 

os envolvidos e de adoção de novas ações. (VIVI, Grupo de 

discussão, 28 ago. 2011)  

 

Nos encontros com a pesquisadora, também a temática foi abordada. Rose 

declara que trocar de professora no dia de prova é péssimo, desde a questão de 

não conhecer os alunos e até mesmo dos alunos não se sentirem à vontade para 

solicitar algum auxílio. Marta exemplifica que o dia de prova é sempre diferente, 

mesmo em relação ao uso das carteiras, pois os alunos normalmente sentam em 

dupla, mas, no dia de prova, devem ficar sentados em carteiras individuais.  
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Quando cheguei, eles (os alunos) estavam em momento de prova 

de história. Geralmente eles ficam sentados em duplas, como hoje 

é avaliação, estavam sentados individualmente. (MARTA, 

Encontro com a pesquisadora, n. 2, 14 abr. 2010). 

 

Sabe-se que os momentos de avaliação fazem parte do ritual de ensino e 

são imprescindíveis para conduzir o processo de aprendizagem. Nestas 

narrativas a questão dos procedimentos no dia da prova ficou em evidência, pois 

as alunas fizeram articulação da prática com a teoria concebida e aprendida no 

Ensino Superior, a qual embasa o processo de avaliação.  

Outro recurso foi a verificação das atividades desenvolvidas durante o dia 

pelo professor com a colocação de um visto no caderno – procedimento adotado 

pelos professores das salas que as alunas realizaram o estágio – foi também 

considerada pelo grupo como instrumento de avaliação. Receber do professor 

uma anotação ou intervenção ou simplesmente um visto no caderno (o que 

significa uma marca, uma assinatura ou um símbolo) representa para o aluno que 

o que fez tem significado/valor; e esse significado se estende para o professor, 

para a escola e para sua vida.  

Na A narrativa nº 5 de Marta relata que a professora faz a correção da 

prova e depois dá visto no caderno: 

Após a prova a professora faz a correção do dever de casa de 

matemática na lousa e no caderno. A sala está trabalhando a 

multiplicação, a professora me informa que no início do ano eles 

não sabiam que a tabuada passava do 10. A professora verifica o 

caderno de alguns alunos. Os alunos que acertaram foram 

chamados um a um, para registrar o resultado das questões na 

lousa para os colegas copiarem no caderno. (MARTA, 3º ano EF, 

narrativa n. 5, 23 abr. 2010). 

 

A aluna Marta, na ocasião, foi requisitada pela professora titular da classe 

para dar visto no caderno. A professora do 5º ano também solicitou a Rose que 

passasse visto no caderno após a correção dos exercícios de matemática.  
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Neste dia a professora começou a aula recolhendo os trabalhos 

pedidos anteriormente, e sempre lembrando aos alunos a 

importância de se ter responsabilidade com os compromissos, 

dizia: – Olha, gente, é muito importante fazer os deveres e 

entregá-los na data, vocês precisam aprender a ser responsáveis, 

pois na vida temos muitas responsabilidades. 

Ela chamava um por um para conferir, às vezes até pode parecer 

que ela foi um pouco dura, mas parece que eles não têm muita 

referência em casa, sobre a importância que as tarefas escolares 

têm para o bom desempenho deles, a professora, por sua vez, 

tenta criar essa consciência nos alunos. 

A professora fez a correção dos exercícios de matemática 

composto de expressões numéricas na lousa, pedindo para os 

alunos que responderam certo passar na lousa. Solicita meu 

auxílio para passar visto no caderno e verificar se haviam corrigido 

os deveres e os exercícios.  

Entendo que essa forma de atuação da professora confirma que 

ainda o professor precisa cumprir ações de verificação sobre o 

que o aluno faz, sinto que este momento de verificação poderia 

ser aproveitado para discutir com os alunos por que erraram, o 

que erraram e até mesmo se sentiam necessidade de copiar no 

caderno a resposta correta. (MARTA, 4º ano EF, narrativa n. 5, 27 

abr. 2010).  

 

No terceiro encontro com a pesquisadora, Vivi expôs suas ideias sobre a 

ação de dar visto:   

Se a professora se propõe a ter essa ação, deve saber por que e 

para quê. O que percebo é que faz isto por que os alunos 

esperam e os pais valorizam, a ação da professora faz parte do 

cotidiano, mas não tem sentido para retomar algumas posturas. 

Poderia pelo menos alertar o aluno quanto à letra, ao uso da 

caneta para correções, à forma de enumerar as atividades. 

Normalmente olha, o aluno traz o caderno aberto para ela dar uma 

olhada, faz uma rubrica e o aluno senta para continuar suas 

tarefas. (VIVI, ano do EF, Encontro com a pesquisadora, n. 3, 03 

maio 2010).  

 

As reflexões foram produtivas para o grupo, e, mesmo diante algumas 

divergências, concluiu-se no grupo que “dar visto no caderno” é sinônimo de 

avaliar e também de controlar o que está sendo proposto e realizado.  
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Ficou evidente, também, que o uso do caderno associa-se ao “visto” do 

professor e ambos pertencem ao ritual de ensino, uma vez que os alunos, os 

professores e todos aqueles que passaram pela escola, quando pensam nos 

momentos comuns/rituais definidos pelo dia a dia, incluem a utilização dos 

cadernos como instrumento de registro dos conteúdos “aprendidos”, bem como a 

representação que tem/tinha o momento da professora dar “visto” ou corrigir o 

caderno.  

Sendo assim, parte das reflexões do encontro nº 3 com a pesquisadora 

permitiu constatar que esse ritual, entre outros, foi assegurado pela história da 

educação, e a escola tem presente esse procedimento no cotidiano até hoje 

Há de se considerar, convém lembrar que também fazem parte da lista dos 

rituais da escola a entrada dos alunos, normalmente de classe em classe e em 

fila, acomodando-se nas carteiras e esperando o professor nos devidos lugares; 

os momentos de atividade em grupo, em dupla e individual; os procedimentos no 

dia de provas; a hora do canto; as vivências na recreação, quando mais de uma 

sala de aula se reúne para brincar; os momentos da merenda; a montagem dos 

ambientes, entre outros.  

Larissa, na sua narrativa nº 3, traz suas percepções sobre a rotina da 

classe que acompanha:  

Pelas observações diárias, notei que a rotina é seguida em todos 

os dias: 1- suco; 2- chamada; 3- leitura; 4- Língua Portuguesa; 5- 

merenda; 6- Matemática; 7- Ciências/História/Geografia; 8- Inglês/ 

Educação Física; 9- bolacha e escovação dos dentes; 10- brincar; 

11- casa. Começando pela entrada das crianças, observei que é 

servido o suco, depois as crianças vão em fila para a sala de aula, 

a professora faz a chamada e logo em seguida conta uma história; 

após a história, trabalha português ou matemática antes da 

merenda, depois da merenda também é trabalhado um dos dois 

conteúdos, em seguida outra matéria, ciências, história, geografia, 

ou educação física, que é de terça e quinta, ou inglês, que é de 

segunda e quarta. Após essas aulas, são entregues as bolachas, 

depois escovam os dentes e, em seguida, a professora faz 

recreação, até a hora de ir embora. Outra observação importante 

é que, em cada item da rotina que é feito, a professora risca a 

atividade e as crianças vibram, achei isso muito divertido, pois as 

crianças notam que realmente aquilo que foi colocado para elas 

desenvolverem foi feito. (LARISSA, 2º ano EF, narrativa n. 3, 12 

maio 2010). 
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A aluna Vivi, na narrativa nº 7, em 07 de maio de 2010, a partir das 

discussões no encontro com a pesquisadora, relata que houve reflexões sobre os 

procedimentos das professoras e momentos comuns dentro da escola. Optou por 

apresentar o cumprimento da rotina pela professora como referência ao trabalho 

planejado: 

Hoje, resolvi observar sobre a postura da professora na sala e 

sobre a rotina. Na sala tem um cartaz com a rotina da semana. A 

professora cumpre essa rotina corretamente: as crianças já sabem 

seguir a troca de cadernos e os momentos de educação física e 

inglês seguindo o que está na parede. 

Para explicações, ela utiliza a lousa para todas as matérias e 

conteúdos. Tudo que pode escrever, ou mesmo cortar e cola, ela 

coloca na lousa, o que dá uma ótima visualização para as 

crianças copiarem no caderno. [...] 

A entonação de voz da professora é ótima. Ela tem que falar alto o 

tempo todo, senão as crianças não acompanham e começam a 

falar mais alto que ela, ocasionando problemas durante a aula. 

Quando ela deixou a classe comigo alguns instantes, foi um 

horror, eles não me ouviam.  

Resumindo o dia, a professora se impõe o tempo todo dentro da 

sala de aula, e os alunos reconhecem isso. O modo rígido de ser 

faz com que a professora consiga dar sua aula sem muitas 

intervenções de silêncio e ajuda na aprendizagem, tendo como 

propósito cumprir o que planeja (VIVI, 1º ano EF, narrativa n. 7, 07 

maio 2010). 

 

Devido à extensão dos conteúdos teóricos e práticos que envolvem os 

rituais de ensino e os dados coletados, optou-se por apresentar a narrativa oral de 

Marta, que expõe a necessidade de repetição da ação/proposta do professor em 

tempos determinados, para que os alunos estejam preparados para o ritual e 

entendam o processo de aprendizagem previsto para sua classe. Assim ela se 

manifesta sobre os conhecimentos profissionais do conteúdo, da prática e da 

ação pedagógica.   

Entendo que o “fazer roda” tem que ter um jeito certo. O professor 

deve ter claro quando fará a roda, o que vai ler e para quê?  

Quando fiz estágio em outra escola, percebi que a roda só 

acontecia às quartas-feiras e depois do recreio. Na classe da Profª 

XX ela escreve na lousa o que vai acontecer no dia (rotina) e todo 

dia tem roda. Para os alunos, aquele momento é esperado e tem 

significado. (MARTA, narrativa oral, Encontro com a pesquisadora, 

n. 6, 01 jun. 2010).  
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Assim, escrever a rotina do dia na lousa, discutir em roda as atividades do 

dia, ouvir uma história lida pela professora, entre outros rituais anunciados, 

demonstra ter o professor como referência do conhecimento transmitido pela 

escola e dos conhecimentos sobre as posturas que a sociedade exige “quando os 

alunos crescerem”, conforme anunciado na narrativa de Marta.    

As alunas apresentam algumas narrativas estão carregadas de sentido em 

relação às referências teóricas em pauta no cenário educacional, que se 

direcionam ao aluno como protagonista da aprendizagem. No entanto, a formação 

docente, associada às tantas demandas a que o professor deve atender, fez com 

que, durante as reflexões houvesse uma preocupação quanto às falas e às 

afirmações, no sentido de se ficar atento para o risco de alguns julgamentos sobre 

o fazer do professor da educação básica.  

Rose, por exemplo, ao falar sobre as atividades vivenciadas pelos alunos 

para um dia de aula, traz para reflexão do grupo a necessidade de o professor 

repensar sua prática.   

Considero que o plano de aula do professor precisava ser 

analisado por alguém mais experiente, para que atividades muito 

demoradas fossem evitadas, pois os alunos começam fazer com 

capricho e atenção e, depois de um tempo, começam a ficar 

inquietos e nem terminam o que foi solicitado. Outro dia fomos 

assistir a um filme, e em seguida eles pintaram um “desenho 

pronto” tirado xerox e depois escreveram sobre a história, e 

acabou a aula do dia (ROSE, Encontro com a pesquisadora, n. 2, 

14 abr. 2010).  

 

A aluna Rose compreende que o professor precisa planejar sua aula com 

propostas de atividades desafiadoras para o aluno dar o melhor de si. Nesse 

encontro, a reflexão sobre essa narrativa permitiu entender o fazer pedagógico, a 

visão utilitária do aprender, em oposição a uma aprendizagem que faça sentido. 

Dentre os pontos levantados, destacou-se a necessidade de o professor 

conscientizar-se de que a realidade escolar exige uma constante justificativa do 

trabalho docente; de que ela demanda o abandono de práticas desgastadas, com 

propostas de atividades demoradas e sem sentido. A tomada de decisão do 

professor sobre metodologias, conteúdos ou recursos para ensinar também foi um 

aspecto apontado pelo grupo – um desafio bem complexo, uma vez que exige do 
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professor um nível de consciência que envolve questões pessoais e profissionais. 

Por fim, concluiu-se que a realidade dos alunos, associada ao papel do professor, 

merece ser analisada cuidadosamente, principalmente quando o olhar externo é 

de um aluno da formação inicial que, de forma singular, traz o ato e o fato para 

análise.  

Há de se considerar É notável a importância do não conformismo das 

alunas, mas, no cotidiano escolar, a implantação de novas práticas normalmente 

não depende somente do professor: depende da relação direta com os tempos e 

os espaços de ensinar e de aprender. No caso desta pesquisa, a professora pode 

ter adotado essa alternativa para a sessão de vídeo por dificuldade de acesso ou 

de data para o agendamento da sala de vídeo para a apresentação do filme e, na 

tentativa de garantir a contextualização do conteúdo do filme, propôs as 

atividades de pintura e escrita sobre a história.  

A aluna Marta participou das discussões, porém não se convenceu. 

