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Apresentar uma obra que tem como temática a formação docente 
configura-se como um desafio no contexto atual da produção acadêmica 
brasileira. São muitos os autores, editoras e obras que vêm dedicando 
atenção ao tema na contemporaneidade. Muitos fatores poderiam ser 
apontados como justificativas para esse cenário, dentre os quais destacamos 
a necessidade de avançarmos nas pesquisas que se debruçam sobre o tema 
e na multiplicidade de elementos que envolvem a formação de professores. 

É nesse contexto amplo de necessidades, inquietações e motivos 
que se insere a presente obra intitulada Professores principiantes e a inserção 
à docência: contextos, programas e práticas formativas, na qual se destacam 
como eixo central os professores principiantes e os processos de inserção à 
docência em diferentes contextos. 

A obra, composta de nove capítulos, é fruto de estudos e investigações 
de pesquisadores brasileiros e estrangeiros interessados nessa área e que 
têm demarcado suas produções em congressos sobre esse campo, com 
destaque para o Congresso Internacional sobre Professorado Principiante e 
Inserção Profissional à Docência, cuja quarta edição foi realizada no ano de 
2014, sob a organização do Departamento de Educação, da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Curitiba, em parceria com o 
Grupo de Investigação Idea, da Universidade de Sevilha.

O primeiro capítulo, intitulado A inserção de professores iniciantes 
nos sistemas educacionais da educação básica: pontos e contrapontos da 
residência pedagógica, de autoria de Iria Brzezinski, decorre de palestra 
apresentada pela professora no congresso ora mencionado e discute 
a residência pedagógica para professores iniciantes como uma das 
modalidades de formação continuada que contribui significativamente 
para a profissionalização docente, defendendo-se sua incorporação no 
sistema educacional brasileiro.

O segundo capítulo, denominado Inserção profissional dos professores 
da educação básica: dos desafios iniciais às proposições de superação, de 
autoria de Joana Paulin Romanowski, Marília Marques Mira, Pura Lucia 
Oliver Martins e Simone Regina Manosso Cartaxo, discute os modos pelos 
quais docentes da educação básica em início de carreira costumam lidar 
com os problemas da prática e suas formas de superação, destacando-se 
nesse campo as comunidades de prática.
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O terceiro capítulo traz como contribuição elementos da realidade 
educativa no contexto espanhol com La socialización del professorado 
principiante como elemento de mejora de las organizaciones educativas, de 
Paulino Murillo. No capítulo o autor ressalta como possíveis caminhos para 
a melhoria das organizações educativas e dos processos de inserção, o 
trabalho em rede e a colaboração entre os centros educativos. 

O quarto capítulo apresenta como título Desafios, saberes e práticas 
pedagógicas de docentes universitários: repercussões de um programa 
institucional de formação, de autoria de Valeska Fortes de Oliveira e Vanessa 
Alves da Silveira de Vasconcellos. Nele as autoras apresentam relato de um 
programa institucional de inserção à docência universitária, discutindo 
desafios e avanços na melhoria desse campo.

O quinto capítulo, denominado Problematizando as relações que 
permeiam o processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos, em situação 
de inclusão, com professores iniciantes, de autoria de Silvia Andreis-Witkoski, 
traz temática emergente no campo da docência e educação inclusiva, 
destacando a importância da formação dos formadores de professores 
para o ensino de estudantes surdos.

O sexto capítulo tem como título Significados da formação docente no 
cenário do Parfor: o caso de um curso de formação pedagógica da UTFPR, com 
autoria de Marielda Ferreira Pryjma e Oséias Santos de Oliveira. No texto, os 
autores apresentam um panorama das políticas públicas para a formação 
docente e discutem os resultados de uma pesquisa junto a estudantes do 
Parfor na UTFPR, retratando desafios e necessidades desses professores em 
inserção na carreira docente.

O sétimo capítulo aborda A formação profissional do tradutor e 
intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa: nas mãos do 
ensino superior, de autoria de Marta Rejane Proença Filietaz e Neide Mitiyo 
Shimazaki Tsukamoto. As autoras discutem as políticas educacionais para os 
surdos e ressaltam aspectos da gestão universitária e da incorporação dos 
princípios da inclusão frente a uma realidade de inserção de professores e 
alunos surdos universitários.

O oitavo capítulo, intitulado Práticas pedagógicas na formação do 
professor alfabetizador na licenciatura de Pedagogia, de autoria de Maria 



9

Silvia Bacila Winkeler, destaca o papel do professor alfabetizador, sua 
formação e inserção profissional.

Por fim, o nono capítulo, Uma análise sobre contextos de orientação 
coletiva de inserção à docência universitária em uma universidade tecnológica, 
de minha autoria e de Regiane da Silva Macuch, discute a inserção à docência 
por profissionais com formação superior acadêmica que não compreenda 
a formação pedagógica, a saber – bacharéis e tecnólogos como uma 
realidade bastante presente em ambientes de docência universitária.

Frente a essa diversidade de temas que envolvem os professores 
principiantes e sua inserção à docência, convido-os a refletir sobre os 
tópicos em questão que, de modo algum, esgotam a temática, entretanto, 
revelam a necessidade da pauta no cenário da educação brasileira, com a 
discussão de programas e práticas que subsidiem a incorporação de novas 
qualidades ao desenvolvimento profissional docente.

Nessa mesma direção, agradeço a colaboração e comprometimento 
dos autores na composição desta obra, a qual muito me alegra organizar e 
ser coautora de um dos capítulos.

Uma excelente leitura a todos!

Flávia Dias de Souza
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A INSERÇÃO DE PROFESSORES 
INICIANTES NOS SISTEMAS 
EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: PONTOS E CONTRAPONTOS 
DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Iria Brzezinski
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É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-
la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 
mesmos (PESSOA, 2014).

INTRODUÇÃO

Tenho o propósito, neste capítulo, de retomar as ideias do que já foi 
construído e apresentado em palestra na mesa-redonda, em Curitiba (20 de 
fevereiro de 2014) durante o IV Congresso Internacional sobre Professorado 
Principiante e Inserção Profissional à Docência, realizado na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Na ocasião, intitulei assim o 
trabalho Acompanhamento da prática e da inserção de professores iniciantes: 
residência pedagógica. Mantenho fidelidade ao texto original, no entanto, 
amplio-o com o objetivo de contextualizá-lo no atual momento histórico. A 
ampliação consiste em maior aprofundamento do referencial teórico, uma 
vez que o presente trabalho é resultante de uma pesquisa qualitativa, de 
natureza teórica. 

Com o objetivo de discutir a inserção de professores e professoras 
na educação básica, formados inicialmente em licenciatura plena, parte-
se da premissa: esses protagonistas1 do trabalho pedagógico precisam 
ousar. Deverão empreender sua travessia, consoante Fernando Pessoa, em 
epígrafe, de recém-licenciados – preferencialmente, ingressos no sistema 
educacional por meio de concurso público de provas e títulos –, para 
construir-se continuamente, um professor, uma professora com condições 
de exercer a práxis2 docente, sem o risco de ficar à margem de si mesmos.

A lógica argumentativa que aqui proponho desenvolver deverá 
contemplar: 

a) com base na Teoria Histórico-crítica da Educação, o reconheci-
mento de que a prática social é ponto de partida e de chegada do 
trabalho docente; 

b) a formação de professores como um continuum deve articular a 

1 Prótagónistês, etimologicamente, é aquele que combate na primeira fila.
2 Discutirei mais adiante o significado da práxis e práxis docente 
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formação inicial à formação continuada ao longo da vida profis-
sional, do desenvolvimento profissional3 como componentes da 
identidade do professor e da professora, de sua profissionalidade, 
seu profissionalismo e sua profissionalização;

c) a residência pedagógica para professores iniciantes é uma das 
modalidades de formação continuada que contribui significativa-
mente para a profissionalização docente e que deverá se tornar 
realidade no sistema educacional brasileiro.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES EM MOVIMENTO

A concepção de formação socializada por Honoré (1980) e debatida 
na revisita que Marcelo Garcia (1999, p. 19) faz no tocante ao conceito de 
formação, segundo os autores, em geral, é associada a alguma atividade, 
sempre que se tratar de formação para algo. A formação pode ser entendida 
como “uma função social de transmissão de saberes, de saber-fazer, ou do 
saber-ser” que é exercida em uma sociedade de classes, na maioria das 
vezes, a favor da cultura dominante. Para Marcelo Garcia (1999), a formação 
também pode ser concebida como processo de desenvolvimento do 
sujeito que se realiza com duplo efeito: maturação interna e possibilidades 
de aprendizagem.

Os ensinamentos de Imbernón (2010, p. 37) sustentam epistemo-
logicamente a lógica argumentativa supracitada, quando ele discute que 
formação é um processo que aparentemente começa na prática, mas na 
verdade começa “da práxis, já que a experiência prática possui uma teoria, 
implícita ou explícita, que a fundamenta”. 

3 Voltarei ao assunto. Já escrevi em outro trabalho sobre o desenvolvimento profissional. Detive-me, no-
tadamente, aos escritos de Marcelo Garcia (1999) que tem por princípio desvelar que formar professores 
é fazer ciência. Por tal razão, a formação inicial do professor e o desenvolvimento profissional não podem 
ficar aprisionados ao simples domínio de competências e à avaliação de desempenho, como insistem 
as políticas governamentais brasileiras. A formação inicial e continuada tampouco deve se limitar ao 
exclusivo domínio de conhecimentos básicos para o exercício da profissão. Ambas formações devem 
se pautar no princípio da pesquisa como processo formativo, considerando que todo professor é 
também um pesquisador.
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PRÁXIS E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL: MOVIMENTO 
DA PRÁTICA SOCIAL PARA O TRABALHO DOCENTE E VICE-VERSA

Reporto-me a Marx, com apoio em Lefebvre (1979) para salientar 
que a práxis abrange a totalidade de prática humana, incluindo tanto a 
atividade transformadora da natureza e de sociedade, quanto a formação 
da subjetividade humana. A noção de práxis pressupõe, simultaneamente, 
a reabilitação do sensível, expressa pela subjetividade e a restituição do 
prático, manifesto pela atividade humana transformadora. 

Vázquez (1977) sintetiza sua interpretação de práxis, à luz das matrizes 
do conhecimento. Noto com nitidez a afiliação do autor à concepção dialética, 
marxista da consciência da práxis. Para ele, a práxis deve ser compreendida 
“como atividade material do homem que transforma o mundo natural e 
social para fazer dele um mundo humano” (VÁZQUEZ, 1977, p. 3).

Por sua vez, Kosik (1976) – também postulante do materialismo 
histórico dialético como método – reconhece que a práxis revela o homem 
como ser que cria e, portanto, compreende a realidade continuamente em 
sua totalidade: “a práxis do homem não é atividade prática contraposta à 
teoria; é determinação da existência humana como elaboração da vida” 
(KOSIK, 1976, p. 45). 

Teoria e prática, conhecimento e ação articulam-se na formação 
de maneira inseparável, como devem ser inseparáveis as concepções 
e habilidades operativas, técnicas e tecnológicas no trabalho docente 
desenvolvido cotidianamente na complexidade da sala de aula.

Faço lembrar que a práxis nas instituições educacionais e no trabalho 
docente, em uma sociedade que se quer democrática, justa, igualitária e 
emancipadora, se configura como o núcleo de mediação entre a prática social 
global (cultura externa à educação básica e educação superior) e a prática 
educativa (cultura interna à organização escolar). Desse núcleo deveria emergir 
a dimensão pública, gratuita, democrática e laica da educação brasileira, todavia, 
em tempos de campanhas eleitorais para os poderes executivo e legislativo, no 
atípico 2014 e em tempos históricos anteriores, a educação foi muito evocada 
como princípio constitucional e direito social e subjetivo do cidadão, porém 
intencionalmente negligenciada pelas políticas governamentais. 
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Não tenho dúvidas de que do cerne da práxis deve emergir uma força 
que altere as circunstâncias limitadoras do projeto de vida dos homens 
e mulheres brasileiros e de seu mundo social, à medida que a educação 
se torne prioridade entre as políticas sociais e a formação de professores 
supere o seu caráter iminentemente emergencial dos dias de hoje. O 
emergencial busca recuperar dívidas históricas no Brasil em relação ao 
desenvolvimento profissional do professorado e às condições de trabalho 
pouco dignificantes que impelem os professores ao mal-estar docente, ao 
absenteísmo e, por fim, ao abandono da profissão-professor. 

Desde 1996, os direitos do professor, da professora de formação 
inicial e continuada constam da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), entretanto, ainda não se tornou realidade. Tal situação 
desvaloriza o profissional que exerce o trabalho docente no quotidiano 
da educação básica pública. Ela é comprovada pelos dados do Censo da 
Educação Básica (2012), divulgados em 2013 pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2013). A educação 
básica pública mantém ocupadas 2.101.408 funções docentes, entre as 
quais 692.990 (30,00%) são professores que não possuem curso superior. 
Recrudesce ainda mais a qualidade do ensino ao visualizar o percentual 
relativo à incompatibilidade entre a disciplina ou área que lecionam e para 
a qual foram formados em nível superior, quando realizei o tratamento dos 
dados brutos do Inep:

a) no ensino fundamental, anos iniciais contam 68,00%;

b) no ensino fundamental, anos finais são 67,20%;

c) no ensino médio alcançam 57,70%.

Descoberta esta surpreendente incompatibilidade da formação com a 
disciplina ou área, fica claro que não basta uma política educacional que supere 
a atual condição. Como alternativa de solução as entidades científicas e sindicais 
reivindicam que seja assegurada uma política orgânica nacional que articule a 
formação inicial com a continuada e que garanta o direito de o professorado 
para além de obter uma formação inicial, imediatamente, integrar-se à formação 
contínua como professor iniciante (longe da corrida somente pela titularidade), 
conforme requer a amplitude e complexidade do processo formativo que deverá 
transcorrer, dinamicamente, ao longo da vida profissional.
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A trajetória de formação, se construída com sucesso, coincide com a 
travessia de Fernando Pessoa, que se traduz por um movimento próprio que traça 
fortes contornos de uma identidade profissional do professor e da professora. 
Trata-se, portanto, do movimento de configuração de uma identidade coletiva 
e histórica. Esse movimento tem respaldo na ideia de Graubmann (1983) de 
que identidades profissionais são mediadas pela relação entre identidade que 
o profissional tem de si e a socialização, que possibilita desocultar na teia das 
relações sociais, a identidade que outrem tem do profissional-professor.

A socialização, de acordo com Carrolo (1997), revela uma dimensão 
profissional que se reveste de significado ímpar, à medida que o emprego 
dessa dimensão é atributo basilar da identidade social do sujeito, que 
manifesta pertencimento a uma categoria profissional.

Outro contributo à acepção de identidade profissional do professor, 
da professora é a tematização de Lasky (2005): a identidade profissional 
implica a forma como os professores definem a si mesmos e aos outros, seus 
pares. É uma construção do si mesmo que evolui durante a carreira docente 
e que recebe influências do que os outros pensam sobre sua identidade, 
da normatização advinda da legislação sobre reformas educacionais e 
curriculares que respondem às exigências do contexto sócio-político, 
econômico e cultural e também da escola onde o profissional exerce o 
trabalho docente. Para Lasky (2005, p. 901), a identidade profissional “inclui 
o compromisso pessoal, a disposição para aprender a ensinar, as crenças, os 
valores, o conhecimento sobre a matéria que ensinam, assim como sobre o 
ensino, as experiências passadas, a vulnerabilidade profissional”.

Ainda sobre identidade ou identidades, agora no plural em razão de 
que Marcelo Garcia (2009, p. 112) salienta que “a identidade profissional não é 
uma identidade estável, inerente, ou fixa”. O autor se vale de Sloan (2006 apud 
MARCELO GARCIA, 2009, p. 112) para postular que as identidades se configuram 
em uma “complexa rede de histórias, conhecimentos, processos e rituais”.