Segundo ela, a escola precisa utilizar as informações que já estão à disposição de 

todos, evitando que os alunos fiquem expostos a desenvolver atividades 

demoradas, muitas vezes, sem significado para eles. Para exemplificar, retoma-se 

sua narrativa nº 1 sobre o 5º ano: 

Quando cheguei na sala, os alunos estavam  trabalhando com a 

apostila de geografia. O tema da página era Cálculo Densidade 

Demográfica por Quilômetro quadrado (km²). A professora fazia os 

cálculos na calculadora, lhe perguntei por quê. Ela me disse que 

os cálculos só eram possíveis com a calculadora, e eles não 

tinham esse recurso e por isso eles deveriam anotar o resultado.  

Percebi que, a todo o momento, os alunos pediam para ir ao 

banheiro. Só podia ir um por vez, este tinha que escrever o nome 

em um canto da lousa. 

O exercício aparecia na apostila conforme a tabela, tendo que 

colocar os últimos números que ainda não estavam resolvidos e 

também em decimal o último.  
 

Unidade da 
Federação 

 
Cidade 

 
 
 

Habitantes 

 
 
 

Área 

 
 

Media de 
habitantes 

Decimais 
(Esta parte era 

a + para 
cumprimento 
da próxima 
atividade) 

Tocantins 3.037.103 27.766.661 7.142,794 109,4 
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A lista era extensa, com todos os estados brasileiros. Depois de 

feita a divisão, a professora colocou em decimais os números na 

frente para facilitar o trabalho. A professora explica sobre 

organizar os estados em ordem decrescente, seguindo o passo 

com questões como “Qual o estado que tem o maior número de 

habitantes?”, “Qual o segundo maior?”. 

Os alunos demoram para responderem [...] A professora inicia a 

lista na lousa, ela fala junto com os alunos a colocação dos dados.  

Durante a execução do exercício a sala permanece calma, com 

um pouco de conversas paralelas. Ao notar a conversa, a 

professora pergunta sobre o próximo da lista. Os alunos começam 

a dispersar novamente e ela questiona sobre porque a conversa.  

Observei que alguns tentam fazer; outros só esperam até que a 

professora corrija para anotar o resultado; alguns vão só olhando, 

acompanhando a professora, um ou outro compara com o do 

amigo se está correto. A maioria responde enquanto anota na lista 

da lousa. 

A atividade foi cansativa e demorada. Entendo que os dados já 

estão disponíveis e que o professor poderia fazer a leitura da 

tabela pronta e propor uma pesquisa de dados que tivesse 

significado para o aluno e não demorasse a aula toda. Por 

exemplo, poderia questionar por que o estado do Amazonas tem 

uma extensão tão grande e a densidade demográfica é menor do 

que do estado do Espírito Santo. (MARTA, 5º ano EF, narrativa n. 

1, 19-04-2010). 

 

A cópia e a resolução de atividades demoradas são suscetíveis de serem 

analisadas, principalmente quando observadas pelas alunas estagiárias; estas 

consideram que ainda estão muito presentes no cotidiano o ensino conteudista e 

a prática profissional tradicional.  

As pesquisas recentes e a literatura sobre a história da educação e das 

práticas docentes trazem esse cenário e, neste estudo, foi interessante que a 

constatação tivesse partido da reflexão por alunas das séries finais do curso de 

Pedagogia. Espera-se que essa reflexão deixe marcas, para evitar o ensino 

observado, em alguns momentos, e as práticas a ele relativas. 

As múltiplas vertentes desses enfoques merecem um olhar atento, 

principalmente quando são anunciadas pelas alunas da formação inicial, que, na 

grande maioria, são frutos de um processo de escolarização resultante de 
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práticas docentes dotadas de uma visão disciplinar e aplicacionista presentes na 

escola desde o século passado.  

Reforçando essa compreensão Importa destacar também que, além dos 

recursos escassos, da organização rígida do tempo escolar, do trabalho com 

atividades tradicionais e técnicas, esses rituais foram apresentados nas narrativas 

como procedimentos habituais no cotidiano, e, quando não realizados, muitas 

vezes, o aluno e/ou o pai ou responsável fazem a cobrança. A narrativa nº 3 de 

Marta traz esse aspecto:  

Quando cheguei, a professora estava falando com uma mãe na 

porta. Não se demorou em entrar. Cumprimentei os alunos e me 

disseram que estavam fazendo uma lista do que tem na papelaria. 

A professora explicou para a classe que a mãe do aluno queria 

que ela olhasse mais o caderno do seu filho: queria que ela 

exigisse mais capricho; então, determinou que eu iria passar visto 

em todas as atividades. Dando continuidade à aula, terminou de 

fazer o ditado da lista de sugeriu que os alunos fossem até sua 

mesa para realizar a leitura individual. A professora entregou os 

cadernos de redação para cada um escrever uma lista de 

materiais escolares com 10 itens. Eu passei de carteira em 

carteira para dar visto nos cadernos.  

Em seguida os alunos foram informados sobre a aula de 

matemática. A professora continua a atividade com medidas 

convencionais e não convencionais. Faz o registro no cartaz dos 

números dos sapatos dos alunos que faltaram na aula anterior. 

Mede a cintura de todos. Enquanto media, eu anotava o resultado 

na lousa para que eles copiassem no caderno somente o seu. A 

atividade dura até depois da merenda. Os alunos foram para aula 

de Educação Física. (MARTA, 3º ano EF, narrativa n. 3, 22 abr. 

2010) 

 

Durante o estágio, a questão do trabalho dos professores nas salas, com 

as carteiras enfileiradas e as crianças trabalhando solitariamente, ficou em 

evidência. Somente a aluna Larissa trouxe para o grupo a narrativa sobre o 

trabalho da professora com as carteiras em forma de ‘U’, e ela mesma fez 

considerações sobre os resultados dessa dinâmica.  
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Neste dia, a professora propôs à classe uma brincadeira com o 

ábaco construído com caixa de ovos anteriormente. Ela pediu 

para que os alunos organizassem suas carteiras em forma de “U” 

e explicou que usariam um dado (que confeccionou um pouco 

antes da aula usando uma caixa de papelão e papel colorido). 

Para arrumar a classe foi um barulhão, mas depois os alunos 

ficaram muito tranquilos; até a professora comentou Acho que vou 

colocar sempre vocês olhando uns para os outros, senti que ficou 

melhor nossa classe. Eu também achei que eles pararam mais 

tempo sentados e participaram melhor das atividades propostas. A 

classe é enorme, e a professora precisa perder um tempo para 

organizá-la, mas que este tempo retorna quando o resultado é 

positivo. (LARISSA, 1º ano EF, narrativa n. 2, 29 mar. 2010) 

 

Verifica-se que a Larissa, ao comentar sobre as carteiras em U e a postura 

da professora ao ensinar os conteúdos também revela saber da importância dos 

estímulos e das formas de comunicação que os espaços podem oferecer. 

Apropriou-se, durante a realização do estágio, de conhecimentos do conteúdo 

pedagógico geral e do contexto educacional.  

Neste contexto, não somente na narrativa de Larissa, mas também em 

outras narrativas, ficou evidente a importância de concepções de aprendizagem, 

de procedimentos didático-pedagógicos e de conhecimentos profissionais para o 

exercício da docência. Conhecimentos que ficam entrelaçados nos diferentes 

espaços de formação, transformando-os em lugares de formação, e possibilitam o 

entendimento sobre os processos de constituição da profissionalidade.  

Conforme afirma Tardif (2008), é extremamente atual, no contexto de 

análise da valorização do saber docente voltado para as práticas em sala de aula, 

o estudo sobre os saberes experienciais41 e os conhecimentos do conteúdo 

pedagógico geral, que brotam no cotidiano. Por exemplo, ao vivenciar a situação, 

o professor estabelece relação com o conteúdo de matemática, com o currículo e 

com os conteúdos do contexto educacional, pois o conhecimento do meio 

incorpora-se às formas de saber ser, saber fazer e saber estar na profissão 

docente.  

 

_____________ 
41

 Saberes experienciais, para o autor, são os saberes da experiência que os/as professes/as produzem na 
sua prática cotidiana, num processo permanente de reflexão sobre sua práxis, a partir de seus valores, 
dos seus ideais, de sua história de vida, de suas representações sobre o mundo, a educação e o 
conhecimento profissional que o constitui. 
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Este trabalho revelou que essas formas de saberes se tornam 

conhecimentos profissionais, quando o professor, diante dos rituais de ensino, 

verifica que cada ação e interação no espaço escolar é resultante de um processo 

de análise e interpretação decorrentes da mobilização de conceitos, definições e 

concepções de cada professor, que envolve a docência e vincula-se a 

profissionalidade.  

Tais percepções também são apresentadas na narrativa nº 7 de Rose, com 

o título “Observação da relação aluno e aluno e aluno e professor”. A aluna 

estagiária expõe sua constituição profissional.   

Pensando em construção do saber matemático, sabe-se que um 

ambiente favorável às relações, onde os alunos possam 

expressar-se sem ter medo de errar, é fundamental. 

Percebe-se que se trata de um grupo muito harmonioso e que há 

cumplicidade entre os alunos e comprometimento por parte da 

professora, que se mostra sempre atenta ao andamento do 

aprendizado da classe como um todo. E pontualmente, quando 

necessário. 

pressam suas ideias, os alunos são ouvidos pela professora, que 

socializa com toda a classe. Os alunos se ajudam, tanto em 

questões práticas como na falta de materiais, quanto para 

realização das atividades propostas pela professora. A seguir, 

alguns exemplos de situações que me deram essa impressão. 

(LARISSA, 1º ano EF, narrativa n. 7, 01 abr. 2010). 

 

Assim, é possível confirmar que a constituição da profissionalidade docente 

da aluna estagiária evidenciava-se nas narrativas e nas transformações que o 

curso e a participação do estágio favoreceram. Marta, por exemplo, no encontro 

nº 6 com a pesquisadora, demonstra a satisfação com o reconhecimento da sua 

atuação como estagiária feita pela diretora, que, mediante a atuação de Marta nas 

oficinas de atualização de performances com alunos que estavam necessitando 

intervenções para avançarem na aquisição do processo de escrita, solicitou-lhe 

que se inscrevesse para participar do Programa Nota 10 e atuasse como 

estagiária contratada na escola.   
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Desde o início do mês a coordenadora me pediu para ficar nas 

performances. Fez um teste comigo, solicitando para eu analisar a 

fase da escrita e, como eu sabia, pediu para eu ajudar. Trabalhei 

no período da tarde com alunos que não sabem escrever 

alfabeticamente, realizando oficina. Consigo dar atenção para 10 

alunos em média por tarde, faço atividade de escrita e peço para 

que façam leitura e, a cada meia hora, fico com um aluno. A 

escrita sempre está associada a um desenho (carrinho/brinquedo, 

menina/boneca, sorvete, pião e casa) Aprendi muito. As crianças 

são ótimas e sempre inventam uma letra para não errar, 

normalmente quando têm dúvida perguntam o nome da letra. Eu 

aprendi muito, acho que deu certo! Assim, na semana que 

antecedeu a prova, só fiz isto com os alunos do 1º ano e não 

assisti aula. 

Considero que esta minha dedicação foi reconhecida pela 

diretora, pois ela me convidou para ser estagiária contratada pelo 

Programa Nota 10 e eu vou sair do meu emprego de 14 anos. 

Sinto que foi valorizado meu empenho, estou aprendendo muito, e 

já me sinto na carreira docente (MARTA, Encontro com a 

pesquisadora, n. 6, narrativa oral, 18 jun. 2010) 

 

Diante os estudos realizados sobre profissionalidade docente, fica evidente 

que durante a realização do estágio e mediante as narativas apresentadas que as 

alunas têm condições que verificar o estreitamento entre o ensinar e o aprender. 

Conforme anuncia Montero (2001) desenvolvem sua profissionalidade docente ao 

colocarem em prática os seus conhecimentos teóricos e os saberes que geram a 

prática pedagógica.   

Confirma-se neste contexto que o aluno da formação inicial ao freqüentar o 

estágio e envolver-se com os rituais de ensino assume a profissão docente ao 

estabelecer a relação entre os conhecimentos teóricos e os conhecimentos 

práticos dos conteúdos. Destaca-se que no caso das alunas da pesquisa, esses 

procedimentos foram valorizados. 

 

 

6.2  O estágio favorecendo apropriação de conhecimentos para 

ensinar Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

 

Não há dúvida de que a profissão docente fica atrelada ao conhecimento 

profissional e à ação intencional do professor para ensinar (MONTERO, 2001). 
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Como já se destacou aqui, o conhecimento profissional para ensinar normalmente 

é extraído das experiências e das compreensões sobre os conceitos e os 

conteúdos implícitos na(s) área(s) do conhecimento envolvida(s).  

Defende-se, portanto, que os conhecimentos são mais amplos que os 

saberes, uma vez que, assim como Montero (2001), compreende-se que os 

conhecimentos colaboram com a atuação profissional e são constituídos de 

saberes. As narrativas escritas pelas alunas e pela pesquisadora e as narrativas 

orais resultantes dos encontros com a pesquisadora no grupo de discussão 

confirmaram que os espaços de formação, a escola onde as alunas realizaram o 

estágio no curso de Pedagogia, os encontros com a pesquisadora ou o grupo de 

discussão garantem as apropriações de conhecimentos profissionais mediante 

aproximações com o ensino de conceitos matemáticos observados.  

Algumas narrativas evidenciam que as relações estabelecidas com os 

saberes, associadas à ocupação e à atuação dos professores (neste caso, das 

alunas estagiárias) no cotidiano escolar influenciam significativamente no 

processo de profissionalização. Essas evidências, certamente, propiciaram a 

ampliação dos saberes e dos conhecimentos do conteúdo pedagógico geral e dos 

conteúdos curriculares. Ana Clara, por exemplo, na narrativa nº 2, traz uma 

experiência que refletiu na sua profissionalização, pois algo que considerava 

“fácil” se modificou após a análise da situação, do contexto e das intervenções. 

Ela percebeu que suas relações com os saberes sobre o conteúdo em evidência 

foram ressignificadas. A proposta consistia na escrita, pelos alunos, de números 

de 0 a 50.  

Muitas crianças se perderam, não conseguiam ver e registrar a 

sequência. O caderno ficou todo sujo e feio de tanto os alunos 

apagarem, e isso os deixou visivelmente frustrados. Depois de 

algum tempo a professora escreveu os numerais na lousa, para 

aqueles que ainda não haviam terminado copiar. 

Um aluno em especial me chamou atenção, ele não conseguiu 

fazer os números: nem copiando ele não sabia a sequência. 

Quando ele começou a copiar, fez os números espelhados. Em 

nenhum momento houve intervenção da professora sobre esse 

aluno.  
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[...] 

No momento não achei a atividade significativa. Fiquei com a 

impressão de que eles não compreenderam a sequência dos 

números de 10 em 10 (a configuração do nosso sistema). Enfim, 

pensei que não sabiam por que tinham que escrever os números 

e, também, como fazer os registros. Depois entendi que é preciso 

propor os registros dos números para verificar se os alunos, ao 

registrarem e recitarem os números, identificam seu valor 

numérico e posicional, além de avaliar quais alunos conseguem 

fazer os números na sequência, quais tem dificuldades e até onde 

conseguem registrar. A atividade foi demorada e considero que a 

professora deveria fazer intervenções durante a atividade para 

verificar as dúvidas e incentivar os alunos que pararam de fazer, e 

ainda mais, deveria se apoiar em diferentes formas de ensinar. 

(ANA CLARA, 1º ano EF, narrativa n. 2, 30 abr. 2010) 

 

Entende-se que a narrativa merecia alguns questionamentos. Assim, no 

encontro com a pesquisadora, o parecer de Ana Clara em relação à postura da 

professora: “deveria se apoiar em diferentes formas de ensinar” foi elemento de 

reflexão, diante da questão: o que fica implícito quando, como sujeito externo da 

situação, consideramos que existem outras formas de ensinar?  

Uma das considerações do grupo referiu-se ao perfil dos alunos da classe 

e à postura da professora durante a realização da atividade. Prevaleceu, nesse 

momento, a questão de identificar se os alunos conhecem os números, se estão 

preparados para realização dos registros numa ordem numérica crescente e se 

sabem organizá-los no espaço e nas linhas do caderno, para que os registros 

estejam separados por traços para leitura. Também se discutiu a diferença entre 

recitar o número e escrever o numeral: por exemplo, o aluno, quando recita 20, 

21, 22, 23, 24,..., identifica o número 2 como sendo vinte (duas dezenas) e os 

demais, como as unidades (quantidades individuais). Essa relação do número 

com a quantidade, com compreensão do valor posicional, poderia ser explorada. 

Na ocasião, Vivi e Larissa deram como opção a colocação dos números em 

intervalos de dez em dez, ou seja, de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, [...] numa 

folha, para copiarem embaixo. Outra proposta foi da escrita dos números com 

intervalos em branco para colocação dos numerais que faltavam. Ou, ainda, 

propor a escrita de intervalos, por exemplo, de 13 a 23, ou de 34 a 50, com 

orientações para os alunos que chegam ao 50 continuarem, dando a possibilidade 
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de acompanhamento, pela professora, dos alunos com dificuldade para 

concluírem a sequência.  

Assim, ficou evidente a necessidade de o professor estar atento a todos os 

alunos, dando diferentes oportunidades de construção de sequências numéricas 

com orientações. Essas considerações levaram o grupo a definir condutas 

docentes para o trabalho com os conteúdos e conceitos que envolvem o estudo 

do sistema de numeração decimal. 

Tais reflexões e indagações sobre as respostas possíveis permite às 

estagiárias a aproximação com o conhecimento do conteúdo pedagógico 

imbricado nos conhecimentos dos conteúdos da matéria a ser ensinada. 

Na narrativa da pesquisadora sobre o encontro nº 3, é possível verificar 

esses aspectos, bem como, as opções de intervenções que o professor tem para 

que o aluno entenda e reconheça a regularidade do sistema de numeração 

decimal, naquele intervalo e/ou em outros.  

Quanta informação sobre a escrita de numerais e a regularidade 

do sistema de numeração do sistema decimal! A narrativa da Ana 

Clara fez nosso encontro voar: o tempo ficou pequeno para tantas 

indagações sobre ensinar e aprender numerais. A atividade 

proposta para alunos do 2º ano parece ser tranquila: sabem 

recitar e, muitas vezes, não sabem registrar na ordem crescente, 

contudo para o aluno é trabalhosa e exige que conheçam a 

sequência e a regularidade numérica para realizarem os registros.  

Quanto foi comentado sobre a ordem crescente, o grupo não 

havia pensado nisso! A inclusão numérica, a sequência de 10 em 

10, a verificação da posição numérica e da diferença entre, por 

exemplo, 23 e 32, para o aluno que escreve espelhado também 

foram elementos de discussão. A aluna Rose comentou: “eu falo 

muito sobre este sistema decimal para meus alunos e não 

associava a questão do 10 em 10 sem ser 20-30 40, não havia 

pensado no 10 em 10 entre 15-25-35”. (DENISE MARQUESIN, 

narrativa da pesquisadora, Encontro n. 4, 02 maio 2010).  

 
Verifica-se que aAs reflexões do grupo relacionadas à função do professor 

como avaliador do que as crianças conhecem sobre o conceito de números, 

associadas às formas de intervenção para o entendimento das regularidades 

do sistema de numeração decimal contribuíram para a constituição da 

profissionalidade docente. Gauthier (1998, p. 71) justifica esta interpretação:   
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A profissionalidade se legitima e se remete à compreensão das 

imagens ou representações que o professor constrói a respeito do 

magistério, mesmo antes de ter começado a ensinar, já que a 

profissionalidade no ensino supõe assim uma mudança nos 

saberes e na integração na formação.  

 

Os conteúdos matemáticos envolvendo números e a base decimal fizeram 

parte da narrativa de várias alunas. Ana Clara, na sua narrativa nº 3, registra que 

inicialmente a professora coloca as operações na lousa para os alunos copiarem 

e, depois, explica que o resultado sempre é 10, enfatizando que, por isso, nosso 

sistema de numeração é de base 10. Faz a apresentação dos resultados da 

sequência de operações apresentada na lousa, utilizando os dedos da mão e o 

material concreto (lápis de cor), para evidenciar o resultado e possibilitar que os 

alunos entendam a colocação do número que estava faltando para dar o resultado 

10 (dez):   

1 + __ =10 

2 + __ =10 

3 + __ =10 

4 + __ =10 

5 + __ =10 

6 + __ =10 [...]  

 

Dando continuidade à narrativa, Ana Clara expõe que a professora utilizou 

a calculadora para apresentar outras bases numéricas. A partilha e a 

aproximação do grupo para discussão das experiências, a interpretação dos fatos 

e de algumas desconstruções sobre o vivido na prática e o aprendido na teoria 

permitiram dialogar com seus conhecimentos e expor sua forma de entender a 

vivência narrada.  

Usou a calculadora para mostrar os resultados que existem outras 

bases numéricas – de 2 em 2; de 5 em 5, etc....[...] 

Pude verificar que a professora fez os exercícios com a 

calculadora sozinha. Explicou para os alunos que o tempo era 

pequeno, e por isso fez tudo na calculadora.  

Vejo a maneira que ela trabalhou, distante da teoria apresentada 

na faculdade e das minhas concepções de “ser professora”. 

Entendo que a professora deveria ter dividido a sala em grupos e 
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ter distribuído os cálculos entre os grupos para que todos 

entendessem como chegou ao resultado; talvez assim a atividade 

teria mais significado e não significaria “perder tempo” com os 

cálculos da adição. 

A professora é muito rígida com os alunos, exige silêncio o tempo 

todo e anuncia sempre para que prestem atenção.  

Penso que o professor precisa demonstrar mais carinho e agir 

com mais atenção às expectativas e às possibilidades de 

compreensão dos alunos; precisa dar-lhes atenção e não ficar 

chamando a atenção, o tempo todo, pois, quando o assunto é 

interessante, os alunos ficam atentos. Precisa também se 

preocupar com os propósitos das atividades, as compreensões 

que pretende que os alunos tenham, ou seja, precisa ter foco nas 

aprendizagens esperadas. Este conceito da Base 10 é muito 

importante para aprendizagem de outras operações e conceitos 

matemáticos [...] (ANA CLARA, 2º ano EF, narrativa n. 3, 03 maio 

2010). 

 

A aluna tem criticidade, entende a importância do professor mediador da 

aprendizagem e demonstra saber que existe outra possibilidade de propor a 

atividade. A situação narrada permite, também, constatar que “a ação do 

professor faz diferença na aprendizagem [...] sua maneira de ser, de pensar e de 

agir permanecem como arma poderosa em todo processo de profissionalização” 

(GAUTHIER, 1998, p. 71). 

Quanto às categorias da base de conhecimento anunciadas por Shulman 

(1987), a aluna refere-se não somente ao conhecimento pedagógico do conteúdo 

específico e ao conhecimento pedagógico geral, mas também ao conhecimento 

dos contextos educacionais, ao conhecimento dos fins, dos propósitos e dos 

valores educacionais, ao mencionar que é necessário ter foco na aprendizagem 

esperada.  

Outras narrativas semelhantes à de Ana Clara mostraram que os 

conhecimentos profissionais relativos ao ofício docente envolvem o aprender a 

ensinar e a ser professor, atuando como professor: “ensinar exige um 

conhecimento do conteúdo a ser transmitido, visto que, evidentemente, não se 

pode ensinar algo cujo conteúdo não se domina” (GAUTHIER, 1998, p. 29). A 

narrativa de Rose traz essa percepção:  
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No segundo dia de estágio, acompanhei a resolução de 

operações inversas e divisão. A professora relatou-me que havia 

necessidade em retomar o conteúdo desde a adição, pois alguns 

alunos não estavam acompanhando essas operações. Pude 

perceber que a professora precisa trabalhar os conteúdos 

propostos pela apostila, porém a dificuldade de se fazer uso da 

mesma, sem deixar “para trás” os alunos que ainda não têm 

definidos conceitos básicos da matemática, é um grande desafio. 

Para driblar esse desafio, a professora retomou, passo a passo, 

fazendo intervenções a todo o momento, a fim de garantir o 

aprendizado. Auxiliei a professora no momento das intervenções, 

orientando os alunos a partir da maneira como a professora fazia 

e explicava na lousa e pontualmente, para os que mais 

precisavam de ajuda. 

Pude perceber que, para ensinar matemática, além de ter o 

domínio do conteúdo, o professor precisa, ainda, saber como o 

aluno aprende, para usar uma linguagem que ele entenda. No 

caso desta classe, a professora D-2 faz isso muito bem, e eu 

espero aprender um pouco mais sobre a maneira adequada de 

exemplificar e explicar os conceitos matemáticos para os alunos. 

Enfim, pude perceber que é necessário um bom entendimento do 

conteúdo, saber como a criança aprende e quais os 

questionamentos que vão realmente ajudar aos alunos na 

construção de conceitos desse conteúdo. Nesse momento fui 

orientada pela professora, que ajudava com as perguntas aos 

alunos, para que o momento não fosse apenas de diversão para 

os alunos, mas para que contribuísse na construção de conceitos 

pelos alunos. (ROSE, narrativa n. 2, 4º ano, 24 mar. 2010). 

 

A narrativa de Marta também anuncia que ela própria tem grande 

dificuldade de apresentar seu conhecimento sobre a mudança do valor posicional. 

Descobriu essa dificuldade quando a professora da classe atribuiu a ela a função 

de auxiliar o aluno. Seu texto demonstra que Marta tem consciência dos 

conhecimentos profissionais que serão exigidos durante sua ação docente. No 

fragmento a seguir, ela apresenta seus procedimentos quando atua com o aluno.   

Pedi à aluna que lesse o problema, e montei com ela conta. 

Observei que começou a resolver a conta da esquerda pra direita. 

Orientei a aluna, escrevendo os números embaixo dos números 

(unidade com unidade, dezena com dezena, enfim...), que sempre 

se inicia a conta da direita para a esquerda para que todos os 

números fiquem corretos e o resultado saia certo. 
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Mesmo assim, observei que ela se confundia com os locais dos 

números nas unidades; então lhe disse para colocar número 

embaixo de número, começando da direita, citando “mão que você 

escreve”, e nos espaços que ficaram sem número deveria colocar 

o zero: percebi que ela começou a compreender. 

Expliquei sobre os números que “sobem” para a próxima unidade. 

Usei o ábaco e expliquei que deveria respeitar os espaços, 

colocando os números de acordo com as unidades, dezenas de 

unidades. Expliquei também que as unidades eram as mesmas, 

só tinha que colocar pauzinhos em cada reta, correspondendo ao 

número da unidade.  