A travessia em tela é trajetória a ser trilhada, como já dito, com 
ousadia para a conquista da profissionalização docente, concebida como 
um processo, um continuum de transformações que vão ocorrendo por toda 
a vida do professor, da professora, e que poderá levá-los a atingir condições 
que garantam uma formação e um exercício profissional de qualidade.
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Pesquisa desenvolvida com a metodologia do Estado do Conhecimento 
(BRZEZINSKI, 2014) sobre formação inicial e continuada de profissionais da 
educação aportam a concepção de que a profissionalização se manifesta pela 
unidade dialética profissionalidade e profissionalismo. A profissionalidade, 
por sua vez, é entendida como um conjunto de conhecimentos, de saberes, de 
capacidades e competências de que dispõe o professor, no desempenho de 
suas atividades profissionais. Aclaro ainda que profissionalidade representa 
um conjunto de requisitos profissionais indispensáveis para transformar 
em professor, em professora o sujeito leigo que busca uma formação para o 
futuro exercício profissional no campo da docência. Com sua singularidade, 
o profissionalismo que forma o par dialético com a profissionalidade é 
entendido pelo desempenho competente e compromissado dos deveres e 
responsabilidades no exercício da profissão docente.

Autores como Marcelo Garcia (1999, 2010), Moita (1992) e Nóvoa 
(1991) nominam a profissionalização de desenvolvimento profissional, 
que se efetiva pela formação continuada, cuja trilogia “é produzir a vida, a 
profissão e a escola” (NÓVOA, 1991, p. 23).

No tocante à noção de desenvolvimento profissional, são Marcelo 
Garcia (1999, 2010) e Vaillant e Marcelo Garcia (2012) que desvelam: 
formar professores é fazer ciência. Os referidos autores apregoam que a 
formação inicial do professor e o desenvolvimento profissional não podem 
ficar aprisionados ao simples domínio de competências e à avaliação de 
desempenho. Insisto em elucidar que as políticas governamentais brasileiras 
preocupam-se muito mais com resultados da avaliação de desempenho 
de professores do que com a formação inicial e continuada que venha 
qualificar melhor o trabalho docente. A formação inicial e continuada do 
professor, da professora não podem se limitar ao exclusivo domínio de 
conhecimentos básicos para o exercício da profissão e para soluções de 
problemas quotidianos do espaço escolar. Tanto a formação inicial como 
a contínua devem se pautar no princípio da pesquisa como processo 
formativo, considerando que todo professor é também um pesquisador, o 
professor deve ser também um cientista.

Outra autora que oferece subsídios é Moita (1992, p. 138). Para 
ela, “a identidade pessoal e a identidade e profissional constroem-se em 
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interacção” em espaços diversificados. A autora confirma que a formação 
inicial e continuada como formas de desenvolvimento profissional devem 
ter uma sincronia a fim de que a profissão possa vir a ter “um lugar central 
na vida” do professor, da professora. 

É de Vaillant e Marcelo Garcia (2012) a forte conotação epistemológica 
no que tange a formar professores com o entendimento de que preparar 
docentes é formar adultos. Com efeito, é nesses autores, entre outros, que 
me respaldo para insistir na defesa de que desenvolvimento profissional 
requer continuidade formativa e investigadora por toda a vida, não só 
do docente, mas de todo e qualquer profissional inserido no mundo de 
trabalho. Em particular, o desenvolvimento profissional do professor deve 
superar “a tradicional justaposição entre formação inicial e aperfeiçoamento 
dos docentes” (VAILLANT; MARCELO GARCIA, 2012, p. 167) em que este 
último é realizado em cursos de curta e de curtíssima duração. 

Diante do exposto e do objetivo deste capítulo, cabe indagar: de 
que modo se pode fazer a inserção docente de um professor iniciante por 
meio de formação continuada, que, no Brasil, vem sendo identificada por 
residência pedagógica?

O professor iniciante formado em curso de graduação em 
licenciatura plena – denominação dada, no Brasil, para todos os cursos que 
formam professores – lança-se no mundo do trabalho da educação básica 
com a expectativa de já dominar conhecimentos e saberes para iniciar seu 
trabalho docente, como ponto de partida do ciclo de vida profissional que, 
via de regra no quotidiano da escola básica, é construído mais isoladamente 
do que no coletivo. Por exemplo, a metáfora “cada mestre com seu livrinho” 
é utilizada por Marcelo Garcia (2010, p. 5) para denunciar a solidão com a 
qual os professores enfrentam a sala de aula. Contraditoriamente, na era da 
revolução tecnológica e da sociedade do conhecimento, da comunicação 
instantânea “somente os alunos são testemunhas da atuação profissional 
dos docentes”. Como superar este isolamento de um professor iniciante 
que não pode perdurar pelo seu ciclo de vida profissional? 

A propósito, Huberman (1992) propõe um modelo de ciclo de vida 
docente e estabelece relações entre fases, tomando como parâmetro 35 
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anos de carreira em sala de aula. Ele esclarece que essas fases não são 
predeterminadas e invariáveis. Huberman (1992) distribui os 35 anos entre 
as seguintes tempos de exercício da docência: 1 aos 3 anos – fase inicial 
de tateamento; 4 aos 6 anos – estabilização e construção de um repertório 
pedagógico; 7 aos 25 anos – diversificação e/ou questionamentos; 25 aos 
35 – serenidade e/ou conservantismo. Por fim, Huberman reserva após os 
35 anos de carreira para o desinvestimento na carreira. 

Interessa aqui a primeira fase – entrada do adulto jovem no sistema 
educação, em que o professor iniciante atravessa ou não esse rito de passagem, 
o tateamento, marcado por contradições, tensões e compromissos.

Acerca desta etapa, Silva (1997, p. 53) alerta que o início da carreira 
“é difícil conflitante, e, por vezes, frustrante, podendo provocar uma crise 
de identidade e por em causa as crenças e valores aceites na sociedade”. 
Prossegue a autora, afirmando que os professores iniciantes têm de, modo 
geral, “um choque com a realidade” [expressão que ] “traduz todo o impacto 
por eles sofrido quando iniciam a profissão e que poderá perdurar por 
algum tempo mais ou menos longo” (SILVA, 1997, p. 54).

Com a mesma lógica interpretativa, Fontoura (1992, p. 177) discute 
que tais angústias e falta de alternativas despertam no professor, na 
professora iniciante o desejo de “salvaguardar o eu”, ao mesmo tempo em 
que se defronta com o dilema: “Fico ou vou-me embora?”.

Cavaco (1991, p. 165) esclarece que “os professores no início de carreira 
não têm o domínio cognitivo das estruturas profissionais, nos seus diferentes 
níveis, o que os incita a tomar o mundo profissional tal como é, ou parece ser, 
mais do que o rebelarem-se contra ele”, impondo resistência ao gigantismo do 
que lhes imputam as instituições formadoras em termos de responsabilização 
e à mediocridade das condições materiais de muitas escolas públicas.

No caso do professor brasileiro jovem adulto, ele tem mais um 
indutor do abandono, fuga da carreira ainda que tenha consciência do ethos 
professoral para realizar o trabalho docente com qualidade socialmente 
referenciada. Tal indutor é o piso nacional inicial salarial (Lei nº 11.738) 
(BRASIL, 2008). Não obstante, seja uma conquista dos trabalhadores em 
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educação, o piso nacional não é um atrativo para os jovens professores, 
porque não lhes assegura a existência com dignidade4.

Neste contexto desalentador em que o ato de educar exige cada vez 
mais do docente em termos de conhecimentos epistemológicos, pedagógi-
cos, tecnológicos, científicos e metodológicos de ensinagem5, o professor sai 
em disparada da educação escolar, para ter qualquer ocupação no mercado 
de trabalho. Ademais, ele é também pressionado pelo contexto socioeconômi-
co e educacional externo à escola, pois que enfrenta-se mundialmente a ver-
são mais perversa das relações capitalistas – o capitalismo trimestral (GORE, 
2013). Esta é a acepção dada ao modelo capitalista contemporâneo em que 
há obsessão pelas projeções feitas a cada três meses e pelas mensurações de 
desempenho, que medem o lucro por ações – trata-se de uma visão parcial e 
imperfeita da realidade (aparência) que se contrapõe às programações mais 
totalizantes que poderiam revelar a essência das necessidades e expectativas 
da maioria da população. As características atribuídas à sociedade do capita-
lismo trimestral, com fundamento em ideias de Gore (2013), permitem-me 
enumerar as que se seguem: 

a) a ética das relações sociais e trabalhistas é descartável;

b) os valores civilizatórios são voláteis; 

c) o instantâneo é privilegiado, nega-se o momento da reflexão; 

d) a capacitação, o treinamento de pessoas é flexível; 

4 Um dos componentes de uma vida digna do professor é o salário justo que lhe garanta uma vida 
cidadã. Essa vida não é reservada à maioria dos profissionais da educação. Por exemplo, os políticos 
do poder executivo estaduais e municipais se negam a pagar o piso nacional inicial salarial por 40 
horas de trabalho semanal para o professor formado no nível de magistério (Ensino Médio), atuante 
na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Em 2014 o piso nacional importava R$ 
1.697,00 ao mês com carga horária de 40h semanais, em 2015 era de R$ 1.917,78 e em 2016 foi fixado 
em R$ 2.135,64. São 14 os estados da Federação que pagam aos professores menos do que os R$ 
2.135,64 por mês (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2016).

5 A expressão ensinagem foi inicialmente explicitada por Shulman (1986) para designar aquele ser 
que aprende como autor de sua própria aprendizagem, em um trabalho coletivo e participado. No 
Brasil foi utilizada Anastasiou (2003). O termo significa uma situação de ensino da qual necessaria-
mente decorra a aprendizagem, sendo a parceria entre professor/a e aprendentes, a condição fun-
damental para o enfrentamento do conhecimento necessário à formação do estudante. Ensinagem 
requer o domínio de uma concepção integradora da totalidade de ensinar e aprender e de aprender 
e ensinar. Neste processo, o/a professor/a e os aprendentes (expressão de Shulman) devem ter co-
nhecimento de que ninguém ensina o que não sabe.
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e) são tempos da sofisticação tecnológica e de intensa comunicação 
e mobilização por meio de redes sociais; 

f ) as práticas alternativas vão delineando novos contornos de iden-
tidades profissionais;

g) as políticas educacionais emergentes de formação de professores 
procuram assegurar a combinação da excelência com a equidade. 
Essa combinação advém de uma política educacional excludente, 
considerando que aqueles que não provam ter excelência no domí-
nio das competências profissionais, perdem seu posto de trabalho.

Retorno à assertiva de Cavaco (1991) e tomo-a como âncora 
teórica para ressaltar que a alienação de muitos professores iniciantes 
é evidente: tornam-se céticos, demonstram insegurança e trabalham 
impulsionados exclusivamente pelo instinto de sobrevivência. Outros, em 
contraponto ao ceticismo e à alienação são bem sucedidos e ultrapassam 
a fase de tateamento de Huberman (1992) para atingir, em seu ciclo de 
vida profissional, a etapa de construção e consolidação de seu saber 
pedagógico. De modo geral, os iniciantes bem sucedidos se valem da Teoria 
Histórico-crítica da Educação como fundamento teórico, demonstram 
criticidade, criatividade e competência no desenvolvimento de seu 
trabalho docente. Tais atitudes implicam provocar mudanças neste mundo 
profissional, no sistema educacional e na escola na qual assume a docência. 
A rigor, essas mudanças não são feitas com o isolamento do professor. “As 
escolas não podem mudar sem o empenho dos professores; e estes não 
podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham. 
O desenvolvimento profissional dos professores tem que estar articulado 
com as escolas e os seus projetos” (NÓVOA, 1992, p. 28).

As argumentações precedentes se assemelham às defesas que a 
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) 
faz para que uma política global de formação e valorização de professores se 
torne uma política de Estado e que seja instalado um Sistema Nacional de 
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação articulado ao Sistema 
Nacional de Educação. Este foi preconizado pela Constituição Federal (1988), 
pela LDB (1996) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024). 
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A formação continuada e o acompanhamento dos professores 
iniciantes na escola, em que o profissional exerce o trabalho docente, por 
equipe de profissionais experientes é política educacional de relevância 
para qualificar tanto os professores ingressantes na profissão, quanto a 
própria instituição e a equipe de professores mais experientes. 

Embora a legislação não se refira explicitamente à residência 
pedagógica como uma modalidade de formação continuada de o/a 
professor/a ser inserido/a na escola, na realidade com a operacionalização 
da Estratégia 18.26 programada no PNE (2014-2024), poderá emergir como 
embrião dessa política de Estado, a obrigatoriedade da implementação da 
residência pedagógica. 

Denuncio que, há mais de três décadas, associações científicas, 
sindicatos e entidades estudantis, dentre outras, reivindicam uma política 
de Estado mediante uma política global de formação e valorização dos 
profissionais da educação. A esse campo de estudos alguns pesquisadores da 
ANFOPE vêm se dedicando com maior afinco e nesses estudos a Associação 
defende que a residência pedagógica deve ser feita sob os princípios, 
processos e procedimentos de formação continuada no contexto da escola 
básica. É importante elucidar mais uma vez que residência pedagógica 
deve ser levada a efeito imediatamente após o ingresso do licenciado nos 
sistemas educacionais da educação básica e que submeteu-se a concurso 
público de provas e títulos.

A ANFOPE, em face da luta pela instalação da supracitada política 
global de formação e valorização dos profissionais da educação, defende, 
ainda, em seu ideário que todo professor é um pesquisador e que a formação 
continuada pode ser feita em cursos formais nas universidades e em outras 
instituições formadoras de formadores, em cursos de aperfeiçoamento, em 
lato e stricto sensu públicos, bem como uma profissionalização docente, 
ou desenvolvimento profissional em cursos não formais, na própria escola 
básica, de modo colaborativo e coletivo entre a equipe de professores mais 
experientes e a equipe de professores iniciantes e (por que não...) com todo 
o colegiado da escola.

6 Voltarei ao assunto. 
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Esse trabalho docente e pesquisa colaborativa requer do/a jovem 
professor/a diálogo constante entre o conhecimento científico da área 
para a qual foi formado/a e os saberes do campo empírico, reinventando-
os, visto que o professor deve reencantar a educação na sociedade 
contemporânea que se configura como uma sociedade “aprendente”, mas 
que paradoxalmente, necessita ser movida pela “sensibilidade solidária” 
(ASSMANN, 2003, p. 21), nas tramas e nós da era das redes sociais, nesta 
sociedade com profundas marcas da revolução tecnológica que se expande 
por todo o mundo globalizado.

Quanto ao professor iniciante, na esteira das proposituras de Tardif 
(2002), o professor iniciante não pode ser o reprodutor do que porta 
como conhecimento adquirido na universidade ou em outras Instituições 
de Ensino Superior (IES) formadoras. As pesquisadoras Fernandes et al. 
(2011, p. 112-113) comungam ideias de Tardif (2002) ao afirmarem que 
as professoras egressas da licenciatura da Faculdade de Formação de 
Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que: 

[...] fazem parte do processo de formação continuada de acompanhamento 
de egressos, a residência pedagógica, tem como objetivo construir pontes 
entre a universidade e a escola básica, no intuito de auxiliar os professores, 
através do contato com o outro, da troca de experiências e das narrativas, 
a refletirem sobre sua prática e a desenvolverem o papel de professores-
pesquisadores e de produtores de conhecimento.

Com efeito, a reinvenção mencionada por Assmann (2003) deve 
suscitar a construção de novos conhecimentos profissionais que sirvam de 
âncora para o desenvolvimento profissional do professor iniciante, como 
sinalizam, entre outros autores, Vaillant e Marcelo Garcia (2012), Fontoura 
(2011), Marcelo Garcia (2010), Tardif e Lessard (2008), Simões (1996), Huberman 
(1992), Fontoura (1992) e Moita (1992). Deste conjunto de conhecimentos 
que se construirá à luz dos ensinamentos dos autores citados, ainda faz parte 
o conhecimento do que será instituído no âmbito das leis e normatizações, 
marcos regulatórios da residência pedagógica como formação continuada. 