Fiquei um tanto confusa na hora de explicar. Fiz o máximo para 

que ele me entendesse. Não sei se consegui; percebi que os 

alunos, em geral, precisam de um professor mais experiente, que 

lhes dê atenção, que saiba explicar bem, pois eles têm que 

construir seus conceitos sobre os números e operações a partir de 

boas situações de aprendizagem. 

No caso desta escola, os alunos só têm a escola e professora 

como referência de “boas” situações. Precisam gostar da escola, 

sentir-se desafiados: no momento eu fui direcionando para que a 

aluna compreendesse, mas não tenho certeza que compreendeu.  

Sinto que na escola tudo acontece muito rápido: o tempo para 

realizar a atividade, a correção na lousa, a merenda, a saída. 

Enfim, gosto da escola, mas estou com muitas dúvidas quanto à 

atuação como professora. (MARTA, 2º ano EF, narrativa n. 8, 28 

abr. 2010). 

 

Marta traz nesta narrativa aspectos que merecem atenção especial, tanto 

em relação à concepção de ensino, quanto em relação às formas de intervir para 

a criança se apropriar do conceito de número e das operações matemáticas. A 

proposta de “preparar a conta para ser resolvida com numero embaixo de 

número” precisa ser revista, por conceber que a resolução da operação 

matemática pode ser feita de acordo com a construção e a “desconstrução” 

mental ou com o registro que o aluno faz com os números. A terminologia “sobe”, 

para resolver a operação com os números organizados um debaixo do outro 

começando da unidade – normalmente denominada pelos professores de conta 

armada –, também merece ser revista, por entender (ou “supor”) que o aluno 

pode ter formas de resolução próprias que dão maior confiança para verificar o 

resultado obtido.  Não é possível deixar de considerar que a aluna fez o máximo 

que pôde, pois até mesmo expôs a insatisfação e a dificuldade diante da 

solicitação e da atuação, declarando não ter certeza de que tenha havido a 
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aprendizagem esperada. Assim, narra com tranquilidade a necessidade de os 

alunos daquela realidade serem contemplados com boas situações de 

aprendizagens. Apresenta o espaço escolar, bem como seus rituais, como 

âncoras para a situação apresentada.  

O uso do ábaco como recurso para ensinar números e valor posicional 

merece destaque na narrativa da aluna, que teve dificuldade para explicar para o 

aluno e para escrever os procedimentos utilizados. É preciso considerar, porém, 

que em diferentes momentos esse recurso faz parte do trabalho previsto, inclusive 

com propostas de construção de ábacos com material reciclável (caixa de ovos e 

sucatas). Marta, no encontro nº 3 com a pesquisadora, afirma: “O trabalho com 

ábaco está sendo uma exigência da empresa, que oferece a apostila para os 

alunos e os cálculos utilizando ábaco; está sendo uma novidade tanto para os 

alunos como para o professores”. Larissa comenta: “Por mais que este recurso 

tenha muito valor para compreensão sobre as regularidades do sistema de 

numeração decimal, verifica-se que os professores utilizam porque a prova da 

empresa exige e não por que confiam na sua potencialidade”.  

Fica evidente, portanto, que, além dos alunos em formação, também os 

professores titulares estão em fase de apropriação do conhecimento do conteúdo 

pedagógico geral que se refere aos princípios e aos estudos úteis para o ensino 

dos conceitos da matéria.  

Essa reflexão da aluna, associada a sua busca de solução para conduzir o 

processo de aprendizagem, é determinante para afirmar que o estágio realizado 

tem um diferencial, pois possibilita aos participantes narrarem de forma singular o 

universo da docência e permite a dialogicidade no grupo sobre os conhecimentos 

curriculares e pedagógicos e também sobre o contexto educacional.  

As narrativas de Rose e de Marta evidenciaram que as apropriações dos 

conteúdos matemáticos adquiridos durante a escolaridade ou no curso de 

Pedagogia não foram suficientes para ensinar. Declaram que não estão 

preparadas para exercer a profissão, ou seja, expõem sua identidade e iniciam-se 

no processo de profissionalidade docente.  
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As reflexões das futuras professoras sobre a ação de ensinar e sobre os 

conhecimentos profissionais do conteúdo pedagógico geral, do currículo e dos 

alunos, que envolvem a ação de ensinar e sua apropriação, estão sendo 

propiciadas por sua experiência como estagiárias.  

Esses aspectos evidenciam que a construção de conhecimentos 

profissionais resulta das relações estabelecidas com os saberes e com a reflexão 

sobre a experiência. Essas evidências ampliam-se quando se concebe que os 

conhecimentos profissionais são mais amplos que os saberes, exigem saberes 

contextualizados a respeito da escola, do programa de ensino, do conteúdo, da 

teoria e da ação pedagógica e estão relacionados à especificidade da profissão 

docente.  

A aluna Rose confirma essa concepção ao anunciar, por diversas vezes, 

que: “faltou na instituição de Ensino Superior o trabalho envolvendo diversos 

conteúdos para ensinar matemática”.  

Lacerda (2011) ao pesquisar sobre as angústias e dificuldades que o futuro 

profissional que cursa Pedagogia enfrenta em relação às questões relacionadas à 

construção do conhecimento matemático que lhe permitirá ensinar a disciplina 

durante sua atuação docente, confirma a constatação da aluna Rose. Apoiada em 

Curi (2005) afirma que os professores precisam conhecer o conteúdo e também 

ter domínio e competência para fazer o aluno aprender. 

Para Pires (2000) tradicionalmente a disciplina matemática é vista como 

muito difícil, mas há de se considerar que existem algumas competências básicas 

para ensinar matemática, entre elas conhecer o conteúdo. Assim, quando se 

verifica que ainda o sistema educacional adota um trabalho voltado para a 

transmissão de conteúdo é intrigante a questão de ensinar matemática, 

principalmente para os alunos que já fazem opção pelo curso de Pedagogia seja 

porque esse ensino exige que se aproximem da área de ciências exatas, seja 

porque eles não se identificam com os conteúdos dessa disciplina. 

A afirmação de Rose sobre a necessidade de domínio do conteúdo para 

ensinar demonstra a importância de o professor ter como conhecimento de base 

os conhecimentos específicos, didáticos e curriculares (PIRES, 2001). Tais 
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conhecimentos também são apresentados como importantes para o professor na 

narrativa nº 6 da estagiária Rose sobre o jogo utilizando o ábaco e dois dados:  

A professora sugeriu que eu participasse, tomando a frente do 

jogo, e eu o fiz, chamei um aluno à frente e pedi que jogasse, 

então procurei fazer como a professora, questionei o número. Se 

já daria para passar mais um para dezena ou não? Porque não 

daria? E se fosse por outro número? Os alunos ficaram um pouco 

mais agitados, acredito que porque era novidade para eles, “outra 

professora”, eles respondiam as perguntas que eu lhes fazia, mas 

todos queriam falar ao mesmo tempo e pedir para que fosse o 

próximo, a professora intervinha e dava andamento ao jogo. 

Enfim, pude perceber que é necessário um bom entendimento do 

conteúdo, saber como a criança aprende e quais os 

questionamentos que vão realmente ajudar aos alunos na 

construção de conceitos desse conteúdo. Nesse momento fui 

orientada pela professora, que ajudava com as perguntas aos 

alunos, para que o momento não fosse apenas de diversão para 

os alunos, mas para que contribuísse na construção de conceitos 

pelos alunos. (ROSE, 4º ano EF, narrativa n. 6, 05 abr. 2010). 

 

As conclusões da aluna demonstram a tentativa de articular o que 

aprendeu na teoria com sua vivência no estágio, o que pode trazer contribuições 

para a constituição da sua profissionalidade docente. Para Connelly e Clandinin 

(1995), o conhecimento profissional do professor é extraído da experiência, e sua 

construção é uma maneira de organizar e reorganizar a experiência que envolve 

questões pessoais e a perspectiva de interpretar uma nova experiência. 

No encontro nº 5 com a pesquisadora, as discussões sobre a relação dos 

licenciandos com os conteúdos trabalhados na disciplina de Metodologia de 

Ensino de Matemática e o entendimento, pelo aluno, da técnica operatória 

merecem destaque, quando se verifica na narrativa de Marta sua percepção 

sobre um ensino pautado na racionalidade técnica, em que o professor é 

transmissor de saberes e os alunos, receptores de verdades prontas, 

memorização e fixação de conteúdos como procedimentos de ensino. 

A professora fez a correção dos exercícios de matemática – 

(divisão por dois algarismos) – na lousa, pedindo para os alunos 

que responderam certo passar na lousa. Percebi que a professora 

insistia em dizer sempre as mesmas palavras para que os alunos 

acompanhassem a correção.  
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Por exemplo 1850:53= 

“Vamos começar – 18 dá para dividir por 53?”. “– Não”. “– Então, 

vamos abraçar o numero 185 – este é maior do que 53?”. “– Sim”. 

“– Quantos 53 cabem dentro de 185? Ou ainda 18 dividido por 5 

quanto são?”. “– Três!”. “– Então vamos lá!”.    

Aqueles que erravam pediam um tempo para copiar o resultado 

certo. Nestes momentos a professora passava pelas carteiras, 

vistando os cadernos.  

Parecia que eu estava na 4ª série – da minha professora D. 

Lourdes. Contudo, preciso externar um sentimento: esse método 

de construção da divisão não traz para o aluno a confiança no 

resultado. Nas aulas de metodologia de ensino de Matemática, 

quando retomamos o conceito da divisão, a professora DDD falou 

exatamente sobre este método: é abstrato e não demonstra o real 

valor para o aluno da divisão efetuada. No caso, quando a 

professora pega o 185, está trabalhando com a casa do milhar, da 

centena e dezena e estará dividindo por 53 e não por 5.  

Se a professora deixasse o aluno resolver por subtrações 

sucessivas ou por multiplicação e subtração, o aluno, por 

exemplo: multiplicam 53 por 10, depois por 20. Verificam que está 

distante do resultado. Multiplicam por 30, verificam a aproximação. 

Então começam somar 53 um a um, até chegar próximo ao 

número 1850. (MARTA, 5º ano EF, narrativa nº 9, 28 abr. 2010). 

 

É preciso enfatizar que, no encontro nº 5, de 19 de maio de 2010, a análise 

dos procedimentos utilizados pela professora para ensinar e corrigir cálculos 

envolvendo a divisão por dois algarismos foi foco de discussão. A própria aluna 

Marta, bem como as demais, sabia da importância do cálculo por aproximação, 

mas elas não sabiam como possibilitar ao aluno a realização da forma mais 

tranquila e assertiva para ele.  

Como sugestão, cada aluna fez essa operação sem utilizar a técnica da 

divisão. Ana Clara fez o cálculo que envolve a multiplicação e a adição (10x530 = 530, 

20x53= 2x530 = 1060, 1060+530 = 3x530= 1590, que é igual a 30x53; e depois 

foi somando 53, até chegar no número aproximado). Larissa e Vivi fizeram o 

cálculo semelhante, usando o nº 50 e o nº 3 (50x30 = 1500 e 3x30= 90; logo, 

53x30 = 1500 +90; e depois foram somando 53). Rose fez por aproximação: se o 

resultado fosse 40, ultrapassa 1850, pois 40x50 = 2000; então, por “sorte”, 

calculou 35x53 = 1855, e logo concluiu que o resultado era 34. Marta estava 

arriscando fazer desenho e desistiu, afirmou ser muito trabalhoso e concluiu que 
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os cálculos, além de facilitarem, auxiliam na rapidez dos resultados. Houve 

reflexão sobre as dificuldades da técnica da divisão, que expõe o aluno, pois, na 

maioria das vezes, ele não associa que está utilizando a ordem dos milhares para 

dividir dezenas e que irá ter como resto outra ordem menor; ou seja, o cálculo 

começa com o divisor sendo estudado dentro da maior ordem de grandeza, e o 

aluno deve levar em consideração a realização da operação inversa para 

continuar a operação da divisão.  

As alunas ficaram entusiasmadas com as possibilidades levantadas e com 

os esclarecimentos sobre as diferentes vantagens de cada estratégia adotada 

para efetuar o cálculo. O encontro explicitou para as alunas a forma mecânica – e, 

muitas vezes, sem sentido para o aluno – da técnica de divisão por muitos 

utilizada. E permitiu a elas constatar a importância de o aluno poder optar pelo 

cálculo que lhe dá mais segurança para encontrar o resultado correto, não 

importando o caminho percorrido.  

A aluna Rose sempre demonstrava adequar seus saberes e ampliar seus 

conhecimentos. Nesse dia (encontro nº 5), ficou satisfeita com as vivências e 

argumentou:   

Foi importante verificar outras formas de aprender o conteúdo e 

ensinar divisão. Quando me vejo ensinando matemáticas para 

crianças dessa realidade, entendo que o passo a passo mecânico 

exige muita concentração e compreensão dos resultados. 

Certamente essa vivência fará parte da minha vida profissional. 

 

Como se defende nesta pesquisa, essa experiência fará parte da sua 

profissionalidade. De acordo com Montero (2001), as dimensões sociais, grupais 

inserem-se na perspectiva cultural da profissionalidade quando estão associadas 

à concepção do saber profissional como saber prático (não como saber técnico) 

que gera a prática pedagógica. Sendo assim, o desenvolvimento profissional não 

pode ser visto como fator externo (MONTERO, 2001). Dessa forma, as 

compreensões de Rose são elementos de reflexão que permanecem e deixam 

marcas na profissionalidade docente. 
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A aluna Larissa, na narrativa nº 10, traz a questão da realização da 

atividade de forma confiante, desde que o professor execute seu papel, com 

eficiência e dedicação para oferecer aos alunos autonomia durante a execução. 

Atividade de matemática – livro da fundação Bradesco 

Educa+ação – pág. 46 – “As conchinhas de Luciana”. 

Desafio Matemático: “Luciana viajou para a praia encantou-se 

com as conchinhas que encontrou na areia. Ela pegou 4 marrons, 

3 vermelhas e 2 cor-de-rosa. 

Quando Luciana abriu o saquinho onde guardou as conchinhas e 

descobriu que duas haviam quebrado. 

Quantas conchinhas ficaram inteiras?”.  

A professora leu para os alunos algumas vezes o mesmo desafio, 

para que eles entendessem, e pediu para que respondessem o 

quanto achavam, eles tiveram que pensar e contar sozinhos para 

que fizessem suas próprias estratégias. As crianças ficaram bem 

confiantes na atividade e fizeram sozinhos, nem todos acertaram, 

mas teve um bom retorno. (LARISSA, 1º ano EF, narrativa n. 10, 

05 jun. 2010).  

 

Outra narrativa, também referente a resolução de problemas, reforça a 

importância de a professora utilizar estratégias que auxiliem os alunos a 

compreenderem o enunciado e os conteúdos matemáticos:  

A próxima atividade é Situação Problema. A professora dita o 

exercício trabalhando com os sons das sílabas. Os alunos vão 

observando a forma de falar e depois vão dizendo como se 

escreve. A professora pergunta o que é meia dúzia eles 

respondem. (“Tenho 14 bananas e vou dar meia dúzia para minha 

irmã, já comi 3. Quantas bananas ficarei?”).  

A resolução do exercício é individual; quando o aluno termina, 

mostra para a professora e se está correto aplaude (a professora 

fecha o caderno e ele faz um barulho de aplauso). Quando o 

aluno erra, ela explica o que errou. Alguns se dispersam após 

alguns minutos. 

A professora resolve a situação problema e explica sobre unidade 

e dezena. (MARTA, 2º ano EF, narrativa n. 2, 19 abr. 2010). 

 

Apenas uma atividade envolvendo números fracionários fez parte da coleta 

de dados.  
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Logo no início da aula foi feita a correção de exercícios 

matemáticos e, por ser o início do dia, as crianças estavam 

bastante atentas. As atividades propostas eram a resolução de 

problemas envolvendo frações e a correção foi feita na lousa. A 

professora foi fazendo junto com os alunos as questões, sempre 

indagando-os sobre suas respostas e fazendo observações 

pertinentes. 

Enquanto explicava, a professora, além de usar a apostila, usou 

cartões de papel colorido divididos como nas frações dos 

exercícios propostos. Esses cartões então serviam como material 

concreto, para os alunos visualizarem a fração que era 

representada.   

Exemplo da explicação da professora: ¾ e ¼ usaram-se 3 de 4, 

então sobrou 1 de 4 (ela apresentava o número fracionário, ao 

mesmo tempo que exemplificava utilizando os cartões em mãos). 

No caso acima, apresentou 4 cartões explicando que eles 

formavam um inteiro. Explicou o que significava o denominador e 

o numerador, dizia que representavam coisas distintas: numerador 

representa o que foi usado e o denominador representa quantas 

partes foi dividido.  

Sinto que é difícil explicar todos os procedimentos da professora e 

dos alunos neste texto, mas posso afirmar que os alunos foram 

participativos e se mostraram bem interessados, e mesmo 

aqueles que ainda não haviam feito as atividades em casa, faziam 

acompanhando a correção. A correção feita dessa maneira 

pareceu-me que se transformou em um momento de troca entre 

professor e alunos e entre alunos e alunos (pois eles se 

ajudavam) e de revisão dos conteúdos já aprendidos. (ROSE. 

Encontro com a pesquisadora n. 6, 02de jun. 2010)  

 

Rose deixa evidente que a escrita na narrativa não é algo tranquilo, pois 

tem a percepção de que precisa fazer seleção das palavras que usa e esforço 

cognitivo para que o leitor entenda a experiência narrada (PASSEGI, 2010). A 

estagiária escreve a narrativa na intenção de esclarecer como foram as 

possibilidades adotadas pela professora para favorecer aos alunos a aproximação 

com o conteúdo, com explicações teóricas e com o material de apoio. Defende 

que aos alunos é dada a responsabilidade de acompanhar a correção e participar 

das discussões e, de forma implícita, ressalta a importância da autonomia do 

aluno, associada às representações que a professora precisa ter sobre a ação de 

ensinar.   
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Dentre os inúmeros conceitos e possibilidades de trabalho envolvendo os 

conteúdos de matemática, dentre as 48 narrativas apresentadas pelas alunas 

estagiárias, somente em 22 a matemática foi apresentada, e em 18 delas foram 

apresentadas situações envolvendo números e operações. Em apenas 4 os 

conteúdos trabalhados pautaram-se em: formas e medidas, frações, construção 

de gráfico e medidas convencionais.  

A narrativa de Marta traz a interpretação de gráficos da aula de geografia, 

associados aos conteúdos matemáticos. A narrativa nº 3 de Larissa, de 12 de 

maio de 2010, apresenta as formas geométricas como alvo do ensino.  

Na aula de matemática a professora estava explicando uma 

atividade com quebra-cabeça, da obra de D’ Palombino – formas 

geométricas. Os alunos tinham que olhar a obra, recortar as 

formas geométricas que formavam o quadro, montar e depois 

colar essas peças das formas geométricas. Muitos alunos tiveram 

dificuldade para conseguir juntar as peças e então montar o 

quadro. A professora sempre os orientava e ajudava, tirando as 

dúvidas constantes. Quando terminaram a atividade, foi feito uma 

roda de conversa, onde a professora perguntava se tinha como 

montar o quebra-cabeça se faltasse algumas peças, e logo todos 

responderam que não, pois confunde a cabeça e fica incompleto; 

essa foi a resposta das crianças. (LARISSA, 1º ano EF, narrativa 

n. 3, 12 maio 2010). 

 

Outro aspecto a destacar é a frequência das aulas de matemática no 

cotidiano escolar. Ao contrário da Língua Portuguesa, as alunas afirmam que a 

matemática não é uma área que faça parte da rotina diária. Ana Clara traz essa 

afirmação na narrativa oral do encontro com a pesquisadora:  

Vejo que todo dia os alunos são obrigados a participar de 

atividades que envolvem a leitura, a escrita; contudo, a 

matemática ou eles fazem contas, ou resolvem problemas, sendo 

que tem dias que não é oferecido a oportunidade de trabalhar e 

estudar conteúdos de matemática. Isso ocorre principalmente 

quando os alunos vão participar das avaliações feitas pela 

empresa sobre a aquisição da base alfabética. Neste último mês 

de junho, eu tive que realizar oficinas de escrita e leitura com 

grupos de alunos. Fui convidada e a Marta também porque a 

coordenadora justificou que eles precisavam avançar neste 

processo. A coordenadora preenche tabelas sobre a fase da 

escrita, e a cobrança sobre os avanços é perseguida pelos 

diretores e supervisores. (ANA CLARA. Encontro com a 

pesquisadora, n. 5, 19 maio 2010).  
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A aluna Marta, da mesma forma que Ana Clara, no mês de junho foi 

convidada pela coordenadora para atuar com grupos de alunos que precisavam 

avançar no processo de escrita.  

As alunas Ana Clara e Marta preparam momentos de leitura e atividades 

de produção de textos para oferecer para grupos de até cinco alunos durante 40 

minutos. Ambas sentiram-se reconhecidas, e aquele espaço de formação se 

transformou em lugar. Os alunos com os quais atuavam, assim como as 

intervenções que faziam, eram ressignificados com cada grupo que 

acompanhavam. O resultado desse processo foi a valorização da presença das 

alunas na escola e o convite para que atuassem como professoras auxiliares de 

classe, feito pela Secretaria Municipal da Educação, como uma das ações 

efetivadas pelo Programa Escola Nota 10.   

Fica nítida a contribuição dessa atuação para este estudo, quando se 

analisa o diferencial obtido na formação com o trabalho desenvolvido por essas 

alunas, tanto durante o estágio como no Programa Escola Nota 10. Também ficou 

caracterizada e evidenciada a transformação do espaço para lugar de formação, 

com a atuação de todas as alunas.  
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TECENDO CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 

 

Considerações iniciais sobre a aprendizagem da docência 

 

Na busca de elementos para entender a complexidade que envolve os 

conhecimentos profissionais necessários para ensinar com garantia de 

aprendizagem, esta pesquisa apresentou algumas vivências de estágios, 

narradas pelas alunas da formação inicial, que confirmam a transformação dos 

espaços de formação em lugares de formação, ao atribuírem significado e 

legitimarem sua condição valiosa para aprendizagem da docência. Nesse sentido, 

a atribuição de significado, seguida da legitimação das vivências testemunhadas e 

observadas, influencia na constituição da profissionalidade docente e na 

apropriação de conhecimentos para ensinar Matemática.  

Para tanto, a proposta de realização de estágio pelas alunas do curso de 

Pedagogia confirmou que, nos momentos de estágio do aluno da formação inicial, 

existem possibilidades de sair da condição de espectador do ensino para assumir 

as condições da profissão docente, pois é possível refletir sobre as 

responsabilidades, os desafios e os conflitos docentes, relacionados às vivências 

e às experiências com os rituais de ensino e o ensino e a aprendizagem de 

conteúdos matemáticos. Sendo assim, o aluno, ao inserir-se no contexto escolar e 

participar das aulas, tem possibilidade de estabelecer a relação entre os 

conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos dos conteúdos e da didática.  

Neste estudo de caso, as alunas do curso de Pedagogia anunciaram com 

naturalidade que os conteúdos de Matemática são “difíceis” de serem ensinados e 

que deve ser modificada a postura do professor que ainda adota a exposição do 
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conteúdo, seguida de exercícios de aplicação e posterior correção, como 

procedimento para ensinar. .As alunas têm como referência seu próprio processo 

de escolarização, as vivências como aprendizes numa escola de, no mínimo, dez 

anos atrás, com padrões de comportamento que privilegiam a avaliação pautada 

nos acertos e erros e/ou em crenças sobre a matemática como uma disciplina 

difícil de ser aprendida. Contudo, compreendem que os alunos do ensino 

fundamental, principalmente, precisam envolver-se com atividades de Matemática 

que ofereçam desafios, para levantarem hipóteses, verificarem os resultados e, 

de forma autônoma, desenvolverem o pensamento matemático, e o gosto pela 

disciplina. Elas, porém, não se sentem preparadas para essa tarefa. Afirmaram 

não gostar de Matemática e não saber ensiná-la, devido aos “traumas” e às 

marcas deixadas pelo processo de escolarização.  

É importante enfatizar que, especificamente em relação ao ensino de 

conteúdos de Matemática, houve consenso, entre as estagiárias, de que, para 

construção de conceitos e apropriação de conteúdos afins, os alunos precisam 

comunicar suas ideias matemáticas, que serão valorizadas ou questionadas a 

partir das explicações e das validações e das conjecturas levantadas.   

Quanto aos rituais de ensino, esses merecem ser destacados por serem 

singulares ao processo de formação docente. As narrativas das alunas revelaram 

que eles contribuem de forma significativa para a construção da base de 

conhecimentos para o ensino, principalmente, no que se refere ao envolvimento 

das alunas estagiárias na sistematização de conhecimentos profissionais que 

guiam as decisões do professor relativas aos conteúdos a serem ensinados, às 

formas de conduzir o tempo de desenvolvimento das propostas de ensino, aos 

procedimentos diante da participação dos alunos. Nesse sentido, os rituais 

escolares observados e narrados abrangeram tanto os conhecimentos 

pedagógicos quanto os conhecimentos da matéria, do currículo e do contexto 

educacional. 

A observação do fazer docente e das vivências das cinco alunas que 

participaram como sujeitos desta pesquisa mostrou que, no início, buscavam 

participar de situações que garantissem aproximação com os conteúdos de 
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matemática a partir da observação das aulas e do contexto de aprendizagem em 

evidência. 

A criticidade das alunas em relação à prática profissional docente deixou 

claro que a atividade docente deve extrapolar os limites de sua sala de aula, pois 

o professor precisa ter conhecimento dos conceitos matemáticos, saber de que 

forma trabalhá-los, criando ambientes favoráveis para a aprendizagem, além de 

ter disponíveis e saber utilizar os materiais e os recursos adequados. Essas 

percepções trouxeram para as alunas a confirmação da importância do trabalho 

pautado em resolução de desafios, a fim de possibilitar aos alunos interagir com 

os dados, levantar conjecturas, fazer aproximações e realizar os procedimentos 

adequados com segurança para encontrar as respostas.  

Desde os primeiros contatos com a literatura, o pressuposto de que os 

conhecimentos profissionais sejam mais amplos que os saberes necessários para 

ensinar e aprender matemática esteve presente.  Durante as leituras e os 

estudos, ampliou-se essa compreensão de que cada sujeito constrói e confere 

significados ao seu conhecimento, que é elaborado internamente e confirmado na 

interação entre as pessoas e no envolvimento de ensinar e aprender. O 

conhecimento é fruto das formas de “saber” e de “saber fazer” docentes, 

expressivas de cada um. Os conhecimentos são frutos – e dependem – das 

aprendizagens alcançadas a partir do enfrentamento da prática, das relações 

estabelecidas entre os saberes, das vivências e da verificação das 

transformações conquistadas (TARDIF, 2008). 