No seu processo de iniciação à docência, o/a professor/a constrói seus 
saberes de ofício (TARDIF; LESSARD, 2008). Nesta trajetória de construção, 
eles devem se dedicar a conhecer com detalhes o projeto político pedagógico 
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institucional, pautar-se pelo diálogo com o coletivo dos protagonistas do ato 
pedagógico, estar atentos aos acontecimentos da sala de aula e do contexto 
escolar, engajando-se ao colegiado dos docentes para participar de reflexões 
coletivas acerca de questões educacionais, científicas, curriculares, de gestão 
do cotidiano do trabalho docente, e produzir ensaios sobre seu trabalho 
docente para serem socializados e avaliados por seus pares. 

Não restam dúvidas de que o/a professor/a iniciante para ousar 
enfrentar as tensões e contradições que atravessam a ensinagem e para 
evitar ficar à margem de si mesmos, como afirma Fernando Pessoa, 
precisam contar com a possibilidade de serem acompanhados, orientados 
e avaliados por uma equipe de professores mais experientes, de modo 
sistemático, por um certo tempo, considerando o espaço escolar como 
campo de formação e desenvolvimento profissional. 

Nesse percurso formativo continuado nas modalidades formal e não 
formal, o recém-ingresso na complexidade das relações do trabalho docente 
da educação básica vai articulando novos saberes de ofício (TARDIF; LESSARD, 
2008), aos conhecimentos e saberes anteriores concebidos e praticados em 
sua formação inicial aos novos saberes, enveredando por um processo de 
desenvolvimento profissional transformador como propõe Moita (1992). 

Esta autora esclarece que, nas complexas relações formativas e 
transformadoras inerentes ao desenvolvimento profissional do professor, 
a sua identidade profissional vai se configurando com contornos nítidos 
de maneira a articular-se às “actividades de autocriação e de transformação 
vividas entre a tensão e a harmonia, a distância e a proximidade, a 
integração e a desintegração [que conduzem à] unificação possível [...] 
atravessada por múltiplas contradições e ambiguidades” (MOITA, 1992, p. 
139) da profissionalização docente. 

Do processo de formação continuada, em constante diálogo e 
reflexões individuais e coletivas em relação aos saberes e fazeres do 
quotidiano da escola e das condições de trabalho, há como depreender uma 
constituição de um/a professor/a iniciante que problematize seus referenciais 
teóricos e suas novas práticas na busca de outros sentidos para o ser e o 
fazer docente e para a valorização da profissão-professor. Reitera-se que a 
formação continuada, tanto na escola básica como nos cursos formais, exige 
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acompanhamento, supervisão e avaliação de professores mais experientes 
dos estudos e reflexões de trabalho docente, que ultrapasse a equivocada 
acepção de trabalho docente restrita ao ato de dar aulas. 

Para tanto, é esclarecedora a postulação de Tardif (2002) de que 
esses conhecimentos e saberes adquiridos na formação continuada e 
incorporados à prática dos profissionais “se transformam em saberes 
destinados à formação científica ou erudita dos professores [à medida 
que se transforma] em prática científica, em tecnologia da aprendizagem” 
(TARDIF, 2002, p. 37).

Essa formação em tempo real na concretude da educação básica, na 
ambiência sindical ou na associação científica de sua categoria profissional, com 
acompanhamento e avaliação, em síntese, consiste a propositura da residência 
pedagógica. Esta modalidade de formação continuada é um grande desafio a 
ser materializado, na atualidade, na prática dos educadores, dos gestores e dos 
legisladores brasileiros a fim de regulamentarem-na como obrigatória.

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: DO ARCABOUÇO LEGAL À REALIDADE

Habermas (2007), ao fazer críticas construtivas às interpretações 
de Rawls (1981) na obra Uma teoria da justiça, expôs de modo evidente 
as decisões dos cidadãos quando se curvam ao que dita a legislação ou, 
em contraposição ao instrumento regulador tomam por base a reflexão 
no tocante aos valores axiológicos, optam pelo comportamento social 
coadunável com as culturas, as formas de vida quotidianas e os interesses 
comuns da sociedade, na qual estão inseridos.

Para Habermas (2007, p. 72):

À luz das normas é possível decidir o que deve ser feito; no horizonte dos 
valores, [analisa-se] qual o comportamento recomendado [para o agir 
comunicativo]. Normas reconhecidas obrigam seus destinatários por igual 
e sem exceção, enquanto os valores exprimem até que ponto determinados 
bens, que em determinadas coletividades [culturas] são vistos como 
almejáveis, merecem preferência. Enquanto as normas são obedecidas, no 
sentido de cumprir com expectativas generalizadas de comportamento, 
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os valores e os bens só podem ser realizados [conquistados] ou adquiridos 
mediante uma ação direcionada [pela reflexão].

A lógica de raciocínio habermasiana diante do que é imposto e o 
que é conquistado dá-me base para fazer uma reflexão sobre residência 
pedagógica, com interesse especial no Projeto de Lei nº 227 (BRASIL, 2007) 
e seus desdobramentos e em algumas reações das entidades da sociedade 
civil a respeito deste dispositivo legal. Tal projeto foi de autoria do Senador 
Marco Maciel, sendo arquivado em 10 de janeiro de 2001, devido ao final de 
legislatura. Novo projeto foi apresentado ao Senado Federal em 8 de agosto 
de 2012 pelo Senador Blairo Maggi (PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) nº 
284) (BRASIL, 2012), sendo aprovado e enviado à Câmara dos Deputados, 
onde recebeu a denominação em 20 de maio de 2014, Projeto de Lei no 
7.552 (BRASIL, 2014b) e lá permanece na Comissão de Educação. 

Simultaneamente a essa processualística parlamentar, no âmbito do 
poder executivo representado pelo Ministério da Educação (MEC) foram 
promovidas discussões sobre a residência pedagógica no contexto das 
reflexões sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação 
Básica, a qual foi normatizada mediante o Decreto no 8.752 (BRASIL, 2016). 
A residência pedagógica que ainda necessita de regulamentação específica 
consta do inciso VII do art. 3º: “assegurar que os cursos de licenciatura 
contemplem carga horária de formação geral, formação na área de saber 
e formação pedagógica específica, de forma a garantir o campo de prática 
inclusive por meio de residência pedagógica”. Prosseguem os legisladores 
prescrevendo no inciso VII do art. 11 o desenvolvimento de programa 
relacionado “à iniciação à docência, inclusive por meio de residência 
pedagógica” (BRASIL, 2016). Já no art. 12, inciso VIII, parece que a expressão 
residência pedagógica foi substituída por “residência docente” uma vez que 
estabelece que sejam previstos programas integrados e complementares 
de “residência docente, que estimulem a integração entre teoria e prática 
em escolas de comprovada qualidade educativa” (BRASIL, 2016). 

Para problematizar tensões, divergências, convergências e explicitar 
conflitos em relação à residência pedagógica é preciso destacar inicialmente 
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a concepção de residência pedagógica com aporte nas reflexões e debates 
feitos na ANFOPE7 (2007-2014). 

Reitero que parte da sociedade política, por meio de projetos de 
lei de senadores não ficou calada. Do mesmo modo, a sociedade civil 
representada por diversas associações e entidades organizadas reagiu 
ao projeto, participando de audiências públicas no Senado Federal, de 
mobilizações, desenvolvendo pesquisas cujos resultados são apresentados 
em eventos científicos e no sindicato da categoria. 

Cito como uma das tensões a nomenclatura usada e que implica 
uma determinada concepção, no PLS nº 227 (BRASIL, 2007) residência 
educacional. Volto a repetir, tirado de circulação no Congresso Nacional, 
porque arquivado. Houve manifestações das entidades científicas e agora 
consta do PLS nº 284 (BRASIL, 2012), transformado na Câmara em Projeto de 
Lei no 7552 (BRASIL, 2014b), em residência pedagógica como se constata 
com a inclusão do parágrafo único do art. 65 de LDB (BRASIL, 1996):

Art. 658

Parágrafo único. Aos professores habilitados para a docência na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental será oferecida a residência 
pedagógica, etapa ulterior de formação inicial, com o mínimo de oitocentas 
horas de duração, e bolsa de estudo, na forma da lei.

Argumento que residência pedagógica tem raízes na residência médica 
em forma de internato em hospitais do médico egresso de curso da graduação 
em Medicina para aperfeiçoamento em uma especialidade. A residência 
pedagógica, por sua vez, consoante a ANFOPE é destinada aos professores 
iniciantes, ingressos por concurso de provas e títulos, e que durante seu estágio 
probatório na escola pública devem ter, por meio de políticas educacionais 
regulares e massivas, não somente emergenciais (transitórias), a oportunidade 

7 Não desconhecendo a atuação de várias entidades educacionais que defendem parâmetros da qua-
lidade social de formação e, por isso respeitando-as, esclareço que compartilho princípios de entida-
des, cuja luta vem sendo traduzida em ações conjuntas em uma rede de associações formada pela 
ANFOPE, Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), pela Associação 
Nacional de Políticas e Administração da Educação (ANPAE), pelo Centro de Estudos Educação & So-
ciedade (CEDES) e pelo Fórum de Diretores das Faculdades/Centros de Educação das Universidades 
Públicas (FORUNDIR).

8 Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior incluirá prática de ensino, de no míni-
mo 300 horas.
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institucionalizada para sua formação contínua em consonância com o projeto 
político pedagógico da unidade escolar em que atua. Ademais, no que respeita 
à consonância, esta deve existir também com o Plano Estratégico de Formação 
de Professores Estaduais e Distrital, cuja responsabilidade de elaboração cabe 
aos Fóruns Permanentes de Apoio à Formação Docente (FPAFD), instituídos via 
Decreto no 6.755 (BRASIL, 2009a), da Portaria Normativa no 833 (BRASIL, 2009b) 
e Portaria Normativa no 931 (BRASIL, 2009c).

Neste momento a nomenclatura é convergente, no entanto, no que 
tange a quem se destina a residência pedagógica há conflitos e divergências 
entre os legisladores (sociedade política) e a sociedade civil, organizada em 
associações e entidades, entre outras.

Nas diversas instâncias da ANFOPE advoga-se que a residência 
pedagógica deve ser oferecida como política educacional de Estado a todos 
os licenciados que atuam na educação básica pública, como professores 
iniciantes e não ser restrita “aos professores habilitados para a docência na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental” (PLS nº 284) 
(BRASIL, 2012). Este debate precisa ser travado no âmbito da Comissão de 
Educação da Câmara dos Deputados e em Plenário, no Conselho Nacional 
de Educação (CNE), entre outras instâncias, porque há um grande equívoco 
nesta coibição, que colide com o PNE (2014-2024).

Deste último dispositivo legal consta, como citado anteriormente, 
uma Estratégia para operacionalização da Meta 18, que prevê acompanha-
mento dos profissionais iniciantes e formação continuada desses professo-
res que estarão em estágio probatório, como se confirma:

Estratégia 18.2) Implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, 
acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe 
de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação 
documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, 
durante este período, curso de aprofundamento de estudos na área de 
atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e 
as metodologias de ensino de cada disciplina (BRASIL, 2014a).

Como há divergências na interpretação da lei porque cada um faz a 
leitura de acordo com sua visão de mundo, de educação e de formação de 
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professores e com referenciais e interesses próprios e não da coletividade 
educacional, há outro ponto contraditório na operacionalização da 
formação continuada na modalidade de residência pedagógica. 

Em pesquisa realizada (2010-2013) pela autora deste capítulo com o 
objetivo de verificar a implementação dos projetos políticos pedagógicos 
nas IES formadoras de pedagogos, pós Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Pedagogia, licenciatura (Resolução CNE/CP no 1) (BRASIL, 2006) 
encontrei, pelo menos, duas universidades no País, sendo uma pública, 
localizada no Estado de São Paulo e outra particular situada na capital do 
Paraná, que em contradição ao preceito legal da Lei no 13.005 (BRASIL, 2014a) 
oferecem a residência pedagógica em forma de estágio supervisionado 
curricular na graduação. Este é um caso que requer maiores investigações 
pelo MEC, verificação in loco de avaliadores oficiais regulamentados pelo 
Sistema Nacional de Avaliação de Instituições de Ensino Superior (SINAES) 
e ações dos Conselhos Nacional e Estaduais.

Faço notar que muitas outras divergências e contradições e também 
convergências acerca desta temática ainda poderão ser identificadas. 
Todavia, no limite deste trabalho devido a sua natureza, venho dar realce à 
pesquisadora Gatti (2014, p. 6) que assim se manifesta: 

Nesses caminhos, confluentes/divergentes, com suas contradições dinâmicas, 
há um aprendizado social inegável, que vai se construindo em configurações 
heterogêneas, em diferentes tempos. Interpretações e representações vão 
sendo questionadas, em formas mais brandas ou mais fortes, em diferentes 
níveis, nas gestões, nas ações docentes, na reflexão no campo, ações 
educacionais mostram novas nuances. Nesse movimento, professores em 
sua luta cotidiana ensinam aprendendo, criam concepções e práticas, criam 
conhecimento pedagógico, lidam com as gestões e as políticas, muitos tendo 
que superar aspectos de sua formação graduada em esforço solitário, outros 
com apoios diversos. Nesse cenário de movimento social e cultural fica uma 
questão: porque as mudanças necessárias na formação de professores, nos 
cursos de licenciaturas, tão apontadas reiteradamente não se efetivam?

Ouso, então, outra vez recorrendo a Fernando Pessoa e esboço aqui 
uma resposta à instigante indagação de Gatti (2014): porque é tempo de 
travessia e os educadores brasileiros não estão à margem de sua categoria 
profissional, considerando que são professores e professoras críticos e 
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historicamente situados, que mantém resistência às mudanças impostas 
pelas obsessivas projeções e ações determinadas pelo capitalismo 
trimestral (GORE, 2013) e das políticas neoliberais que ainda impregnam 
a educação brasileira, confrontando-se e destruindo as práticas escolares 
quotidianas humanizadoras e emancipatórias. 

Por fim, dialeticamente, retorno meu pensamento ao início deste 
capítulo e sinto-me à vontade para relembrar Pessoa (2014) quando ele 
desafia o homem e a mulher instigando-os a fazer a travessia requerida pelas 
circunstâncias que se impõem à vida pessoal e profissional. Aos professores 
iniciantes e também aos experientes essa travessia é indispensável sob 
a pena de ficarem à margem de serem humanos, de serem cidadãos e 
cidadãs, de serem professores e professoras. 
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INTRODUÇÃO

O conceito de desenvolvimento profissional, compreendido como 
um processo contínuo, agrega conhecimentos, experiências, atitudes, 
concepções e práticas ao longo da carreira do professor e envolve a pessoa 
e o profissional. O conceito expressa um entendimento que supera a 
justaposição de formação inicial e continuada, ao considerar a continuidade 
do processo, de acordo com Vaillant e Marcelo Garcia (2012). 

Neste texto, entendemos o desenvolvimento profissional dos 
professores como possibilidade de ampliação, aprofundamento e 
descoberta de saberes, que se realiza a partir dos desafios da prática, em que o 
professor busca alternativas para superação desses desafios. Neste sentido, 
os professores elaboram saberes da experiência para a sistematização de 
conhecimentos profissionais na perspectiva da teoria como expressão da 
prática, cujo eixo epistemológico concebe a transformação social como 
processo construído historicamente nas contradições da prática, em que 
a teoria expressa a ação prática dos sujeitos (MARTINS, 2009). Desse ponto 
de vista, ser professor é assumir a profissão. Abrange o estatuto profissional 
quanto ao desempenho comprometido no trabalho e ao aperfeiçoamento 
acadêmico, social e cultural. Envolve a carreira docente individual e coletiva, 
ou seja, a profissão docente numa dimensão de totalidade. 

Com esse olhar, trazemos para a reflexão a inserção profissional 
do professor em início de carreira, considerando como iniciante os três 
primeiros anos de atuação profissional de professores nos sistemas de 
ensino. Esse período, de acordo com Huberman (2000), constitui o primeiro 
ciclo da vida profissional dos professores. Segundo Marcelo Garcia (1999), 
os primeiros anos de ensino são importantes porque constituem o 
processo de transição do status de estudante para o de professor. Trata-
se de um período de assumir responsabilidades profissionais, em que o 
professor se vê diante de desafios, expectativas e inseguranças para lidar 
com seu trabalho, sendo que o apoio recebido na escola faz diferença nesse 
processo (CASPERSEN; RAAEN, 2014).