A adoção da produção de narrativas como instrumento de reflexão sobre a 

prática foi valiosa para as constatações acima: ao escrever, a aluna estagiária se 

torna agente ativo de sua própria compreensão, pois a escrita exige a vivência da 

atividade e a reflexão sobre as circunstâncias e os conhecimentos criados, 

testados, refutados e transformados.  

Portanto, a reflexão sobre esse processo permitiu reconhecer a docência 

como uma profissão que sofre influência das concepções e pré-concepções dos 

estudantes dos cursos de formação inicial. O repertório de saberes sobre as 

situações de aprendizagens também merece ser considerado, pois, ao serem os 
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saberes modificados, tornam-se conhecimentos profissionais para o exercício da 

docência.  

Assim, este trabalho permitiu compreender que escrever é um dos 

movimentos de transformação da experiência em conhecimento, principalmente 

quando a produção da escrita está a serviço da identificação e da compreensão 

dos movimentos que interferem nas relações de ensino e de aprendizagem. 

Envolver-se com a escrita ajudou as participantes da pesquisa na exposição de 

um saber específico e particular, levando-as a reconhecerem-se como 

profissionais, ao aflorar o espírito crítico identificado em vários momentos da 

pesquisa.  

Um dos dados relevantes diz respeito à forma radicalizada com que as 

alunas demonstraram não entender como, no século XXI, ainda existe a relação 

de poder entre o professor e o aluno ou entre a professora e outros profissionais.  

As práticas docentes, o fazer pedagógico e os rituais de ensino nem 

sempre revelavam os conhecimentos adquiridos e a idéia construída, por cada 

uma, de “bom” professor. Algumas das situações vividas e testemunhadas 

durante o estágio não foram consideradas “positivas”. Contudo, diante das 

reflexões, essas situações foram consideradas como constitutivas da experiência 

de se fazer docente. O movimento reflexivo que envolveu a análise – não só pelos 

alunos, mas também pelos professores – dos fatos narrados sobre 

comportamentos e procedimentos inesperados e anunciou que o ensino e o fazer 

na sala de aula precisam basear-se numa relação recíproca de respeito e de 

incentivo à busca de ressignificação, entrelaçada a um modo de ensinar e de 

aprender que faça sentido em oposição a uma prática profissional autoritária de 

ensino e impositiva do aprender. 

Nesse sentido, o contexto de trocas e aprendizagem pela experiência e de 

construção de articulação entre a teoria e a prática permitiu entender que a 

atividade de estágio, seja no espaço de formação inicial, seja no espaço escolar, 

se revela como uma fase importante para a constituição da profissionalidade 

docente dos alunos em processo de formação.  
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A preparação profissional para ensinar e aprender Matemática, aliada à 

carga horária dos estágios como pré-requisito para o exercício da docência, 

indicava que o processo de profissionalização no início da carreira merecia 

atenção especial. Assim, tanto a pesquisadora como as alunas da formação inicial 

se sensibilizaram com a necessidade de desenvolver novos estudos, observações 

e reflexões sobre os rituais escolares e suas intencionalidades, bem como sobre a 

ação e a contradição que envolve as formas de ensinar conteúdos matemáticos. 

Sob a influência dos registros e da transparência no processo de pesquisa, todos 

os textos produzidos eram lidos no grupo e sofriam as mudanças sugeridas.  

As leituras normalmente eram acompanhadas pela reflexão sobre os 

aportes teóricos e, nesse processo, as alunas se sensibilizaram, por exemplo, 

para a busca de detalhes significativos para o trabalho sobre o “complexo” 

conhecimento do conceito de número e das operações, devido não ao domínio do 

conteúdo, e, sim, das técnicas operatórias. Assim, a elaboração dos conceitos se 

deu num movimento de apropriação de saberes, com a garantia de seleção de 

situações de formação, quer na participação no curso de Pedagogia, quer na 

escola, durante a observação das aulas ou nos encontros com a pesquisadora. 

Nesse contexto, por diversas vezes, houve a manifestação das alunas sobre a 

importância da transformação, pautada numa dupla perspectiva: a reflexão e a 

decisão.  

O emaranhado de situações envolvendo os rituais de ensino, articulado 

com as observações das estagiárias sobre os procedimentos dos professores 

para ensinar, exigiu uma dupla interpretação dos conceitos matemáticos, das 

aprendizagens esperadas, das formas de ensinar e das aprendizagens 

conquistadas. Os professores dessa escola – incluindo a vice-diretora, que 

também é professora do curso de Pedagogia –, bem como os dados, revelam 

que, desde o início da pesquisa, sabiam ser a escola referência para a 

aprendizagem da docência, pois os professores e a direção enfrentam muitos 

problemas diariamente, desde comportamentais e de evasão, até profissionais e 

estruturais. Estar na escola e participar e colaborar com os propósitos 

educacionais de atender bem o aluno, garantir aprendizagem e revelar satisfação 

por ser e estar na docência faz diferença no processo de profissionalização dos 

envolvidos, porque os significados das conquistas tornam a escola um lugar de 
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aprendizagem, trazendo particularidades para a constituição da profissionalidade 

docente, inclusive dos estagiários.  

No entanto, nem todas as observações e os testemunhos narrados foram 

aprovados pelas alunas individualmente e pelo grupo durante os encontros com a 

pesquisadora; os resultados das percepções e da reflexão auxiliaram no processo 

de constituição da profissionalidade docente, pois, para refutar e criticar a 

situação, sempre havia o questionamento sobre alternativas viáveis para aquela 

situação.  

Outra questão que evidencia a constituição da profissionalidade docente, 

além daquela já apresentada, envolvendo o ensino dos conhecimentos 

matemáticos, refere-se ao elemento de análise, presente nos rituais de ensino, 

das estratégias docentes e das relações interpessoais entre as alunas e entre 

elas e as professoras.  

Assim, a percepção, pelas alunas, de que o trabalho docente pautado na 

racionalidade técnica, que reduz o ensino a aulas expositivas e a exercícios de 

fixação, não dá conta do processo de formativo e da possibilidade de ampliação 

dos conhecimentos profissionais para o exercício da docência.  

Fatores determinantes para os resultados desta pesquisa foram o 

compromisso e a sinergia das cinco alunas com a pesquisadora, o que, de forma 

gradativa, permitiu a compreensão da necessidade de abertura e a 

intencionalidade de compreender o que é aprender. As discussões sobre as 

vivências, as interações e as relações interpessoais, os momentos de tensão e 

incerteza foram determinantes para revelar os conhecimentos múltiplos de cada 

uma.  

Pode-se afirmar, portanto, que, durante os encontros das alunas com a 

pesquisadora, o conhecimento profissional de cada participante ampliou-se, 

quando, intencionalmente, houve a possibilidade de aprender, de ensinar, de 

compartilhar e, até mesmo, de inovar e de transgredir – no sentido de avaliar a 

situação e de propor outras possibilidades mais assertivas do ponto de vista 

teórico e prático. Nesse contexto, a profissionalidade docente aflorava-se.  
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Esse processo de conquista de novos conhecimentos, de transformações e 

de aprendizagens foi garantido pela articulação entre o propósito da pesquisa, o 

contexto e a recepção da escola em que as alunas realizaram o estágio e pelas 

relações estabelecidas com os conteúdos apresentados no curso de formação 

inicial. Esses três espaços ganharam sentido a partir do momento em que, no 

grupo de discussão, as alunas foram instigadas a reconhecerem os processos de 

significação das observações, indagações e transformações obtidas. Como era de 

esperar, pairavam mais dúvidas do que certezas ao responder o que professores 

precisam saber para poder ensinar.   

Durante a pesquisa, confirmaram-se as concepções de Nóvoa (1995) sobre 

a aprendizagem profissional da docência mesmo antes do exercício da docência. 

Verificou-se que as alunas tinham conhecimentos profissionais, que, ao longo do 

estágio, mediante a frequência às aulas e a atuação com os alunos e com as 

professoras, se transformaram e confirmaram suas opções pelo exercício da 

docência, dando a elas identidade profissional e, consequentemente, auxiliando 

no processo de constituição da sua profissionalidade docente.   

Defende-se, portanto, que a aprendizagem resulta de um processo gradual, 

garantido pelo estabelecimento de relações, em que, a cada situação vivenciada, 

são produzidas novas relações e novos significados.  

Convém ressaltar também que de nada adiantaria a aplicação dos 

instrumentos de pesquisa, se a escola de Ensino Fundamental não fosse 

acolhedora e não permitisse às alunas a convivência e a participação de todos os 

rituais escolares, com registros.   

 

O movimento e as contribuições da pesquisa 

 

Os resultados alcançados no desenvolvimento da pesquisa têm relação 

intrínseca com a intencionalidade desta e com o contexto do estágio realizado, 

articulado à iniciativa do curso e da instituição de Ensino Superior.   

Esclarece-se que este estudo buscou aproximar o aluno (futuro professor) 

da realidade na qual irá atuar – a escola. A intervenção nos espaços, a atitude 

investigativa do aluno do curso de Pedagogia e a relação entre a formação 
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propriamente dita e a formação obtida pela participação no estágio permitiram 

verificar que a atuação do professor e a formação variam de acordo com o tipo de 

relação estabelecida entre o aluno estagiário e o aluno da classe. “Essa relação 

articula-se e se institui com a trajetória e permite a produção e reconstrução dos 

significados em relação à profissão, ao ser professor” (GHEDIN, 2006, p. 144). 

Assim, o modelo de estágio representou o referido avanço em termos da 

criticidade, principalmente em relação ao fazer docente. Contudo, é preciso 

lembrar que não teve representação em relação à estrutura funcional e 

organizacional das atividades de entrega e preenchimento de protocolos exigidos 

pelo setor de estágio. Ou seja, não se identificaram iniciativas institucionais de 

mudanças em relação aos estágios. As iniciativas, ocorridas somente nesta 

instituição de Ensino Superior e neste curso, podem ser consideradas como 

individuais por parte de alguns professores mais conscientes da necessidade de 

mudanças.   

Pode-se, nesse sentido, reportar a uma expressão utilizada por Kilpatrick 

(1996): “fincando estacas”, com intuito de pensar esta pesquisa como 

possibilidade de demarcar uma situação de avanço para a concepção da 

profissionalidade docente e também para uma reflexão maior sobre esse assunto 

que tem tão pouco espaço no curso de Pedagogia – a preparação e a qualificação 

do futuro professor para ensinar Matemática.  

A pesquisa, portanto, “fincou algumas estacas”, pois houve alguns avanços 

na instituição, como a mobilização dos professores supervisores de estágio, 

tocados pela experiência adquirida e anunciada neste estudo. Os professores 

supervisores de estágio do curso de Pedagogia modificaram a forma de circular 

informações sobre as diferentes modalidades de estágio, adotando como foco 

orientações individuais para discussão sobre as vivências no estágio. Assim, além 

de organizar orientações coletivas para apresentação dos aspectos legais e dos 

pressupostos teóricos que justificam a importância de participação e realização do 

estágio, os professores supervisores de estágio sentiram a necessidade de definir 

um cronograma para o atendimento de alunos em horários individuais, a fim de 

discutir a realidade, o contexto escolar e as experiências vividas.  
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É relevante observar que a faculdade manteve o mesmo procedimento 

quanto à cobrança da produção de relatórios; contudo, a professora orientadora e 

supervisora de estágios sensibilizou-se com a apresentação dos registros das 

narrativas das alunas e dos seus depoimentos em um evento do curso de 

Pedagogia e iniciou um trabalho de devolutiva escrita, para as alunas, dos 

relatórios produzidos. Essas devolutivas – feitas antes da impressão final, para 

garantir a revisão, caso necessário – compunham-se e compõem-se de registros 

com destaque dos aspectos positivos experienciados e de sugestões de revisão 

daqueles que não atendiam ao esperado e/ou que mereciam ser revistos do ponto 

de vista teórico e prático e, até mesmo, na escrita.  

Embora isso possa parecer pouco relevante, para uma instituição cuja 

organização está voltada somente para questões técnicas e para o cumprimento 

de carga horária exigida, com averiguação dos protocolos preenchidos e 

assinaturas efetivadas, o avanço é considerado significativo. Não obstante, é 

preciso admitir e considerar que, do ponto de vista de iniciativa institucional, a 

pesquisa não demonstra avanço. 

Apesar disso, ou mesmo assim, este estudo, longe de atingir os contextos 

mais amplos e ganhar sentido macro, trouxe a possibilidade de reflexão sobre o 

cumprimento do estágio pautado numa visão linear. Anunciou a necessidade de 

orientação durante a aquisição da experiência docente e de aproveitamento das 

referências aos contextos de trabalho que reconhecem a importância do estágio e 

permitem sua realização com propósito de apresentar a realidade tal como é e 

revelar ao futuro professor os caminhos a seguir e os enfrentamentos que virão.  