Por outro lado, ao se deparar com esses desafios, o professor iniciante 
sente-se inseguro (FLORES; DAY, 2006). São inúmeras mudanças de ordem 
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pessoal e profissional a serem experienciadas, desde a prospectiva de uma 
realidade profissional idealizada à realidade encontrada. Essa situação 
tem sido denominada de choque de realidade (VEENMAN, 1984; DAY; 
GU, 2010).

No Brasil, a partir desta última década, os estudos e debates 
sobre desenvolvimento profissional de professores iniciantes começam 
a despertar o interesse de pesquisadores e administradores dos 
sistemas educacionais. Os levantamentos realizados por Papi e Martins 
(2009) e Simon (2012) apresentam mapeamentos de estudos realizados 
em teses e dissertações, periódicos e eventos sobre esta etapa do 
desenvolvimento profissional.

Em levantamento no banco de teses e dissertações da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal da Educação Superior (CAPES), que possui 
trabalhos desde 1987, utilizando o descritor professor iniciante, verifica-se a 
existência de um total de 95 trabalhos até 2012. Entre os primeiros estudos, 
duas dissertações defendidas em 1995 abordam investigações junto a 
professores iniciantes que tiveram por finalidade examinar os fatores que 
contribuem para acertos e as dificuldades de professores iniciantes visando 
à melhoria dos cursos de formação de professores, magistério de nível 
médio e licenciaturas. Esses estudos não incluíram como eixo de análise o 
processo de inserção profissional. 

Nos anos subsequentes, os estudos passaram a analisar os impactos 
do ingresso na profissão direcionados à perspectiva do choque de 
realidade, considerando o processo de inserção profissional. Esses estudos 
abrangem os seguintes eixos: 

a) o aprendizado da profissão durante os primeiros anos de exercício 
profissional; 

b) a relação entre as experiências iniciais e o desenvolvimento profissional; 

c) a construção da identidade docente;

d) a socialização profissional.

Do mesmo modo, o estudo realizado por Simon (2012), que 
compreende as dissertações e teses defendidas de 2004 a 2010, indica 
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que as pesquisas sobre professores iniciantes abrangem três eixos centrais: 
aprendizagem da docência, programas de mentoria e formação profissional. 
Portanto, as temáticas abordadas foram ampliadas e diversificadas, 
contribuindo para maior compreensão do processo de inserção profissional 
e desenvolvimento profissional docente.

Ressaltamos que as pesquisas apontam o interesse dos sistemas 
de ensino na contratação de novos profissionais, como possibilidade 
de renovar os quadros e também de possibilitar mudanças nas práticas 
pedagógicas (SIMON, 2012). Destarte, os novos professores, em sua 
maioria, são recém-formados e trariam para a escola as últimas teorias de 
inovação aprendidas durante o curso. Soma-se a isso a perspectiva de que 
os jovens assumem maior risco em realizar novas práticas, bem como são 
menos resistentes às inovações.

Em relação ao ingresso de professores nos sistemas de ensino, dados 
censitários apontam uma demanda elevada. O último Censo disponível, 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) (2003), censo especial sobre profissionais da educação 
básica, registra naquele ano o total de 1.542.878 professores respondentes 
à consulta. Destes, 874.262 tinham menos de 1 ano de experiência, 
correspondendo a 56,60%, e 119.762 tinha de 1 a 5 anos de experiência. 
Somados, totalizam 994.024 professores, 64,40% com experiência inicial 
e principiante. Os professores de 6 a 20 anos de experiência totalizam 
302.862, 19,60%, e com mais de 20 anos somam 134.802 professores, 8% 
do total, conforme Romanowski e Martins (2013). 

Dados locais indicam que a Rede Municipal de Ensino (RME) de 
Curitiba contava em 2013 com 184 escolas de ensino fundamental e 197 
Centros Municipais de Educação Infantil (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURITIBA, 2013). Conforme a Tabela 1, atuavam nesses estabelecimentos 
11.923 profissionais do magistério ativos. Desse universo, mais de 50% 
foram nomeados a partir de 2004, totalizando 6.045 profissionais nos 
últimos dez anos. E nos últimos cinco anos, o percentual de nomeados 
chega a 22,79%.
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Cargo Período/ano Nomeações de profissionais Percentual
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1973-1978 51 0,43%

1979-1983 121 1,02%

1984-1988 347 2,91

1989-1993 1764 14,80%

1994-1998 1335 11,20%

1999-2003 2260 18,96

2004 743 6,23%

2005 342 2,87

2006 1482 12,43%

2007 486 4,08%

2008 276 2,31%

2009 398 3,34%

2010 375 3,15%

2011 330 2,77%

2012 1297 10,88%

2013 316 2,65%

TOTAL GERAL 11.923 100%

Tabela 1 – Distribuição do número de professores nomeados – período de 1973 a 2013
Fonte: SMRH/SME (2013 apud MIRA et al. 2014).

O total de professores nomeados a cada período está relacionado 
à própria expansão da rede, no bojo dos processos de democratização 
do ensino no país, a partir do final da década de 1980, bem como pelas 
políticas de municipalização do ensino fundamental. Assim, foi ampliado 
o número de escolas, visando ao atendimento da obrigatoriedade do 
ensino fundamental, a implantação dos ciclos de aprendizagem nessa rede 
de ensino (a partir de 1999) e, mais recentemente, a ampliação do ensino 
fundamental para 9 anos e da educação infantil (MIRA et al., 2014).

Esses dados evidenciam que a maioria dos profissionais do magistério 
atuante nas escolas municipais tem menos de 10 anos de trabalho na RME, 
sendo significativo em números absolutos e relativos o quantitativo de 
professores iniciantes. Chama atenção, por exemplo, que aproximadamente 
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13,50% do total de professores ingressaram no sistema de ensino a partir 
de 2012, somando 1.613 docentes iniciantes. Essa ampliação do quadro 
de professores é justificada pela necessidade de implantação dos 33% de 
hora-atividade, de acordo com a Lei nº 11.738 (BRASIL, 2008).

A pesquisa realizada por Gatti e Barreto (2009) sobre o quantitativo 
de professores em nível nacional é semelhante, pois revela que 41% dos 
docentes são jovens professores com menos de 29 anos de idade. 

O ingresso na carreira da educação básica ocorre de diversos modos, 
a saber: precário, provisório e por nomeação. Os professores contratados de 
modo precário incluem estudantes que exercem a docência durante o curso 
de formação inicial, temporariamente. Ao final de cada ano letivo, encerra-
se o contrato. Por seu turno, no modo provisório estão os professores que 
já possuem formação de nível superior em cursos de licenciatura, mas são 
contratados como substitutos, por tempo determinado, geralmente com 
contrato de trabalho encerrado no final do período letivo. 

Os que ingressam por nomeação são aprovados em concurso público 
e passam a integrar o quadro de professores de carreira, com estatuto 
próprio e todos os direitos legais. Há professores nomeados que já exerceram 
a docência, não estando, pois, na condição de iniciantes. Registra-se, ainda 
que, nos modos precário e provisório, os professores têm compromissos e 
responsabilidades semelhantes aos professores nomeados, porém não têm 
direito à formação continuada e aos demais benefícios desses professores, 
tornando-os mais vulneráveis no processo de inserção profissional. Verifica-
se também que os iniciantes são os que recebem menor remuneração.

Dados levantados por Calderano, Marques e Pereira (2013) assinalam 
que o vínculo empregatício efetivo, ou seja, a contratação por nomeação 
é considerada positiva para a valorização dos professores, à medida 
que agrega ao trabalho docente estabilidade, progressão na carreira e a 
criação de vínculo com a escola. Acrescentam, ainda, que, quanto maior 
a rotatividade do professor numa escola, menores são os índices de 
rendimento escolar dos estudantes. 

Para encaminhar nossa reflexão, neste texto, tomamos como objeto 
de estudo o processo de inserção profissional do professor de Educação 
Básica, tendo em vista a sistematização das proposições elaboradas 
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a partir da prática docente. Para tanto, foram consideradas pesquisas 
recentes desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Práxis Educativa: dimensões 
e processos, do Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). A sistematização das proposições 
da prática pedagógica do professor abrange dois níveis: a docência e a 
organização global do trabalho pedagógico da escola, conforme Freitas 
(1995). A docência é o trabalho em sala de aula composto por objetivos de 
ensino e avaliação, conteúdo e forma (FREITAS, 1995; WACHOWICZ, 1991). 
Esses elementos são entendidos como organizadores do ensino realizado 
nas escolas, consolidados na aula por professor e alunos, tendo em vista o 
atendimento aos alunos em suas necessidades, as quais estão relacionadas 
com as exigências sociais (MARTINS, 2009). 

Na realização da aula, os elementos relativos à definição de objetivos 
e conteúdos, metodologia e avaliação, sistematizados no planejamento 
de ensino, implicam no controle do tempo, na relação entre professores, 
alunos e conhecimento. Esses elementos tornam o processo de ensino 
complexo, pois estão inter-relacionados, como apontam Romanowski e 
Martins (2008). 

Desse modo, o estudo focaliza a inserção profissional do professor 
como um período de muitos desafios aos iniciantes. Ao mesmo tempo, como 
um período de busca e iniciativas de realização de novas práticas pedagógicas 
para superar esses desafios. Nessa etapa da profissão se intensifica a consulta 
aos professores mais experientes e, dessa forma, os iniciantes ultrapassam o 
isolamento e a individualização da profissão, avançando para processos de 
colaboração e cooperação coletivos compartilhados (VAILLANT; MARCELO 
GARCIA, 2012; COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999). 

Os aportes teóricos e metodológicos na elaboração das análises 
deste estudo se apoiam na sistematização de Santos (2005), que estabelece, 
em termos didáticos, diferentes níveis de conhecimento, do nível descritivo 
ao nível compreensivo, passando pelo nível explicativo.

Esclarecemos que o presente estudo é introdutório, implica 
em análise provisória, limitada aos dados oriundos das pesquisas. E as 
categorias constituem-se produtos históricos, também provisórios, sujeitos 
a modificações no decorrer do tempo, como afirma Thompson (1981).
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DESAFIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS PROCESSOS DE 
INSERÇÃO PROFISSIONAL

Para desenvolver a reflexão sobre os desafios nos processos de 
inserção profissional dos professores de Educação Básica partimos do 
pressuposto de que “a prática pedagógica se realiza no contexto das 
relações sócio-históricas do sistema capitalista, num momento histórico 
determinado, e se expressa na didática prática forjada pelos professores no 
enfrentamento das contradições de suas práticas pedagógicas” (MARTINS, 
2004, p. 43). Nessa perspectiva, trazemos para reflexão dados levantados 
das investigações de Machado (2009), Pienta (2007) e Papi (2011). Essas 
pesquisas focalizam a inserção profissional do professor nos três primeiros 
anos de atuação. 

A pesquisa de Machado (2009) sobre os professores iniciantes 
na Educação Infantil tem como foco a prática docente expressa em 
registros pedagógicos feitos por eles. Por sua vez, Pienta (2007) trabalha 
com professores dos anos iniciais do ensino fundamental, focalizando as 
dificuldades do professor e as iniciativas para superá-las. Já a pesquisa 
de Papi (2011) aborda a prática profissional de professores iniciantes 
considerados bem-sucedidos. 

Os desafios básicos da prática de professores iniciantes envolvem 
a compreensão dos conteúdos a serem ensinados, dos procedimentos 
para ensinar os conteúdos, da planificação das aulas, da comunicação aos 
alunos e da organização da escola, conforme Alliaud (2014). Nas pesquisas 
de Pienta (2007), Machado (2009) e Papi (2011), os desafios apontados 
pelos professores investigados abrangem: 

a) compreensão da organização pedagógica da escola; 

b) realização do processo de ensino; 

c) insegurança no enfrentamento de situações novas.

No tocante à compreensão da organização pedagógica da escola, 
uma das ações permanentes é o controle da disciplina dos alunos quanto 
ao uso do tempo. O planejamento escolar, ao propor os conteúdos a serem 
trabalhados pelos professores, tem como ênfase a aprendizagem desses 
conteúdos por todos os alunos. Isso requer que o ritmo da aprendizagem e o 
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tempo se mantenham como possibilidade de cumprimento do previsto. Além 
disso, a organização escolar, quanto ao uso do espaço e modo de conduta 
dos alunos, segue o mesmo pressuposto. Nesse sentido, os alunos precisam 
estar acomodados corretamente nas carteiras e manter sua concentração 
na realização das atividades escolares. A maioria das atividades e o uso dos 
materiais são individualizados, ou seja, cada aluno só pode usar seu próprio 
material e realizar individualmente a atividade contando com o apoio do 
professor. O professor, diante dessas exigências, tem inúmeras dificuldades, 
dentre elas a simultaneidade, que implica observar, pensar e agir diante da 
multiplicidade de manifestações de seus alunos quanto ao uso do tempo, 
espaço e condutas. Diante disso, frequentemente, os novos professores 
enfrentam situações de imprevisibilidade referentes à conduta dos alunos.

Outro desafio dos professores iniciantes diz respeito à burocracia, 
que inclui o registro diário das atividades desenvolvidas pelos alunos, 
tais como: controle da realização individual das tarefas; frequência às 
aulas; controle dos livros de literatura lidos individualmente; aplicação de 
flúor; desempenho por componente curricular, entre outras. O conjunto 
desses registros é controlado pelo sistema escolar. Soma-se a esses 
desafios a atribuição docente de realizar reuniões periódicas e entrevistas 
individuais com as famílias ou responsáveis para o acompanhamento do 
desempenho dos seus filhos. 

Nas escolas situadas em comunidades pobres, o professor iniciante 
se depara com condições socioeconômicas diferentes da sua. São alunos 
com condições materiais precárias, sendo que alguns podem apresentar 
dificuldades de aprendizagem. A propósito, no estudo de Pienta (2007, p. 
41), uma professora assim se expressa: “tem regiões em que parece que você 
está num buraco, as casas são de tapume”. O professor iniciante enfrenta 
esses desafios, e passa a compreender as implicações das condições sociais 
na promoção da aprendizagem. Cabe ressaltar que, nessas escolas, muitas 
vezes, o quadro é composto, em sua maioria, por professores iniciantes. 
Não raro, nessas situações, eles acabam desistindo prematuramente do 
exercício profissional (MIRA et al., 2014).

Entre os desafios do professor iniciante, uma segunda categoria diz 
respeito à realização do processo de ensino. Essa é uma problemática 



43

central na prática pedagógica do professor, pois a formação inicial desse 
profissional tem revelado a fragilidade na preparação quanto ao processo 
de ensino dos conteúdos escolares (ROMANOWSKI; MARTINS, 2013).

Com efeito, a realização do processo de ensino inclui o domínio 
do conteúdo escolar a ser ensinado, além da seleção de atividades 
adequadas ao nível de desenvolvimento em que se encontram os alunos; 
a diversificação das atividades em sala; a avaliação da aprendizagem e a 
busca de novas alternativas quando os resultados não são satisfatórios. 

A categoria insegurança no enfrentamento de situações novas 
com que professores iniciantes se deparam, no primeiro ano de docência, 
refere-se ao choque de realidade, como já indicado, caracterizado pela 
necessidade de sobrevivência na profissão. De acordo com Marcelo Garcia 
(1999), diferentes autores têm apontado as dificuldades enfrentadas nesse 
período como um dos principais motivos do abandono da docência.

Nas pesquisas de Pienta (2007), Machado (2009) e Papi (2011), os 
professores investigados, de modo geral, sentem-se sozinhos e inseguros. 
Quando tomam a iniciativa de buscar ajuda na escola junto a coordenadores 
e a professores experientes, o trabalho passa a ser coletivo, formando 
comunidades de apoio, ainda que assistemáticas. As comunidades de apoio 
são consultadas sempre que necessário, mas poucos professores se tornam 
dependentes desses apoios. Destarte, os iniciantes trazem sugestões 
de novas práticas, estabelecendo um processo de trocas na direção de 
comunidades de prática profissional.

Além disso, os estudos indicam que os ingressantes procuram apoio 
e consultam também professores de seu grupo familiar e de amigos. As 
sugestões colhidas são aplicadas e avaliadas. Se não gerarem resultado 
favorável, novas alternativas são experimentadas, com base na consulta 
em livros, revistas e publicações. O relato exemplifica esta situação: “Eu fui 
atrás da minha prima que tem experiência [...] só que as atividades dela não 
davam certo, os alunos não acompanhavam. Então, fui mudando, busquei 
em outros lugares, fui atrás de livros, e outras experiências” (Profa. Dora) 
(PIENTA, 2007, p. 60)1.

1 Neste texto, optou-se por manter a indicação dos professores conforme registro de cada autor nas 
pesquisas originais.
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FORMAS DE SUPERAÇÃO DOS PROBLEMAS DA PRÁTICA 

A análise dos dados evidencia que os professores, durante o período 
de inserção profissional, criam alternativas para superar os problemas da 
prática. Nessas alternativas se inserem: 

a) práticas de organização do trabalho vinculadas à gestão escolar; 

b) práticas pedagógicas de iniciativa dos professores; 

c) práticas em comunidades profissionais cooperativas.

Entre as práticas de organização do trabalho vinculadas ao sis-
tema de gestão escolar, destaca-se a organização do trabalho pedagógi-
co feita coletivamente em reuniões semanais, com o apoio da coordena-
dora pedagógica da escola. Nesses momentos, os professores elaboram 
o planejamento das atividades, a planificação da organização do tempo 
e selecionam materiais em revistas e livros didáticos. Ao mesmo tempo, 
fazem os registros sobre a aprendizagem dos alunos e listam as principais 
dificuldades apresentadas por eles. 

O planejamento é elaborado a partir da proposta dos sistemas de 
ensino e do Projeto Pedagógico das instituições em que esses professores 
atuam. Por sua vez, estes projetos tomam por referência as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) (Resolução CEB nº 1) (BRASIL, 1999) 
e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução 
CNE nº 4) (BRASIL, 2010). Com base nesses referenciais, os professores 
estabelecem seu programa de trabalho, definindo as atividades para o 
desenvolvimento da sua prática pedagógica. 

Ressalta-se que os professores iniciantes tendem a valorizar o 
planejamento como forma de ajuda para desenvolverem suas aulas. 
Essa possibilidade foi indicada pelos professores no estudo de Machado 
(2009, p. 86): 

Sem o planejamento fica difícil, o primeiro passo é você planejar. (Prof.ª B); 
Sem o planejamento eu não sei trabalhar. Acho que não tem como você 
entrar em sala. (Prof.ª D); A gente trabalha com projetos, a pedagoga passou 
para gente trabalhar com projetos. É vendo o que as crianças precisam, mas 
é complicado (Prof.ª E).
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Nas reuniões semanais, além do planejamento coletivo entre 
as professoras, são propostas leituras, estudos, discussões e trocas de 
experiências, organizados pela coordenadora pedagógica do centro. 
Para os professores iniciantes é um momento de consultar seus colegas 
sobre como encaminhar seu trabalho. A importância dos registros sobre 
a aprendizagem dos alunos, como indicadores do trabalho docente, é 
assinalada em depoimentos de professoras, como: “É necessário que o 
professor tenha percepção para observar como a criança está se sentindo, 
o que está acontecendo no grupo e no individual. Ele tem que estar atento 
a tudo o que está acontecendo, orientar a rotina e estar sempre presente 
(Prof.ª A)” (MACHADO, 2009, p. 86).

A organização do tempo é importante para o trabalho do professor, 
pois as crianças permanecem por oito horas nos centros de educação infantil. 
O planejamento inclui as atividades específicas de cada nível de ensino. Na 
educação infantil, por exemplo, são tratadas questões da aprendizagem 
de práticas cotidianas de higiene, alimentação, repouso, brincadeiras, hora 
da história, roda da conversa. Organizar o espaço para o desenvolvimento 
das atividades das crianças sistematiza o trabalho do professor: “Na minha 
sala tem os cantinhos. Enquanto uns ficam nos cantinhos brincando, outros 
fazem a atividade comigo. Depois, troca. (Prof.ª D)” (MACHADO, 2009, p. 90).

No ensino fundamental, a organização do tempo implica no desafio 
de desenvolver o ensino de múltiplos conteúdos referentes aos diferentes 
componentes curriculares estabelecidos nas diretrizes de ensino. O 
planejamento do tempo é imprescindível para que todos esses conteúdos 
possam ser ensinados. 

Na organização do trabalho pedagógico, a afetividade, o carinho, 
a atenção, os limites, também são mencionados pelas professoras como 
aspectos importantes na educação das crianças e no trabalho que 
desenvolvem. Alguns dos depoimentos, conforme Machado (2009, p. 94), 
fazem referência a esta questão: 

A afetividade acho muito importante, para que a criança se sinta segura. 
(Prof.ª A); O carinho, a atenção, se ela vem te contar alguma coisa, você se 
abaixar ao tamanho dela e escutar, elas têm muito para contar, pelo menos 
as minhas querem contar coisas do cotidiano. (Prof.ª D) Carinho, atenção e 
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limite, hoje em dia as pessoas confundem as coisas. Deixam às vezes de dar 
limites achando que isso é uma forma de carinho, compensação e acabam 
cometendo algumas falhas. Falta certo equilíbrio (Prof.ª I).

A relação com a família dos alunos é valorizada pelos professores na 
prática pedagógica, constituindo-se desafio para o professor iniciante. Essa 
atividade implica informar aos pais sobre a aprendizagem dos filhos e, para 
tanto, as escolas realizam reuniões periódicas, nas quais são entregues os 
relatórios de desempenho dos alunos. Esses relatórios, pareceres elaborados 
pelos professores, contêm breve descrição do resultado da aprendizagem 
individual e das dificuldades no domínio dos conteúdos. A elaboração 
desses relatórios é uma dificuldade para os iniciantes, que muitas vezes 
recorrem aos coordenadores pedagógicos para realizar esse registro. Nessa 
relação com as famílias, um dos limites a ser superado é a comunicação com 
os pais. Com efeito, as reuniões com pais são programadas coletivamente 
quanto à pauta dos assuntos a tratar, bem como às orientações gerais de 
procedimentos na condução da reunião. Os professores recém-ingressos se 
valem dessa programação para conduzir essas reuniões. 

As propostas de organização do sistema contemplam ainda a oferta 
de cursos de formação continuada. Esses são reconhecidos como fontes de 
referência na organização do trabalho pedagógico, embora a maioria dos 
professores aponte que esperava receber indicações de alternativas para os 
problemas da prática pedagógica, como se constata no depoimento: “deveria 
ter, pelo menos num prazo de seis meses dada a entrada desse funcionário 
no quadro de professores, um curso de alfabetização, [...] onde ele pudesse 
tirar dúvidas, ter exemplos [...] você precisa do exemplo para partir daquilo e 
desencadear o processo (Prof.ª Ângela)” (PIENTA, 2007, p. 60).

A oferta de cursos específicos para professores iniciantes começa a 
ganhar espaço no sistema de ensino. Na RME de Curitiba, no curso inicial 
ofertado à maioria dos professores iniciantes no ensino fundamental, 
observa-se que os conteúdos trabalhados (questões mais amplas 
relacionadas à organização do ensino, legislação educacional básica e 
informações sobre processos de inclusão escolar) dificilmente permitiriam 
refletir sobre todas essas questões, de muitas das quais os profissionais 
vão se apropriando – na dependência dos apoios que recebe – durante 
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o seu processo de desenvolvimento profissional. Os cursos ofertados, 
na sequência, nem sempre são voltados especificamente aos iniciantes 
e abordam, na maior parte das vezes, conteúdos e encaminhamentos 
relacionados aos componentes curriculares. Apesar de sua importância, 
há necessidade de se avaliar em que medida essas formações atendem, 
efetivamente, às necessidades e desafios enfrentados na prática pedagógica 
(MIRA et al., 2014).

Entre os professores iniciantes estudados por Pienta (2007), 
encontravam-se os que expressam expectativas de que o apoio institucional 
se constitua em apresentar para o professor todas as atividades organizadas 
e programadas. Neste caso, caberia a ele a execução, como indica o excerto 
da entrevista, quando esta professora se refere ao trabalho realizado 
durante alguns meses na educação infantil: “a gente recebia tudo pronto, 
para só chegar e dar para o aluno, a sala toda decorada, desde o alfabeto, 
isso facilitava (Prof.ª Laura)” (PIENTA, 2007, p. 41).

No que tange à categoria práticas pedagógicas de iniciativa 
dos professores, compreendem uma reflexão constante para encontrar 
alternativas de atividades a desenvolver em sala de aula, tendo em vista 
a resolução de problemas postos pela prática pedagógica. Essas reflexões 
incluem questionamentos sobre os resultados obtidos.

De igual modo, Papi (2011) registra que os professores, em suas 
iniciativas, consideram de fundamental importância o domínio do 
conhecimento curricular a ser ensinado e a organização de atividades 
para o desenvolvimento desses conteúdos. Nessas atividades, buscam 
alternativas práticas para que todos os alunos participem por meio de 
perguntas, estabelecendo um diálogo para a aprendizagem e utilizando 
situações concretas para explicação de conceitos relacionados com as 
experiências prévias dos alunos. Os cuidados com a prática incluem 
o acompanhamento e a avaliação constante do desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos, bem como o controle do tempo, estimulando-
os a realizarem suas atividades dentro do planejado. O registro aponta 
estas preocupações: A professora pede para os alunos cruzarem os braços 
e fala: / Vou entregar (referindo-se à folha de atividade) e depois vou 
explicar, certo? Os alunos respondem: – Certo. / A professora segura a folha 
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de atividade e levanta-a para que os alunos observem. Ela está em pé, na 
frente dos alunos. Em seguida ela lê o texto da atividade. Um aluno faz uma 
pergunta sobre a atividade e ela diz: / – Agora só escuta. Cruza o bracinho 
e escuta aqui. / Passa para o quadro, vai escrevendo e explicando... / Em 
seguida, recomenda: / – Quem terminar, pode fazer lá embaixo (referindo 
ao que está proposto na atividade entregue aos alunos) (PAPI, 2011).

Por outro lado, encontram-se com frequência professoras iniciantes 
que tomam como referência o trabalho de seus antigos professores, tanto 
pela repetição de práticas e uso de materiais como pela reelaboração 
dessas práticas. Uma das práticas mais contestadas pelos professores 
iniciantes, em relação a professores anteriores, refere-se à orientada pelos 
pressupostos da pedagogia tradicional. 

Na categoria práticas em comunidades profissionais de 
cooperação, os professores iniciantes realizam consultas aos professores 
mais experientes, aproveitam sugestões indicadas em cursos de formação 
continuada discutidas com o grupo participante, como também participam 
de estudos realizados coletivamente. As sugestões de professoras 
experientes são muito valorizadas pelos iniciantes.

A esse respeito, Papi (2011) exemplifica com o caso de uma 
professora iniciante que encontrou apoio em uma professora mais velha e 
experiente com quem partilhou suas dificuldades: “aí ela pegou uma caixa 
[...] e já me deu o modelo das atividades [...] a gente teve bastante troca 
e ela é uma pessoa que gosta do que faz e tem diferença, professora que 
gosta e professora que nunca está satisfeita [...] aí fomos nos dando bem” 
(PAPI, 2011, p. 203).

Cabe esclarecer que o termo comunidade é relativamente novo 
na literatura brasileira sobre formação de professores, desenvolvimento 
profissional e mudança educacional. O termo tem sido usado com maior 
frequência nos estudos internacionais e em várias áreas, como na literatura 
(comunidade interpretativa); na sociolinguística (comunidade de 
fala). Comunidades de prática é um termo que se tornou proeminente 
na literatura sobre a aprendizagem (MOSER, 2010). De acordo com este 
autor, a psicologia social da aprendizagem, particularmente na pesquisa 
sobre cognição situada e teoria da atividade, tem utilizado a noção de 
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comunidades de prática. Neste sentido, o conceito está desenvolvido na 
obra de Lave e Wenger (1991).

As comunidades de prática, segundo Cochran-Smith e Lytle (1999), 
são grupos de profissionais que estabelecem trocas e cooperação em 
torno de um objetivo comum para socializar novos papéis ligados a novos 
conhecimentos e habilidades. 

Nessas comunidades, há partilha de experiências significativas 
que resultam em saberes compartilhados na resolução de problemas da 
prática pedagógica. Além disso, algumas professoras encontram apoio em 
comunidades fora do ambiente escolar, como por exemplo, no seu grupo 
familiar e de amigos. 

SÍNTESE PROVISÓRIA: DA INSERÇÃO PROFISSIONAL AO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Ao finalizar este capítulo, consideramos os pressupostos teórico-
metodológicos de Santos (2005), nos quais o conhecimento se dá em três 
níveis distintos, intimamente relacionados, a saber: descritivo, explicativo 
e compreensivo. Assim, a análise da prática de professores iniciantes 
permite inferências em torno dos desafios da inserção profissional para 
o desenvolvimento desse professor. Nesse sentido, não basta trazer 
as descrições e/ou explicações do trabalho do professor, é necessário 
compreendê-las na totalidade, a fim de superar os desafios que emergem da 
prática. Com efeito, as recorrências apontam como desafios aos professores 
iniciantes da educação básica: 

a) a compreensão da organização pedagógica da escola; 

b) a realização do processo de ensino; 

c) o enfrentamento de situações de aprendizagem dos alunos; 

d) a própria passagem do estado de estudante para profissional que 
se expressa como situação nova. 

Esses desafios estão relacionados ao planejamento de ensino 
quanto à programação de atividades associadas ao desenvolvimento 
dos alunos. Envolvem a preocupação com o desenvolvimento das aulas, 
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acompanhamento e avaliação dos alunos, ao mesmo tempo em que 
implicam no controle do tempo e da disciplina dos alunos. Posteriormente, 
o resultado desse processo é alvo de comunicações da escola com a 
família dos alunos. Esses elementos são componentes da organização 
do trabalho docente, conforme Freitas (1995), Wachowicz (1991), Veiga 
(2006) e Martins (2009). Desse modo, os desafios do professor iniciante são 
inerentes ao trabalho docente, foco da profissão de ensinar. Registra-se que 
esses desafios ultrapassam a decisão/escolha pessoal do professor, pois 
expressam cumprimento de exigências definidas pelos sistemas de ensino. 
No entanto, o professor, como pessoa, recebe o desafio de enfrentar essa 
sua nova condição de tornar-se profissional.

A interação entre os conteúdos a serem ensinados, a escolha das 
situações de aprendizagem e a garantia da aprendizagem dos alunos 
requerem de o professor gerir o tempo, o espaço e as prioridades para o 
seu desenvolvimento profissional. Tudo isso marca esse período inicial de 
inserção na profissão docente do professor da educação básica.

E mais, na atualidade, o controle da avaliação do rendimento 
dos alunos pelo sistema exige do professor iniciativas para garantir 
um desempenho satisfatório por parte deles mesmos. Estão inclusos 
também os desafios na perspectiva da relação do professor com os 
alunos, com os demais professores, com os demais profissionais da 
escola e com a comunidade. 

Alliaud (2014), em recente pesquisa, constatou terem essas relações 
um peso considerável na constituição da profissionalidade docente, 
exercendo influência na construção da identidade desse profissional.

Por outro lado, o professor busca formas para superar o conjunto 
desses desafios e exigências da prática profissional, nos âmbitos das 
práticas de organização do trabalho vinculadas à gestão escolar, práticas 
pedagógicas de iniciativa dos professores e práticas em comunidades 
profissionais cooperativas.