Segundo Silva Junior (2010, apud GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 

91), é comum a percepção da necessidade de orientação aos alunos da formação 

inicial – por meio de referências a experiências do exercício profissional – para o 

exercício docente desejável, mediado por uma permanente mobilização de 

conhecimentos e saberes. Porém a formação inicial não inclui orientação para a 

aquisição de experiência. Silva Júnior acrescenta:   
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Essa perspectiva está posta, de modo rarefeito, em algumas 

instituições, discussões e experiências com estágios ou disciplinas 

de prática de ensino, de modo geral em situações bem 

delimitadas e na dependência de iniciativas individuais ou de 

pequenos grupos de docentes. Todavia, uma postura integrante 

quanto a conhecimentos fundamentais e práticas, numa visão não 

dicotômica, é rarefeita nos currículos efetivados nas instituições 

de ensino superior (IESs) brasileiras formadoras de professores 

para a educação básica. [...] Há predomínio de formação 

acadêmica, mais abstrata, de caráter excessivamente genérico, 

nas proposições institucionais para essa formação. Não que esse 

tipo de formação não seja necessário, mas ele é insuficiente para 

a integralização da formação de um(a) profissional da docência 

(SILVA JÚNIOR, 2010, apud GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011,  

p. 92)  

 

Portanto, é possível afirmar que esta pesquisa favoreceu de forma 

intencional referências para a aquisição do exercício profissional, na medida em 

que, além das conquistas de conhecimentos profissionais pelas alunas, propiciou 

a adesão dos professores e a revisão de procedimentos para supervisionar os 

estágios dos alunos da formação inicial.  

Não bastasse, a análise da contribuição desta pesquisa, do ponto de vista 

da política pública, pode afirmar que ela se junta a outras pesquisas  que vêm  

mostrando que o estágio, do modo como vem sendo realizado e constituído na 

grade curricular, não garante a formação profissional esperada.  

Sendo assim, não tem sentido pensar num estágio desfocado da realidade 

concreta da escola, pois apenas o contato com tal realidade permite aos futuros 

professores viverem o cotidiano, participando dos rituais escolares e de ensino. A 

formação inicial requer, nesse sentido, um trabalho – tanto na instituição de 

Ensino Superior como na escola onde o estágio é realizado – que resulte na 

constituição da profissionalidade do aluno-estagiário.    

Profissionalidade vista como o conjunto de características de uma 

profissão que enfeixam a racionalização dos conhecimentos e das 

habilidades necessários ao exercício profissional. E 

profissionalização como a obtenção de um espaço autônomo, 

próprio à sua profissionalidade, com valor claramente atribuído 

pela sociedade como um todo. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 

2003, apud GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 93).  
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Muito embora esta pesquisa não tenha incluído a experiência do exercício 

da profissão, pode-se afirmar que ela reconheceu o valor formativo, tanto do 

espaço da escola de Ensino Fundamental onde o estágio foi realizado, como do 

espaço da instituição do curso de Pedagogia.  

Conforme já se observou aqui, à primeira vista, pode-se julgar que todas as 

experiências tenham sido positivas, porém, não o foram. Embora se tratasse de 

constituição de profissionalidade docente, foi notório que muitas experiências 

serviram de contraexemplos, mas auxiliaram nos processos de reflexão sobre os 

posicionamentos relativos às práticas adotadas, aos resultados aparentemente 

e/ou de fato vinculados à função docente. E, no âmbito da aprendizagem da 

docência, ajudaram a refletir sobre o que se espera do profissional que assume a 

profissão docente.  

Esclarece-se que as narrativas produzidas pelas alunas e pela 

pesquisadora destacaram-se como o instrumento de pesquisa que possibilitou a 

discussão dos contraexemplos. Isso significa dizer que as narrativas, associadas 

às discussões feitas nos encontros com a pesquisadora, do ponto de vista maior, 

serviram de referências sobre o exercício profissional docente, pois esclareciam 

os fatos, anunciavam os significados dados pelas alunas aos acontecimentos e, 

consequentemente, mediante as discussões, permitiam que os participantes 

atribuíssem os sentidos às experiências.  

O movimento reflexivo, ora com conclusões, ora de forma singular, sem 

encontrar respostas, trouxe evidências da necessidade de mudança nos cursos 

de formação inicial, tendo como emergência a adoção de alternativas 

institucionais e curriculares que atendam à necessidade formativa dos alunos da 

formação inicial, já que a carga curricular é ampla, e a dispersão de tempo e de 

carga horária prevista para aproximação dos conteúdos para ensinar nos anos 

iniciais é ínfima (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011).  

Num primeiro momento, estas constatações parecem ser redundantes ao 

que já está sendo anunciado nas pesquisas sobre a formação de professores. 

Contudo, esta pesquisa vai além da constatação, quando aponta que a formação 

inicial do professor envolve a constituição da profissionalidade, mesmo antes de 

assumir a profissão. Profissão que exige a superação missionária do ofício, exige 
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transformação e ressignificação dos conhecimentos profissionais, para organizar 

a prática pedagógica e para garantir a aprendizagem pretendida, o que impede o 

improviso e o desrespeito às relações implícitas entre o trabalho pedagógico e o 

espaço de responsabilidade assumido com a profissão de ensinar.  

Ciente da aproximação que esta pesquisa pode fazer com as políticas 

públicas para formação de professores, relacionadas ao comprometimento com a 

educação nacional, defende-se que o espaço formativo foi e pode ser alcançado, 

desde que a relação entre a instituição de Ensino Superior e a escola onde realiza 

o estágio o aluno da formação, intencionalmente, seja alimentada pelo debate 

mais amplo da questão profissional docente. Esse estreitamento de relações e o 

resultado de suas significações para a profissionalização do aluno serão 

garantidos quando o aluno interpretar os espaços de formação a partir dos 

sentidos e significados para sua profissão. E, conforme aconteceu nesta 

pesquisa, o aluno compreenderá que esses espaços se transformaram em 

lugares de formação recorrente à convivência conquistada, aos estreitamentos de 

laços e à dedicação para ressignificar seus conhecimentos profissionais.  

Nesse sentido, se houver investimento em ações que garantam ao aluno 

da formação inicial o contato com a escola e com a realidade educacional que 

enfrentará durante o exercício da profissão, verifica-se e confirma-se que a 

educação alcançará resultados mais satisfatórios, não apenas em relação à 

formação docente, mas também em relação à qualidade de ensino, pelas 

aprendizagens obtidas.   

Destaca-se, portanto, que a escola influi e serve de estímulo para a 

aprendizagem do professor e do aluno. Ressalta-se que o governo federal lançou, 

em meados de 2010, quando esta pesquisa já estava em andamento, o Programa 

de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID42, que, de forma 

semelhante a esta pesquisa, busca antecipar o vínculo entre os alunos da 

_____________ 
42

 O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao 
estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério 
na rede pública. [...] Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior (por meio 
das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. A intenção do programa é unir as 
secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do 
ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) esteja 
abaixo da média nacional, de 4,4. Entre as propostas do Pibid está o incentivo à carreira do magistério nas 
áreas da educação básica com maior carência de professores com formação.”(BRASIL, 2012,  
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=467&id=233&option=com_content&view=article-)  



 181 

formação inicial e as salas de aula, quando se dedicam ao estágio. Nele existe 

um acompanhamento pela coordenação de área e pelo supervisor, que são 

professores das disciplinas do curso de Licenciatura. Nesta pesquisa, essas 

funções foram exercidas pela pesquisadora.  

Dito dessa forma, mesmo tendo ciência de que o PIBID é um programa de 

política pública em nível federal, que não adota o estágio como objeto de estudo, 

entende-se que esta pesquisa, de forma semelhante, garantiu a aproximação dos 

alunos da formação inicial aos espaços e às atividades que irão assumir no 

exercício da docência.   

Defende-se, neste contexto, que envolver-se com a escrita ajudou as 

participantes da pesquisa na exposição de um saber específico e particular, 

levando-as a reconhecerem-se como profissionais. 

Assim, é importante destacar a ideia de profissionalidade anunciada por 

Gatti (2009), que apresenta a dimensão pessoal e subjetiva do professor e 

configura-se como uma integração de modos de agir e pensar, implicando a 

mobilização não só de conhecimentos e métodos de trabalho, como também de 

intenções, valores individuais e grupais, e da cultura da escola. E inclui confrontar 

ideais, crenças, práticas, rotinas e papéis, no contexto da ação na instituição 

escolar.  

Outra evidência desta pesquisa direciona-se ao trabalho efetivado pela 

Secretaria da Educação do município onde foi realizada a pesquisa – Programa 

Nota 10. Os resultados desse programa, que também teve início em 2010, 

durante o desenvolvimento da coleta de dados desta pesquisa, têm confirmado 

suas contribuições positivas tanto para a educação oferecida quanto para as 

aprendizagens dos alunos do Ensino Fundamental e dos alunos da formação 

inicial. Portanto, a frequência e a participação – resultantes da aproximação entre 

a teoria e a prática – de alunos dos cursos de formação inicial nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental certamente tem refletido na constituição da profissionalidade 

docente, fato que se comprovou nesta pesquisa.  

Esclarece-se que, embora esse programa não se defina como uma política 

pública e, sim, como uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, existem 
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evidências referentes aos resultados alcançados nos índices de aprendizagem 

dos alunos e também no perfil do aluno da formação que faz parte dele, assim 

como se constatou nesta pesquisa.    

Sendo assim, volta-se a afirmar que existe a mobilização não somente de 

conhecimentos profissionais, mas também de aspectos referentes ao conteúdo 

pedagógico e às relações implícitas entre aqueles que convivem no espaço 

escolar. Estas considerações ficaram evidentes, porém com força maior, quando 

as alunas estagiárias envolveram-se na dinâmica da escola de Ensino 

Fundamental e suas potencialidades foram percebidas e aproveitadas pela 

equipe. Para exemplificar, registra-se que elas foram escolhidas pela diretora para 

assistir alunos com dificuldades de aprendizagem no ano de 2010 e atuavam em 

espaços definidos com grupos de quatro a seis alunos, propondo atividades e 

realizando intervenções, a fim de garantir-lhes aprendizagens de conteúdos 

trabalhados na sala de aula, com ênfase na questão da aquisição da leitura e da 

escrita. Destaca-se, também, que participaram do concurso de professores e 

foram aprovadas. Uma delas classificou-se em terceiro lugar e assumiu o cargo 

de professora efetiva do município no início do ano letivo de 2011. O fato de 

terem sido aprovadas em concurso público foi fortemente anunciado no grupo de 

discussão. 

Mediante esses resultados, conclui-se que a realização do estágio, 

acompanhado pela supervisora, com proposta de leitura e reflexão sobre as 

experiências de atuação docente e observação dos rituais e procedimentos para 

ensinar matemática, fez com que as alunas pudessem circular do espaço de 

aprendizagem da docência para o lugar de aprendizagem da docência, 

principalmente quando o contexto educacional se articulava com a cumplicidade 

do professor no processo de aprendizagem dos alunos.  

Esse movimento nos diferentes espaços e lugares não acontece de forma 

homogênea para todas as alunas; ao contrário, depende da sensibilidade de cada 

uma e dos conhecimentos que lhes são próprios para verificar as condições 

sociais e para atribuir significado às formas de viver dos alunos e às práticas da 

docência. Nesse sentido, ficou confirmado que os elementos pessoais, 

profissionais, relacionais e afetivos, além dos teórico-metodológicos, são 



 183 

importantes para a constituição da profissionalidade docente. É possível destacar 

alguns elementos de síntese decorrentes do trabalho de pesquisa: 

� A formação e os conhecimentos profissionais, como conquista contínua 

e sempre inconclusa, têm início antes do ingresso no exercício 

profissional, prolongam-se durante toda a docência e ampliam-se 

através das experiências e das práticas reflexivas. 

� Os conhecimentos profissionais, quando estimulados a partir do próprio 

contexto de trabalho, são altamente produtivos e promissores, 

principalmente quando o espaço onde foram apropriados se 

transformam em lugar. Isso se confirma quando a noção de lugar se 

remete à relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo e com os 

outros, resultando em transformações que afetam o que eles são e o 

que fazem.  

� A constituição da profissionalidade docente inicia-se no curso de 

formação inicial, na escola onde o estágio é realizado ou nas discussões 

e reflexões com outras profissionais.  

� Na formação inicial e durante a realização dos estágios fica revelada e, 

muitas vezes, se concretiza a concepção de que os conhecimentos 

profissionais para o exercício da docência são complexos, oriundos da 

formação profissional, do conhecimento da disciplina, dos currículos e da 

experiência do professor.   

� A mudança e a transformação dos conhecimentos profissionais 

envolvem as relações com os múltiplos espaços/tempos, e é 

fundamental a sensibilização para a necessidade de reflexão sobre as 

práticas pedagógicas fundamentadas e baseadas nas concepções 

educacionais de cada um. Tais aspectos possibilitam avanços para 

entender o pertencimento de cada um ao lugar, por meio do anúncio e 

da reflexão sobre as significações que embasam as práticas adotadas.  

� O lugar de formação se configura quando as relações entre o que os 

sujeitos são, sentem e pensam fortalecem os conhecimentos 

profissionais. 
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Tais elementos não podem ser anunciados sem a compreensão da relação 

intrínseca entre a aprendizagem da docência e a constituição da 

profissionalidade. No mapa conceitual, o movimento circular de espaço para lugar 

demonstra que o espaço adotado pelo sujeito no início da pesquisa se transforma 

em lugar, quando a escola onde o estágio é realizado e a instituição de Ensino 

Superior são reconhecidas como responsáveis pela divulgação dos 

conhecimentos profissionais articulados com a ação de ensinar e de aprender a 

função docente.   