As manifestações de insegurança do professor iniciante, 
expressa nas pesquisas examinadas e em outros estudos, implicam no 
compromisso do professor com a aprendizagem de seus alunos. Para 
Silveira (2002), os modos de ajudar os alunos são experienciados a partir 
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das dificuldades apresentadas pelas crianças. O professor aprende a lidar 
com essas dificuldades ao mesmo tempo em que aprende a profissão. 
O próprio processo de tomada de consciência dessas dificuldades, da 
organização do processo de ensino e da compreensão da organização 
pedagógica da escola traz contribuições relevantes ao desenvolvimento 
profissional do professor.

Outro ponto a destacar é a organização da escola como comunidade 
cooperativa, comunidade de prática, para planejar e prever a sistematização 
do processo de ensino e as trocas entre os docentes. Essa comunidade 
favorece a colaboração solidária entre professores iniciantes e experientes 
e contribui para gerar alternativas aos desafios. Isto é, o coletivo de 
professores constrói propostas que promovem a superação dos problemas. 
Esse processo de construção e sistematização coletiva de proposições 
contribui para o professor aprender a profissão.

Além disso, conforme demonstram as pesquisas, não há diferenças 
significativas que se fazem ao trabalho do professor iniciante e do professor 
experiente. O que difere é a disponibilização de algum apoio para os 
professores iniciantes por algumas escolas ou redes de ensino, organizado 
sob a forma de programas de inserção na profissão, programas de formação 
continuada, reuniões pedagógicas, trocas entre professores iniciantes 
e experientes, sugestões de atividades, disponibilização de atividades 
didáticas. Quando esse apoio ocorre, diminui a solidão e o individualismo 
profissional que marca os professores nesse momento da profissão. Com 
efeito, as ações coletivas, quando valorizadas e estimuladas, tornam-se 
comunidades de prática.

As reflexões deste estudo sobre a inserção do professor na 
educação básica permitem destacar que o desenvolvimento profissional 
é um processo realizado no decorrer do exercício da profissão, portanto 
contínuo. Nesse processo, os professores encetam esforço para responder 
aos desafios cotidianos da prática, concretizando experiências no trabalho. 
Trata-se de uma prática prognosticada, pois é planejada e decidida antes de 
sua realização. No planejamento são consideradas as experiências de outros 
profissionais consultados no espaço da escola e das relações pessoais, 
bem como as consultas aos coordenadores e em referenciais ao alcance 
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do professor iniciante. Nesse sentido, entendemos que os professores 
elaboram saberes da experiência para a sistematização de conhecimentos 
profissionais na perspectiva da teoria como expressão da prática.

Esse processo possibilita ampliação das experiências, aprofundamento 
de conhecimentos e saberes, descobertas de novas alternativas aos 
desafios da prática propondo alternativas de superação, no contexto das 
relações sócio-históricas. Isso quer dizer que a prática é realizada no limite 
das condições sócio-históricas, portanto determinada e determinante do 
trabalho e do trabalhador. É um processo que envolve conflitos, retrocessos 
e avanços, portanto não é linear e progressivo, mas encetado no bojo das 
condições concretas de trabalho. Desse ponto de vista, ser professor é assumir 
a profissão, em que este passa do plano individual para o coletivo, e vice-
versa, portanto abrange o estatuto profissional, a profissionalização docente 
quanto ao desempenho comprometido no trabalho, o aperfeiçoamento 
acadêmico, social e cultural e as conquistas da categoria. Nessa perspectiva, 
o desenvolvimento profissional é concebido numa dimensão de totalidade, 
para além do processo de formação, isto é, trata-se da profissionalização 
docente iniciada no processo de formação e consolidada no decorrer da vida 
coletiva no mundo do trabalho.
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INTRODUCCIÓN

Los grandes y vertiginosos cambios que se vienen produciendo 
en nuestra sociedad, repercuten de manera muy directa en el ámbito 
educativo y, de forma muy concreta en su profesorado, que se ve abocado 
a cambios profundos en el desarrollo de sus funciones.

Una de las metas prioritarias para garantizar una docencia de calidad 
pasa por un sistema de formación adecuado, así como por un desarrollo 
profesional permanente del profesorado, basado en la autoevaluación y en 
el desarrollo de sus competencias profesionales. De esta forma, se puede 
contribuir no solo a la calidad de los sistemas educativos, sino también 
a la mejora en los rendimientos del alumnado, basada en evidencias. Un 
sistema educativo de calidad, por tanto, se fundamenta en una buena 
formación inicial y permanente del profesorado que permita la actualización 
científica y didáctica, al mismo tiempo que una formación en coordinación, 
orientación, tutorías, trabajo en equipo, TIC, atención a la diversidad y 
capacitación lingüística, para la consecución de una mejora en la calidad, 
en el clima de convivencia y en el buen funcionamiento de los centros.

Desde nuestro punto de vista, la formación inicial abarca todo el 
proceso de estudios universitarios de grado y posgrado, pero también la 
etapa correspondiente a los primeros años del ejercicio de la docencia en un 
centro educativo, fundamentalmente la correspondiente a la denominada 
fase de práctica, obligatoria en algunos países durante el primer año de 
inserción en la docencia.

Y todo ello, sin dejar de reconocer que la formación docente 
constituye un proceso de larga duración que comprende distintas fases 
y ámbitos de desarrollo, así como que la práctica profesional ha de 
ser entendida como un ámbito de producción donde cuenta lo que 
formalmente se ha aprendido, pero, fundamentalmente, lo que se ha vivido 
y experimentado. En este sentido, siguiendo a Alliaud (2004), hemos de 
considerar al profesorado principiante como personas experimentadas y 
formadas, por las experiencias protagonizadas durante su largo período 
como miembros de una institución educativa, período de estudiante 
incluido. El profesorado en general, y el principiante en particular, ha de ser 
considerado dentro de ese continuum.
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Hemos de reconocer, por tanto, la poderosa influencia que ejerce 
la trama que se ha ido entretejiendo durante la propia historia escolar 
en las prácticas, representaciones y percepciones del profesorado actual. 
Los docentes no hemos sido formados solo durante nuestro paso por la 
universidad, sino también por la experiencia vivida como alumnos en 
etapas anteriores (lo que Jackson (2002) llamó aprendizaje adicional, es 
decir, lo que se adquiere de los maestros y profesores mientras éstos nos 
enseñan), así como por la correspondiente a los programas de inserción 
profesional que ya haya vivido como docente. Y la historia continúa. 

Cualquier deseo de mejora institucional pasa ineludiblemente por 
prestar atención preferente a la formación del profesorado, formación que 
ha de centrarse en dar respuesta de manera fundamental a las necesidades 
sentidas y reales.

Pero si la formación del profesorado es un factor fundamental 
en cualquier etapa del desarrollo profesional, va a serlo mucho más en 
la etapa de iniciación a la docencia, por ser en la que se producen los 
primeros contactos con la compleja realidad de la profesión y de los centros 
educativos. Y es precisamente esta etapa la que se vincula de manera 
directa con los procesos de socialización mediante los que el docente se 
enfrenta a una determinada cultura profesional e institucional, etapa en la 
que va a ir adquiriendo las destrezas necesarias que irán configurando su 
peculiar rol en el centro de pertenencia.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, nos vamos a centrar en 
cuatro aspectos de especial referencia en el tema que nos ocupa. En primer 
lugar nos referiremos de forma breve al rol del profesorado novel, y a 
algunos de los problemas con los que se encuentra a la hora de enfrentarse 
a la realidad, junto a la importancia de los procesos de socialización. Al ser 
temas sobre los que disponemos de abundante literatura y resultados de 
investigación no nos extenderemos demasiado en ellos, sólo lo justo para 
contextualizar los siguientes apartados.

En segundo lugar, comentaremos algunos aspectos relacionados 
con los procesos de mejora escolar, poniendo especial énfasis en el trabajo 
en red y los procesos de colaboración entre centros, diferenciando entre 
lo que Levine (2011) denomina comunidades profesionales de docentes y 
comunidades de aprendizaje profesional.
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En tercer lugar, haremos referencia a resultados de investigación, 
dentro de la línea de innovación y mejora seguida por el Grupo de 
Investigación IDEA, con especial vinculación a los procedentes del 
profesorado principiante y su socialización en los centros, así como a la 
percepciones que se tienen sobre ellos. 

Por último, concluiremos con algunas consideraciones finales a 
partir de los resultados de investigación que se exponen.

EL PROFESORADO PRINCIPIANTE Y EL PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN

Durante el mes de marzo de 2011 se celebró en Nueva York la Primera 
Cumbre Internacional sobre los Docentes en la que intervinieron ministros 
y ministras de veinte países, así como representantes cualificados de 
organizaciones y sindicatos docentes. Se trataron temáticas diversas entre 
las que se discutió sobre formación y selección de docentes, de forma que 
la primera preocupación expresada tuvo que ver con el estudio de cómo 
conseguir atraer a los más cualificados hacia la profesión docente. La segunda 
preocupación, relacionada de forma más directa con nuestra temática, 
tuvo que ver con la mejora de la articulación entre la formación inicial y las 
necesidades del sistema, instando a la adopción de modelos centrados en el 
acompañamiento en el lugar de trabajo como momento trascendental para 
el futuro docente, pues como bien sabemos, tradicionalmente, los sistemas 
educativos no han prestado demasiada atención a este tema.

Esto significa que estamos ante una etapa docente que no sólo 
ha estado descuidada por los sistemas educativos, sino que además, 
como señala Marcelo Garcia (1999), está llena de tensiones y aprendizajes 
intensivos en contextos que no se conocen bien y que van a propiciar que 
los principiantes se tengan que enfrentar a problemas como la imitación 
de otros profesores de forma acrítica, sin que medien procesos reflexivos 
sobre lo que hacen y por qué lo hacen, la dificultad para transferir los 
conocimientos que se adquieren, así como el desarrollo de una concepción 
excesivamente técnica sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Por otro lado, entre los diferentes enfoques que intentan explicar el 
proceso que siguen los profesores principiantes para aprender a enseñar, 
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desde el que se insiste más en los elementos sociales y culturales de la 
profesión, es de destacar la importancia de las dinámicas sociales de los 
centros y su comprensión en este período de iniciación a la enseñanza. 
En el proceso de socialización hay que atender a aspectos relacionados 
con modelos de enseñanza, consideración de las circunstancias concretas 
laborales, necesidades laborales, etc., pero sobre todo es fundamental 
la integración en el propio centro, lo que implica el conocimiento y 
comprensión de su cultura, relaciones de poder, sistemas de comunicación, 
procesos de cambio, en definitiva, como decíamos, de las dinámicas 
sociales que se suceden.

Si bien lo especificado con anterioridad resulta fundamental, llegar 
a comprender la realidad de los centros no resulta tarea fácil. Además, el 
proceso de socialización no se produce de la noche a la mañana, es un 
proceso continuo que pasa por diferentes fases, así en los inicios se produce 
una preocupación por la imagen que se va a proyectar, preocupaciones por 
la enseñanza y también toda una serie de inquietudes que se centran en 
los estudiantes. Será más adelante cuando aparezcan otras preocupaciones 
relacionadas con la promoción y la evolución en el contexto profesional.

De cualquier forma, no hay que olvidar que hemos de diferenciar 
entre la denominada socialización normativa, en la que destaca la influencia 
de las estructuras, vs. la socialización interactiva como influencia mutua 
entre el profesorado principiante y el ambiente profesional, íntimamente 
relacionado con la cultura institucional, lo que permitirá al nuevo docente 
crecer en un ambiente y cultura particular. De esta forma, resultará más fácil 
la comprensión de la institución, y esto a su vez le permitirá comprender 
mejor el rol y las limitaciones propias en el desarrollo de la profesión. 

En realidad, hay que considerar que hay que intentar socializar 
capacitando para conformar una profesionalidad competente y satisfactoria 
en centros innovadores que ofrezcan las mejores oportunidades a su 
alumnado para que puedan dar respuesta a los requerimientos y necesidades 
sociales. Una socialización en la que se considere, desde la perspectiva de 
Hargreaves y Shirley (2009) la importancia de formar docentes de calidad en 
base a una valoración de la profesión y una exigente selección de entrada 
como se reconoció en la Primera Cumbre Internacional sobre los Docentes 
a la que hemos hecho referencia. 
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Al mismo tiempo, hay que apostar por comunidades fuertes que 
comprometan la responsabilidad y promuevan la autonomía desarrollando 
relaciones gratificantes y de confianza, en definitiva comprometerse con 
comunidades de aprendizaje activas.

Por último, para cerrar este primer apartado, hay que intentar evitar 
procesos de socialización que puedan actuar o intervenir como inhibidores 
de prácticas innovadoras. De igual forma que la mayor parte de las veces 
nos preocupamos por potenciar una socialización de tipo positivo como el 
aumento de la autonomía de los nuevos docentes, el incremento de nuevas 
destrezas y conocimientos, etc., hay que estar igualmente atentos a aquellas 
situaciones que se pueden convertir en acciones de socialización negativas 
que pueden desarrollar una pérdida de ilusión, desinterés en el trabajo o 
quemazón profesional desde los primeros momentos de inserción. 

EL PROCESO DE MEJORA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Nos referimos a continuación a una serie de cuestiones relacionadas 
con los procesos de mejora, que si bien son de importancia para los centros 
y su profesorado en general, deberían adquirir un especial protagonismo 
en los procesos de socialización de los nuevos docentes, con vistas a su 
integración en sus lugares de trabajo en particular, y en los sistemas 
educativos correspondientes en general.

Fue en el siglo XX cuando se produjo un intento sistemático de 
construir un cuerpo de conocimientos sobre las instituciones educativas y 
sobre lo que ocurre dentro de ellas y a su alrededor. En realidad, hubo un 
momento en el que se pasó de una preocupación por saber qué estrategias 
metodológicas del profesorado en sus aulas conseguían más resultados 
en sus alumnos, a entender que es la labor conjunta del centro la que 
nos va a dar la clave de la mejora y eficacia del mismo. De igual modo, 
se constató que los cambios de arriba abajo tienen poca, por no decir 
ninguna, incidencia en los centros, ya que se pueden prescribir, pero no 
llegar a incorporarse a la vida de tales instituciones. 

Considerar la mejora desde la perspectiva de los centros educativos 
significa entender que ha de ser cada uno de ellos el eje en torno al cual se 
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estructure cualquier propuesta. Así pues, la dimensión institucional es una 
dimensión intrínseca de los procesos de mejora escolar, y probablemente la 
más delicada a la hora de valorar la eficacia, utilidad o éxito de tales procesos. 
Implica reconocer que cada centro funciona como un microcosmos, con sus 
rasgos, con su cultura peculiar. Y eso afecta a la forma en que se desarrolla la 
mejora. Pero significa también el reconocimiento de que la construcción de 
tales procesos requiere la puesta en juego del potencial de la organización, 
de sus propios recursos humanos y materiales y que se ve condicionado 
por todo el conjunto de reglas, procedimientos, convenciones, etc., que 
regulan la conducta humana en el marco de la institución. La dimensión 
institucional resalta también la idea del cambio como proceso, no como 
evento, que afecta y, al tiempo, se ve afectado por todos los procesos y 
características organizativos. 

Pero todo ello, sin olvidar, las dimensiones social y personal, dado 
que los procesos de mejora se producen en contextos sociales, políticos 
y culturales determinados, y en unas coordenadas históricas particulares, 
así como que son los individuos, finalmente, los que participan en tales 
procesos o responden a sus exigencias. El hecho de que los centros sean 
la clave de la mejora, incluso de que haya que ir más allá, no significa que 
tengamos que olvidarnos del aula y de los procesos que se desarrollan en 
ella. Hoy día, que tanto se habla de calidad y de mejora, lo verdaderamente 
importante es crear las condiciones necesarias para que esa mejora pueda 
ser realidad y para que esa calidad se pueda conseguir. 

Y es que innovación no lo es todo. No basta siempre con hacer 
cosas distintas, o estar siempre cambiando. Tampoco contentarnos sólo 
con dar cumplimiento formal y burocrático a los requerimientos de la 
administración. Innovar supone algo más. Innovar es introducir cambios, 
pero justificados. Innovar es aplicar algunas condiciones básicas, entre ellas: 
apertura, actualización y mejora. Y también innovar es tomar decisiones 
vinculadas desde su inicio a procesos de evaluación. Estas cuestiones, junto 
a la practicidad, la combinación de componentes ideológicos, personales, 
organizativos y culturales, así como la consideración de lo planificado y lo 
imprevisible de tales procesos, es lo que nos puede llevar a la concreción 
de cambios en las personas y las cosas, así como a la institucionalización y 
sostenibilidad de sus proyectos.
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Hopkins y Reynolds (2001) plantean que los procesos de mejora 
escolar como campo de estudio han pasado por tres fases claramente 
diferenciadas. La primera de ellas se caracterizó por intentos asistemáticos 
de mejora que ponían el énfasis en el aprendizaje organizativo y en la 
autoevaluación. Una implementación fragmentada y débil, junto a la falta 
de conexión con los resultados de los estudiantes constituyó la principal 
debilidad de esta etapa.

La segunda fase se caracterizó por un acercamiento entre los 
movimientos de mejora escolar y escuelas eficaces. Superada la etapa 
de tradicional incomunicación entre ambas tradiciones, que partían de 
presupuestos ideológicos y epistemológicos distintos, se comienza a 
vislumbrar una posibilidad real de una síntesis entre ambas visiones. En este 
sentido, el movimiento de escuelas eficaces, en su segunda generación, 
integró parte de los presupuestos de la mejora de la escuela, y ésta se vió 
sometida a una reconceptualización que empezó a recoger dimensiones 
de la primera.

En una tercera fase, se empieza, o se vuelve, a enfatizar toda una 
batería de aspectos relacionados con los procesos de aula, rendimiento del 
alumnado, fomento de la capacidad y estrategias de desarrollo profesional.

Aunque existen experiencias exitosas más o menos relacionadas con 
las fases mencionadas, también existen voces que discuten la idoneidad de 
las mismas, independientemente de los avances producidos, y que señalan 
la importancia de sistematizar una cuarta fase que vaya más allá del trabajo 
en escuelas individuales, aunque cuenten con algún tipo de apoyo o de 
programas de formación más o menos sistematizados. Se trataría de 
articular y sistematizar la idea de colaboración entre escuelas o escuela a 
escuela como clave fundamental de los procesos de mejora escolar.

En este sentido, Muijs (2010) se pregunta sobre la posibilidad de que 
el trabajo en red y la colaboración se conviertan en las claves de la cuarta 
fase de mejora escolar, si bien reconoce que es muy posible que la práctica 
escolar se encuentre ya situada en esa cuarta fase de mejora escolar basada 
en la colaboración, mientras que los escritos académicos y los resultados de 
investigación aún no se hayan puesto al día. Y es que existe un incremento 
general en el interés por la colaboración y el uso de redes como estrategias 
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posibles de mejora educativa, incluso con iniciativas oficiales que se 
suceden cada vez más y en diferentes áreas.

La mejora educativa aparece así como un reto permanente que se 
plantean los centros y el sistema educativo. Sin embargo, sus propósitos 
y metodologías son a menudo distintos y descoordinados, favoreciendo 
y explicando gran parte de los fracasos conocidos (GAIRÍN; RODRÍGUEZ-
GÓMEZ, 2011). 

Es necesario, por tanto, desarrollar y fortalecer el trabajo colaborativo 
entre docentes, especialmente en y con el profesorado principiante, al 
tiempo que se pongan en marcha iniciativas de trabajo con otros centros 
que permitan el aprovechamiento de sinergias, compartiendo compromisos 
y conocimientos. La mejora de las organizaciones educativas, como ámbito 
de práctica y estudio han de centrarse, por todo lo dicho, en el trabajo en 
red y la colaboración entre escuelas, como estrategia fundamental para el 
cambio y la mejora educativa.

Recientemente, Levine (2011) diferencia, hablando de la importancia 
de la colaboración para el incremento de los procesos de mejora en los 
centros, entre comunidades profesionales de docentes y comunidades 
de aprendizaje profesional. En las primeras, las normas, rutinas y proyectos 
compartidos se desarrollan de manera natural y en todos los centros, a 
diferencia de las comunidades de aprendizaje profesional, que se crean 
de manera intencional, y por tanto sólo se desarrollan en los centros que 
optan por ello. Por otra parte, las denominadas comunidades profesionales 
resultan útiles para comprender tanto los resultados positivos, como 
negativos de los centros, y están muy influenciadas tanto por los docentes 
como por los directivos. En cambio, las comunidades de aprendizaje, se 
asocian sólo a cambios positivos que buscan la mejora del rendimiento del 
alumnado, y suelen ser creadas por los equipos directivos de los centros.

Independientemente de las diferencias entre ambos tipos de 
organización, estudios recientes (CURRY, 2008; HORN, 2010) concluyen 
que las interacciones naturales entre docentes en comunidades de tipo 
profesional demuestran como el trabajo conjunto puede crear recursos con 
incidencia en la formación docente, incluso en la mejora de la enseñanza. 
Pero, por otro lado, las comunidades de aprendizaje intentan ir más allá de 
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la mejora escolar y gozan de otras ventajas, apostando por un repertorio 
interesante de tareas y estrategias y, como venimos diciendo, creándose de 
manera intencional con unos objetivos precisos.

Llegados a este punto, cabría preguntarnos si el profesorado 
principiante podría, a través de estas comunidades, crear recursos de ayuda 
no sólo para ellos mismos, sino también para docentes expertos más reacios 
al cambio. Siempre nos hemos movido en la óptica contraria, dado que es el 
profesor experto el que ayuda en el proceso de socialización e integración 
al novel, pero tal vez no resulte demasiado descabellado intentar plantear 
hipótesis en sentido inverso. Claro que esto requeriría de la puesta en 
marcha de procesos muy sistemáticos por parte de mentores que pudieran 
dirigir su apoyo, además de a objetivos más convencionales en este campo 
de trabajo, a intentar romper la inmovilidad actual en cuanto a cambio o 
recambio generacional en los centros educativos. Somos consciente de 
los problemas añadidos, así como a otros asociados, por ejemplo a la falta 
de credibilidad, pero como reflexión es algo sobre lo que habría que ir 
pensando y extrayendo las debidas conclusiones.

Por otro lado, habría que plantear algunas consideraciones con 
respecto al papel de las tecnologías en los momentos actuales y su posible 
relación con nuestro tema de estudio. La tecnología actual, muy al uso – 
por cierto – por los más jóvenes, entre los que es fácil que se puedan incluir 
los profesores nuevos, se caracteriza por el uso de artefactos portátiles que 
suelen permitir la movilidad y la conectividad sin cables. Estas circunstancias 
hacen que se pueda acceder a información y comunicación con otros de 
manera relativamente fácil y de forma más o menos continua. Esto implica 
que se pueda aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Por 
tanto, ¿por qué no sacar mayor rentabilidad a este recurso?

Desde 2006 Nicholas Burbules creó el Instituto de Aprendizaje 
Ubicuo (ULI) con el objeto de investigar lo que empieza a considerar 
como nuevo paradigma educativo posibilitado por los medios digitales. 
El denominado aprendizaje ubicuo permite que éste sea una experiencia 
distribuida en el tiempo y en el espacio, no limitada por determinados 
lugares, y que está continuamente presente y tiene potencialidades 
importantes respecto a la colaboración. El poder estar continuamente 
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conectados con otras personas hace que el aprendizaje pueda ser más 
distribuido y colaborativo. Aprendemos de y entre, por lo que también se 
puede aprender a colaborar, yendo en la influencia profesional más allá 
del aula o del centro. Y probablemente estemos ante algo que no esté 
demasiado explotado en la socialización de nuestros principiantes. Y como 
venimos apostando por la importancia de la colaboración en los procesos 
de mejora y el recurso de poder aprender de manera continúa y distribuida, 
es por lo que parece oportuno hacer referencia al denominado aprendizaje 
ubicuo y su consideración en los procesos de socialización. 

ALGUNOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: LA SOCIALIZACIÓN 
DEL PROFESORADO Y SU VINCULACIÓN CON LA MEJORA ESCOLAR

A partir de ahora, nos referiremos de manera resumida a algunos 
de los aspectos más relevantes que constituyen, o están constituyendo, los 
resultados de una de las líneas de investigación del Grupo IDEA, relacionada 
con los procesos de innovación y mejora en los centros educativos, 
intentando extraer las consideraciones más relevantes que al respecto 
realizan los profesores noveles, así como las percepciones sobre los mismos, 
fundamentalmente desde el punto de vista de los equipos directivos.

Tres son los proyectos en los que nos apoyamos:

a) ¿Mejoran los centros educativos como consecuencia de los 
resultados de la evaluación de diagnostico? Impacto en el 
desarrollo institucional y su vinculación con el rendimiento del 
alumnado. Nº REFERENCIA: EDU2009-11329;

b) ¿Cómo mejoran los centros educativos? Análisis de los proyectos y 
procesos de mejora y su incidencia en el aprendizaje organizativo. 
Nº REFERENCIA: SEJ 2004-01820/EDUC;

c) Liderazgo y desarrollo sostenibles en las organizaciones educativas. 
Nº REFERENCIA: SEJ2005-09056.

Las conclusiones que exponemos proceden de un análisis transversal 
– tal vez no demasiado sistemático – de los casos implicados en nuestros 
estudios, sin hacer referencia a los aspectos más cuantitativos de los mismos. 
No debe entenderse que las conclusiones que se enuncian caracterizan del 
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mismo modo a todos y cada uno de esos casos. Por el contrario, algunos de 
ellos pueden no encajar en determinados aspectos con estas conclusiones, 
lo cual es lógico pues en tantos casos (10+8+11) y con distintos tópicos, 
aunque con un denominador común, tiene que darse necesariamente una 
gran diversidad que ningunas conclusiones generales, por precisas que 
sean, pueden explicar completamente. 

Por supuesto, tampoco deben entenderse estas conclusiones 
como definitivas, pero sí como pistas a considerar en los procesos de 
mejora educativa en los centros educativos, más en relación con proyectos 
concretos, sostenibilidad de los mismos o relación con los procesos de 
evaluación externa. 

SOBRE EL ORIGEN DE LOS PROCESOS DE MEJORA

En el origen de la política innovadora de los centros encontramos 
siempre problemas y circunstancias difíciles que parecen exigir 
ineludiblemente una respuesta pedagógica. La innovación adquiere el 
carácter de respuesta ante un mandato o una llamada del entorno. No 
parece una casualidad que la gran mayoría de los casos seleccionados, en 
función de los criterios específicos de cada proyecto, hayan resultado ser 
centros de frontera, esto es, centros que atienden a una población que 
se encuentra en la frontera entre la integración y la exclusión social, con 
las tensiones que ello ocasiona en la vida de la organización y la dificultad 
añadida para los profesores que se inician en la docencia. 

Las narrativas que hemos recogido acerca de la historia institucional, 
y más específicamente sobre el origen de los procesos de mejora, enfatizan 
el compromiso adquirido por los profesores ante una población que 
plantea dificultades para el normal desarrollo de la función de enseñar. 
Estos discursos adquieren en ocasiones tintes épicos, enfatizando la lucha 
del profesorado contra las condiciones sociales que dificultan los logros 
educativos, algo que probablemente esté contribuyendo a mantener 
la cohesión del grupo ante circunstancias no precisamente fáciles. En 
bastantes ocasiones el garante implícito de la mejora ha sido un grupo 
de docentes históricos que son considerados fundadores de la línea 
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innovadora y que, con independencia de su presencia o no en el equipo 
directivo, han mantenido hasta el presente su relevancia en la trama 
institucional, intentando hacer partícipes a los nuevos, pero a partir de una 
desconfianza inicial.

SOBRE EL LIDERAZGO

La sucesión en la dirección se ha hecho de tal manera que ha 
quedado garantizada en todo momento la continuidad de las políticas 
del centro, incluso la continuidad de la cultura organizativa, de la filosofía 
o lógica institucional. O bien los directores han permanecido más de 
un mandato en la dirección, o bien los nuevos equipos directivos han 
integrado a docentes que ya habían ejercido alguna responsabilidad 
en el equipo anterior. Prácticamente en ningún momento, en la gran 
mayoría de los centros, se ha producido con el cambio de equipo 
directivo un cambio en la línea pedagógica del centro ni, mucho menos, 
un vacío de poder. 

Los directores ejercen su liderazgo utilizando fuentes variadas de 
poder (la autoridad, las normas, la cultura organizativa, la micropolítica, 
el conocimiento o experiencia), no habiéndose encontrado una fuente 
claramente predominante en un análisis transversal de los casos. Entre los 
miembros del equipo directivo encontramos una estrecha colaboración, 
una gran confianza mutua y una distribución complementaria de los roles.

El liderazgo aparece generalmente distribuido. Encontramos una 
amplia asunción de responsabilidades por parte de los docentes, incluidos, 
en la mayoría de los casos, los que se han incorporado recientemente. 

Donde hay poder hay resistencia. Sin embargo, una característica 
de estos centros es la ausencia – salvo alguna sonora excepción – de 
una oposición frontal o destructiva. Los elementos y coaliciones con 
sensibilidades que difieren de la línea o cultura dominante se encuentran 
integradas en la trama social de la organización y no se observan 
tensiones relevantes. Las discrepancias se manifiestan sin que ello afecte 
sustancialmente a las relaciones, tanto personales como profesionales.
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SOBRE EL CLIMA ORGANIZATIVO

El clima o ambiente organizativo es una de las más claras prioridades 
de los equipos directivos. Hemos visto cómo algunos de ellos dejaban a 
un lado o modificaban el sentido de determinadas decisiones para no 
comprometer las relaciones y el clima de colaboración entre los docentes. 
Estos no son centros apacibles ni bucólicos precisamente. Ni en lo que 
respecta al contexto que los rodea, ni en lo que se refiere a la intensidad 
del trabajo en su interior. En consecuencia, suelen no dejar indiferentes 
a todos aquellos que se acercan al centro. Entre el profesorado que se va 
incorporando, rápidamente despiertan filias y fobias y eso condiciona 
la decisión de pedir el traslado a otro centro o bien de quedarse todo el 
tiempo posible en él. Esto asegura en buena medida que los que se quedan 
se muestren comprometidos con la tarea e implicados en las relaciones con 
el resto de la comunidad educativa. 

No resulta extraño, en este sentido, que hayamos encontrado, por lo 
general, una gran motivación en el profesorado, así como sentimientos muy 
extendidos de afiliación o pertenencia al centro. En un número importante 
de nuestros casos aparece incluso, a pesar de las dificultades y carencias 
que reúne la población de referencia, un cierto sentimiento de orgullo por 
pertenecer al centro en cuestión. Algunos han tratado intencionalmente 
de fomentar dicho sentimiento mediante estrategias de difusión de las 
actividades, la imagen y la filosofía del centro en la comunidad.

Las buenas relaciones entre el profesorado se extienden hacia 
los alumnos y sus familias. Lógicamente aparecen individuos y grupos – 
especialmente entre los alumnos – que ocasionalmente plantean problemas 
para el desarrollo de las actividades. Sin embargo, por lo general los centros 
confían en sus propias capacidades para absorber su impacto y conseguir 
que más pronto que tarde se reintegren al normal desarrollo de la actividad 
social y pedagógica. Por lo general el tipo de relación entre docentes y 
alumnos es cordial y respetuosa. El trato suele ser directo y horizontal. 

De manera similar ocurre con las familias de los alumnos, aunque 
se reconocen dificultades para atraer a éstos a la participación y a una 
implicación más activa en la vida del centro. Las carencias sociales y el nivel 
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socio-cultural de las familias son aludidos como algunos de los factores que 
más dificultan esta implicación.