 

Quadro 6 – Aprendizagem da docência 

Aprendizagem da docência

Constituição da profissionalidade docente

Escola de 

Ensino 

Fundamen-

tal

Instituição 

Ensino 

Superior

Formação 

Inicial

Espaço

Lugar

Rituais de 

Ensino

Aprender e 

Ensinar 

Conteúdos 

Matemáticos

Relação professor 

e aluno e escola

Relação professor –

aluno e conhecimento 

pedagógico

E

S

T

Á

G

I

O

 

Fonte: Elaboração da autora do texto  
 

Sendo assim, o estágio será um facilitador da aproximação dos alunos da 

formação inicial com a realidade escolar, se, intencionalmente, favorecer a 

possibilidade de investigação sobre o trabalho realizado pelos professores, sobre 

as relações com o conhecimento e sobre as relações com o conhecimento dos 

sujeitos envolvidos no processo educativo.  

Diante dessa percepção, para que o resultado da pesquisa venha a ser 

produtivo, o professor supervisor de estágio precisa atuar, ao mesmo tempo, 

como provocador de discussões e como um agente equilibrador da situação 

vivenciada com as concepções dos estudantes, trabalhadas no curso e/ou 
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presentes na literatura. Assim, é preciso questionar: como garantir a participação 

produtiva e bem-sucedida dos estagiários durante a frequência, a observação e a 

atuação nas escolas?  

Nesse cenário surge mais uma indagação: como tornar as escolas em 

espaços de aprendizagem docente e de construção de conhecimento, onde os 

professores, além de aprenderem com os outros professores e agentes externos, 

possam investigar sua prática, discutir sobre ela e analisá-la mediante as 

aprendizagens alcançadas pelos seus alunos?  

Dessa indagação surge ainda outra: qualquer escola poderá assumir esse 

papel? Quais são as condições necessárias para a escola tornar-se espaço de 

aprendizagem com a intenção de se transformar, para aqueles que nela 

convivem, em lugar de aprendizagem? 

Outra questão remete-se aos cursos de formação inicial: diante da 

complexidade do trabalho docente e da tarefa extremamente difícil de ensinar o 

conhecimento escolar, como proceder, no período de formação, ao 

aprofundamento teórico-metodológico para que o professor adote estratégias 

didático-pedagógicas eficientes?  

Uma indagação que resumiria as questões apresentadas envolve as 

universidades e as questões educacionais de âmbito nacional: como garantir que 

os cursos de formação inicial assumam o desafio de despertar no aluno o espírito 

investigativo, inovador do seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

Acrescenta-se, ainda: como possibilitar a perspectiva de mudança dos cursos de 

formação inicial, que têm sido, historicamente, pautados no paradigma de 

transmissão de conteúdos, com disciplinas ministradas por profissionais que, 

muitas vezes, nem se conhecem ou tampouco se encontram uma vez por 

semana? E com estágios e práticas pedagógicas cuja funcionalidade burocrática 

é fragmentada e desvinculada do campo epistemológico e procedimental dos 

contextos escolares em que os alunos irão atuar como profissionais, quando 

concluírem o curso?  
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A pesquisadora: repercussões e impacto da pesquisa 

 

Para apresentar o significado da pesquisa de doutorado, optou-se por 

reproduzir aqui a narrativa da pesquisadora, pois esse gênero possibilita uma 

comunicação que se dá entre as vozes, os gestos e as emoções descritas; e as 

linguagens adotadas trazem as marcas garantidas pelas interpretações e 

significações ligadas às experiências do narrador.  

Rememorando e conceitualizando o passado e o presente 
vividos com autenticidade, articulados com a 
profissionalidade docente de uma pesquisadora  

A minha trajetória profissional nestes 30 anos de atuação docente 

e, mais recentemente, como formadora foi inspirada por 

movimento reflexivo e por busca de novos conhecimentos 

profissionais, tanto para ensinar e aprender matemática como 

para anunciar os conhecimentos necessários para os exercícios 

da docência.  

Na qualificação, uma situação de desconforto garantiu que eu 

assumisse o território de pesquisadora para defender e revelar a 

intencionalidade da pesquisa e as ações efetivadas. Ampliei assim 

minha compreensão sobre o profissionalismo docente, e a 

seriedade e a dedicação à profissão, ao ficarem em pauta, 

trouxeram a confirmação dos meus conhecimentos profissionais. 

O resultado desse movimento reflexivo deu sentido à minha 

profissionalidade docente, demonstrando que está envolvida 

também pela dimensão relacional da docência.  

Preciso externar meu alívio quando penso que, por sorte, não 

temos visão fixa do passado ou cristalizamos os acontecimentos. 

Ao contrário, para entender o passado, temos que rememorar e 

construir um todo coerente que se mescla com situações reais e 

imaginárias.  

A situação selecionada por mim, diante tantas conquistas 

proporcionadas pelo doutorado, remete-se a uma das 

intervenções feitas por uma respeitada doutora no dia da minha 

qualificação. Esclareço que, mesmo calada, por muitas semanas 

ouvi a afirmação feita: O estágio vivido é preocupante! 

Principalmente quando pensamos nos conhecimentos necessários 

para ensinar matemática, ou pensamos na carga horária que os 

alunos têm de metodologia de ensino de matemática, ou ainda, 

quando pensamos na constituição da profissionalidade docente 

antes mesmo de assumir a docência. Arrisco dizer que antes as 

alunas não tivessem participado do estágio. Se refletirmos sobre 

os estudos recentes sobre o ensino de matemática, pode-se 
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afirmar que o estágio prestou um desserviço para a formação 

docente! 

Por vezes, a sensação que tive era de que todos os acertos e as 

correções propostas pelos participantes da banca estavam em 

segundo plano.  

Então, optei por mergulhar nas lembranças para “reconstruir” meu 

processo identitário, focando na questão da profissão docente. Foi 

naquele momento que compreendi que a profissionalidade é única 

de cada sujeito e pode ser comparada a uma edificação que se 

compõe de peças e degraus que direcionam o fazer docente para 

inquirição de um conhecimento em construção, que se faz e 

desfaz.  

Rememorei minha trajetória docente e verifiquei que cometi 

alguns deslizes. Fiz o processo inverso do que a natureza permite. 

Primeiramente foquei minhas ações no hoje e na pesquisa e 

depois rememorei o passado.  

Sendo assim, escrevi um texto sobre o fazer docente e fiz a 

revisão do texto de qualificação, refletindo sobre a forma autêntica 

com que cada sujeito se vê e se projeta para o outro, e concluí 

que, quando se ouve a avaliação do outro, a necessidade de 

avaliar o momento se amplia. Estava, certamente, tentando 

compreender se havia migrado do espaço de pesquisadora para o 

lugar de pesquisadora; pensei sobre as formas de justificar o que 

estava registrado.  

Então, diante meu processo de constituição profissional, penso 

que, se pudesse congelar o tempo e pensar sobre minhas 

primeiras atividades docentes, certamente produziria um texto 

com descrição minuciosa sobre o passo a passo adotado nas 

aulas de matemática que as alunas narraram. Porém, agora, 

passadas quase três décadas, entenderia que a postura da 

professora narrada pela aluna estagiária com detalhes do passo a 

passo da divisão, incluindo expressões como “abraça este número 

e verifica quantas vezes o dividendo cabe dentro dele”, para 

aquele momento da educação estava incoerente, diante de tantos 

estudos e propostas de cursos e capacitações que os professores 

têm oportunidade de realizar. Portanto, hoje isso não poderia 

acontecer.  

O desconforto se amenizou, ao perceber que a situação 

observada e narrada não era inédita. Temos professores que, 

mesmo participando de cursos de capacitação, não se 

desvinculam do ensino pautado na racionalidade técnica.   

Contudo, minhas reflexões pareciam ser remendos para uma 

situação evidente, mas eu tinha nas mãos a defesa.  No dia da 

leitura da narrativa contendo o passo a passo da divisão por dois 

algarismos, participavam do encontro três alunas. Propus que 

resolvessem aquelas operações sem usar a operação da divisão. 

Discutimos, então, sobre os cálculos por aproximação e sobre a 
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possibilidade de resolver a operação utilizando outras operações 

que facilitam a compreensão do resultado e dos números. 

Refletimos sobre os cálculos e fizemos a comprovação de que o 

papel do professor como mediador e facilitador da aprendizagem 

neste processo é fundamental. Em outros momentos discutimos 

sobre as vantagens e desvantagens do ensino de “contas 

armadas”, tendo como foco os procedimentos didáticos do 

professor, mesmo que o livro didático traga como proposta uma 

sequência de operações. 

Esclareço que foi de extrema importância o questionamento sobre 

o desencontro entre os pressupostos teóricos e os dois fatos 

narrados (técnicas descritas para resolver a adição e divisão), 

uma vez que, sem a reflexão e a crítica efetivada, ficou a 

percepção de que era consensual a concordância, tanto da 

pesquisadora como das alunas, em relação ao procedimento 

didático utilizado pelas professoras. Nesse sentido, os 

questionamentos da banca foram determinantes para instaurar o 

desejo de fazer a pesquisa ter sentido.  

Precisei me reconstruir, rever meus pressupostos, ressignificar 

meus conhecimentos para assumir o território de pesquisadora e 

ter convicção de que esta pesquisa intencionalmente trouxe a 

realidade tal como ela é, sendo que o papel exercido por mim 

diante do movimento reflexivo relacionado aos conhecimentos 

necessários para ensinar conteúdos matemáticos e aos 

significados dos rituais de ensino abriu perspectivas e caminhos e 

alimentou os conhecimentos pessoais, profissionais entre outros. 

Penso que, se não houvesse esse momento, esta narrativa estaria 

anunciando meus momentos de conquista e de certeza da 

inconclusão que me constitui. Ou, ainda, a compreensão sobre a 

relação estabelecida entre a participação das alunas no estágio e 

as aprendizagens conquistadas, que definiram a escola e o curso 

como lugares de aprendizagem, a partir das reflexões tecidas de 

forma compartilhada nos encontros com a pesquisadora.  

Por conseguinte, anunciaria a mudança na constituição de minha 

profissionalidade docente, causada pela experiência concreta e 

intencional vivida no doutorado e durante a pesquisa realizada. E, 

finalmente, demonstraria minha conscientização sobre a 

complexidade e o emaranhado de desafios que a formação inicial 

guarda em si. 

Sinto que as indagações e as considerações são inúmeras e, por 

isso, estabelecer um limite para este momento reflexivo se faz 

necessário, bem como deixar outras considerações e indagações 

para outras narrativas.  Contudo, uma evidência é de grande valia: 

assumir o território de pesquisadora ultrapassou minhas 

ansiedades e foi garantida na qualificação. Obrigado a todos pela 

oportunidade autêntica de me constituir pesquisadora.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo I 

 

Questionário Inicial 

 

Gostaria de contar com a sua valiosa colaboração no sentido de responder às 

perguntas abaixo, pois elas servirão para delinear a pesquisa a ser encaminhada sobre a 

aprendizagem da docência durante a participação nos estágios de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Comprometo-me a preservar a sua identidade e a da escola em 

que você realiza o estágio e utilizar os dados somente para a pesquisa.  

Certa de poder contar, desde já, com a sua preciosa atenção ao responder a este 

questionário, antecipo meus agradecimentos.  

Atenciosamente, 

 

Denise F. B. Marquesin 
Curso de Doutorado em Educação Matemática  PUC-SP 

 

 

QUESTIONÁRIO  
 

Nome:  

Idade:  

Ano de conclusão do Ensino Fundamental (8ª série):  

Ano de ingresso no Ensino Médio:  

Escola em que cursou o Ensino Médio  (   ) Pública estadual     (  ) Particular     

Curso que frequentou no Ensino Médio:  

Ano em que concluiu o Ensino Médio:  

Possui outro curso do Ensino Médio?   (    )  Não             (  )  Sim  

Qual?: _____________________________________________ 

Ano de ingresso no curso de Pedagogia:  

Ano de previsão de conclusão do curso de Pedagogia:  
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Possui outro curso Superior? (   ) Não  (   ) Sim      Qual?: ________________ 

Já trabalhou alguma vez no magistério?     

(   ) Não      (   ) Sim   Onde?      Em qual série?:     Quanto tempo?  

Por contrato ou substituição?  
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Anexo II 

 

Roteiro para grupo de discussão com estudantes concluintes de 

cursos de licenciatura 

 
É interessante que no início da atividade o mediador agradeça a participação de 

todos e explique aos participantes que será utilizada uma técnica chamada “grupo de 
discussão”, com o objetivo de coletar opiniões do grupo sobre alguns temas. Esclareça 
que todas as opiniões interessam e, portanto, não existem boas ou más opiniões. Informe 
que será utilizado o gravador para garantir o registro da discussão; que os dados serão 
utilizados apenas para fins de pesquisa; e que os nomes da instituição e dos estudantes 
não serão divulgados. 

Vale a pena iniciar a conversa perguntando o nome dos alunos e pedir que eles o 
repitam depois de iniciada a discussão. 
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Roteiro da entrevista com as alunas concluintes do curso de 

pedagogia 

 
Grupo de Discussão.    
 
1. Por que escolheram o curso? 
 
2. No campo do desejo, quando terminarem o curso, o que vão fazer? 
 
3. Curso – Pontos significativos.   

3.1 Contribuições do curso – Teoria. 
 
4. A Instituição de Ensino Superior – faculdade – A infraestrutura. 
 
5. O estágio – O que você aprendeu? 

5.1 Contribuições do estágio. 
 
6. Preparação para dar aula. 
 

 

 


	CAPA_Tese_Denise Marquesin
	CORPO_Tese_Denise Marquesin