SOBRE LA CULTURA INSTITUCIONAL

Los sistemas de creencias y significados compartidos de los centros 
analizados favorecen por lo general las iniciativas originales, el asumir 
riesgos, el acomodar las normas a las nuevas ideas y no al revés, el espíritu 
de búsqueda y descubrimiento. Son culturas institucionales en las que las 
iniciativas individuales o colectivas tienen garantizado un de acuerdo, 
en principio sí. La gente está habitualmente dispuesta a colaborar 
ante cualquier propuesta nueva. Por tanto, los promotores de estas 
iniciativas saben que es muy probable que en su desarrollo cuenten con la 
colaboración e incluso con la participación activa de algunos o muchos de 
sus compañeros. 

Se trata también de culturas que, sin aplastar la diversidad de ideas y 
actitudes que se dan en el seno de cualquier organización escolar, poseen 
un puñado de asunciones ampliamente compartidas. El énfasis en la 
importancia de la convivencia y de la formación integral del alumno, como 
persona, es uno de los más difundidos. Otro es el énfasis en la implicación 
al profesorado, así como, por extensión, el sentido de responsabilidad 
compartida y el mantenimiento de estrechas relaciones sociales y 
profesionales entre los docentes. 

Sin embargo, curiosamente, no se trata de culturas ideológicamente 
posicionadas del lado de la innovación, frente a lo que vendrían a ser 
posiciones tradicionales o conservadoras. Lo que queremos decir es que 
no hemos encontrado habitualmente un discurso militante en torno a la 
innovación. Lo nuevo y lo viejo parecen dialogar entre sí de manera natural. 
Profesores más innovadores trabajan y colaboran con profesores más 
tradicionales en proyectos conjuntos con larga tradición en el centro. La 
innovación no es patrimonio de un hipotético grupo innovador. Es más, 
esta rotulación o etiquetado de supuestas familias ideológicas, habitual en 
otros contextos no aparece por ningún lado. En este sentido precisamente, 
hemos constatado algún caso en el que el nuevo equipo directivo tuvo 
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que desmontar el discurso del anterior sobre la innovación basado en 
el antagonismo ideológico –con el enfrentamiento consecuente entre 
innovadores y tradicionales – para conseguir el desbloqueo de proyectos 
e iniciativas que en la actualidad se desarrollan con toda normalidad y de 
manera ampliamente compartida. 

Otra asunción ampliamente instalada en la cultura de estos centros 
tiene que ver con la preocupación por que las cosas funcionen. Esto se 
logra por dos vías: 

a) cuidando y favoreciendo la integración de los nuevos miembros; 

b) poniendo a disposición de los docentes un mínimo espacio de 
encuentro donde poder hablar – unas veces de manera formal y 
otras veces informal – sobre el desarrollo de los proyectos. 

Respecto a la primera, hemos de decir que encontramos una 
preocupación constante por la socialización cultural de los nuevos 
miembros, en particular de los docentes que se incorporan al inicio de 
cada curso escolar. En algunos centros esta preocupación se concreta en 
acciones planeadas de acogida al inicio del curso, así como en la entrega 
de responsabilidades diversas a los nuevos casi desde el primer día.

SOBRE LAS RELACIONES EXTERNAS Y ADQUISICIÓN Y USO DE 
LOS RECURSOS 

Una gran parte de nuestros casos están constituidos por centros 
hábiles conseguidores de recursos. Estos centros han mostrado una 
preocupación sostenida en el tiempo por rodearse de los recursos 
necesarios para responder a las dificultades especiales que presenta su 
entorno, acogiéndose a una amplia gama de modalidades: proyectos, 
convocatorias institucionales, comedor escolar, profesores de apoyo, 
concursos, convocatorias de dotación de material, así como un largo 
etcétera. Probablemente, el reconocimiento que representa el haber sido 
destacados como centros que han integrado la innovación en su dinámica 
institucional, tiene que ver también con la visibilidad institucional que les 
proporciona dicha preocupación.
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De hecho, en la gran mayoría de ellos, su política de innovación 
pasa por solicitar un importante número de proyectos en las convocatorias 
oficiales que realizan las autoridades educativas. A menudo han llegado a 
conformar una trayectoria innovadora, como proyección de su tendencia 
a solicitar recursos, siendo que estos recursos estaban orientados hacia el 
fomento de la innovación educativa.

En todo caso se trata de centros ampliamente conectados con el 
entorno. Y en los que no lo están tanto, aparecen claros esfuerzos por hacer 
efectiva dicha conexión.

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEJORA: ESTILO Y 
PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Una característica muy importante respecto a cómo se lleva a cabo 
la mejora en los centros estudiados es que la implicación del profesorado 
en los proyectos se realiza de una manera por lo general voluntaria y con 
grandes dosis de autonomía. Los profesores raramente se agrupan por 
proyectos de manera excluyente entre sí. Por el contrario, en cada proyecto 
participan todos aquellos que lo desean, por lo que un mismo profesor 
participa de hecho habitualmente en muchos o en todos los proyectos y por 
lo general sin una adscripción formal o muy precisa. En muchas ocasiones 
los proyectos funcionan como líneas de actuación en lugar de como planes 
con una asignación rigurosa de los tiempos los espacios, las actividades, 
los recursos, etc. Se espera que esa línea de actuación, una vez puesta en 
marcha, sea capaz de convocar, con la contribución decisiva del coordinador, 
las diferentes iniciativas que los docentes aplicarán a su enseñanza, bien 
de manera individual o con otros compañeros, agrupándose en pequeños 
grupos afines, por ciclo, nivel, departamento o cualquier otra modalidad 
que parezca adecuada. 

Se trata por tanto de un desarrollo, emergente o natural, por 
contagio y sometido a un control difuso, en contraposición a un desarrollo 
racional, dirigido y sometido a un estrecho control. Alguno de nuestros 
informantes llegó a expresar con toda claridad su idea de que una excesiva 
formalización de los proyectos no facilitaba precisamente su continuidad. 
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Cuando existen planes se asume que éstos pueden ser modificados en el 
transcurso de la actividad o, directamente, que su utilidad tiene que ver 
más con la rendición de cuentas ante las autoridades que patrocinan los 
proyectos o convocatorias bajo cuyo amparo se desarrolla la innovación.

La coordinación real de las actividades de innovación transcurre 
tanto en espacios formales como informales. Entre los primeros 
encontramos reuniones del Claustro de profesores dedicadas 
específicamente a los diferentes proyectos, así como reuniones del 
órgano coordinador que suele ser un equipo directivo ampliado ad hoc, o 
bien el Equipo o Comisión Técnico-Pedagógico. En cuanto a las reuniones 
informales, éstas tienen lugar allí donde se requiere y del modo en que 
las circunstancias lo permiten, pero amparadas por una organización 
interna que facilita al menos una tarde de encuentro semanal de todos 
los profesores sin la presencia de los alumnos.

CONSIDERACIONES FINALES

Para finalizar, a modo de síntesis, nos referiremos a los aspectos más 
relevantes de los tratados con objeto de su posible consideración en los 
procesos de socializaión del profesorado principiante.

En primer lugar, apostar por los procesos de mejora centrada en el 
trabajo en red y la colaboración entre centros educativos, concretamente 
lo que Muijs (2010) presenta como cuarta fase de la mejora escolar, puede 
ser una iniciativa a considerar. Independientemente de que puedan seguir 
siendo interesantes iniciativas que se vienen utilizando desde épocas 
anteriores como la autoevaluación o los procesos e desarrollo profesional, 
apostar por este tipo de estrategias parece orientar el camino a seguir.

Por otro lado, hemos de reiterar la importancia en los procesos de 
socialización de la influencia de los pares, incluso en lo que respecta a tener 
influencia profesional más allá del aula o del centro. En realidad se trata de 
aprovechar la oportunidad de derribar los límites espaciales y temporales 
del aula, aprendiendo a colaborar, así como a seguir aprendiendo de forma 
continua y distribuida, cuestión que se relaciona con el denominado 
aprendizaje ubicuo al que nos hemos referido anteriormente.
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También es importante la consideración de estrategias culturales 
en las reuniones de trabajo. La intervención educativa orientada bajo los 
presupuestos de una actuación realista, sistemática y progresiva debe 
ir dirigida a potenciar la calidad de la educación, a facilitar un contexto 
que también eduque y a favorecer el crecimiento de la organización. Sin 
embargo, el problema ya no reside tanto en saber qué perseguimos como 
en definir la forma de lograrlo. Actitudes positivas respecto a la participación 
y al trabajo en equipo, así como actitudes abiertas a la reflexión, al análisis 
de la realidad y a la investigación son especificaciones de una actitud 
permanente de cambio que debe acompañar al conjunto de personas que 
conviven en una misma realidad.

Resulta igualmente relevante considerar que frente a modelos 
de trabajo profesional donde la solución proviene de expertos externos, 
podemos pensar en propuestas que confían en la capacidad de los 
miembros de la organización para encontrar las respuestas más idóneas 
ante las dificultades que plantea la práctica profesional. Y también aquí 
pueden jugar un papel interesante el profesorado principiante.

La búsqueda de instituciones formativas de calidad parte de la 
convicción de que es posible crear, conservar y transformar la cultura 
profesional de los profesores, a pesar de que se requieran tiempos largos, 
para adecuarla a las nuevas exigencias. Se entiende que el hecho de 
compartir concepciones y convicciones sobre la enseñanza y el papel de los 
profesores es fundamental para lograr acciones coordinadas y de calidad.

Se trata, por tanto, de reconocer la importancia de los cambios 
promovidos desde dentro a partir de las propias inquietudes y necesidades, 
sin que ello elimine la posibilidad de contar con ayudas externas. Es también 
un cambio que debe partir del análisis de la cultura existente, del estudio 
de las razones que llevan a su instalación y a la selección de las estrategias 
más adecuadas a un determinado contexto.

Además, hay que intentar pasar de conglomerados humanos al 
fortalecimiento de equipos educativos y a la creación de comunidades 
profesionales y comunidades educativas que funcionan como comunidades 
de aprendizaje abiertas a la integración de nuevos miembros y enfoques.
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Por último, vamos a señalar los siguientes como supuestos básicos a 
los procesos de mejora:

a) la filosofía de los procesos de mejora destaca el papel de las personas 
como eje de las organizaciones, pone el acento tanto en los resultados 
como en los procesos, asume la ética de la responsabilidad ante la 
sociedad y promueve el dinamismo institucional;

b) son muchos los modelos y estrategias que coinciden en señalar a la 
escuela como un lugar estratégico de cualquier proceso de mejora; 

c) la concepción de la evaluación que va perfilándose como la 
más adecuada no es meramente la de una actividad técnica al 
servicio de unos objetivos formalmente fijados, sino más bien, 
la de una actividad social en la que todas las partes implicadas 
exponen y contrastan criterios diferentes para identificar el valor 
de un objeto. Esa actividad social incluye procesos técnicos de 
recogida de datos y, por tanto, instrumentos preestablecidos, 
pero éstos no significan el final de un proceso, sino el punto 
de arranque de nuevas descripciones, que a su vez darán pie a 
nuevas interpretaciones y juicios de valor dentro del mencionado 
proceso social;

d) los procesos de mejora se conciben como una propuesta educativa, 
singular, contextualizada y flexible, que parte del reconocimiento 
de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión que el 
actual marco normativo otorga a los centros. En este sentido, 
hemos querido indagar en las condiciones que hacen posible un 
mejor ejercicio de tal autonomía, así como profundizar mediante 
el estudio de casos en el proceso de mejora de los centros.

Además:

a) las dimensiones técnica y afectivo-social de la tarea pedagógica se 
hallan tan fuertemente imbricadas que el cambio en las condiciones 
intervinientes en una de ellas afectará necesariamente a la otra;

b) algunos rasgos institucionales de los centros que se plantean la 
puesta en marcha de proyectos de mejora inciden en su capacidad 
para generar respuestas viables a los cambios producidos en el 
medio, así como a las demandas que les plantea la comunidad; 
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c) entre tales rasgos, parecen tener particular relevancia la cultura 
y la historia institucional, las características socioculturales de la 
población escolar que reciben, el origen del cambio propuesto, 
el estilo de dirección del centro y las características personales de 
los sujetos participantes. 
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INTRODUÇÃO

Com o intuito de contribuir no campo da pedagogia universitária, 
para as discussões em relação à formação do professor de ensino superior 
e sua inserção profissional na universidade, apresentamos este trabalho 
decorrente da pesquisa/formação realizada no Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, que acompanhou 
o Programa Institucional de Formação e Desenvolvimento Profissional de 
Docentes e Gestores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – o 
CICLUS, realizado por uma exigência do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), responsável 
pela expansão do ensino universitário federal. 

O I CICLUS buscou o incentivo à educação permanente dos docentes e 
gestores desta universidade. Esse programa é um movimento de formação, que 
respeita as diferentes trajetórias e áreas do conhecimento, produzindo, ainda 
que timidamente, discussões sobre a docência no ensino superior, menorizada 
frente às demandas de investigação, estimuladas pelo modelo produtivista 
que vem avaliando os cursos e programas nas universidades brasileiras. 

O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O CICLUS foi proposto para sensibilizar, mobilizar e articular a 
comunidade acadêmica no sentido de direcionar a visão da ação pedagógica 
na busca de mais dinamicidade, no apoio de um saber descontínuo e 
articulado com a vida das pessoas que constroem esse contexto, bem 
como com a sociedade de forma geral. Apresentou em seu objetivo maior 
a promoção da reflexão e o (re)pensar das ações pedagógicas a partir da 
integração das dimensões implicadas nessa prática, bem como nas relações 
estabelecidas entre os sujeitos que nelas estão envolvidos (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA, 2007).

Dentre as estratégias de ação para alcançar o objetivo do programa, 
destacam-se as conferências envolvendo representantes de todos os 
segmentos do contexto universitário no intuito de definir interesses 
individuais e coletivos no que diz respeito à prática pedagógica; a 
utilização do meio eletrônico para pesquisa de opinião, fóruns de discussão 
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e informações relevantes sobre as ações pedagógicas; organização de 
jornadas temáticas com convidados notórios na área do ensino superior; 
criação junto à Pró-Reitoria de Graduação do Núcleo de Apoio Pedagógico 
para prestar assistência à comunidade através de oficinas que possibilitem 
o incremento da prática pedagógica (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA, 2007).

Este programa mostrou uma proposta que pretendeu alavancar a 
questão da formação do docente em âmbito institucional, viabilizando 
um espaço que permitisse a discussão e a reflexão das ações pedagógicas 
desenvolvidas no cotidiano e que implicasse não somente os professores, 
mas também gestores, alunos, técnicos administrativos, no sentido de 
considerar a integração e a solidariedade como peças fundamentais nesse 
processo formativo.

No Glossário organizado em forma de Enciclopédia de Pedagogia 
Universitária pela Rede Sulbrasileira de Investigadores da Educação 
Superior (RIES) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 
(INEP) no item Políticas Públicas de Educação Superior: Expansão da Educação, 
encontramos alguns dados comparativos significativos entre alguns países.

A expansão na educação superior, expressa pelo crescimento de matrículas, 
de cursos e de instituições de educação superior, constitui-se num traço 
dominante na América Latina desde a segunda metade do século XX, tendo 
um incremento sobretudo, desde 1960, verificado por meio do crescimento 
gradual das instituições privadas. Dentre os países que se destacaram no 
crescimento estão Argentina, Equador, Costa Rica e Venezuela (20%) e 
dentre os de taxas mais baixas estão Bolívia, Brasil, Colômbia e México (entre 
10 e 20%) (TRINDADE, 2001). No Brasil, o Sistema Nacional de Educação 
Superior teve um processo de expansão e consolidação entre 1930 e 1970, 
principalmente via instituições públicas. A partir de então, iniciou-se uma 
inversão da matrícula do setor público para o setor privado. Desde a década de 
1980 essa situação efetivamente se desenvolve: entre 1981 e 1995 o número 
de instituições privadas passaram a ser quatro vezes superior ao das públicas; 
em relação as matrículas de alunos, o setor privado detinha 40% em 1960, 
enquanto que em 1980 passou para 63% (TRINDADE, 2001). Mas é na década 
de 1990 que a expansão centrada no setor privado ocorre de forma mais 
enfática, do mesmo modo que o declínio do financiamento das instituições 
públicas, o que se relaciona com a política neoliberal de educação – que 
passa a ser hegemônica na América Latina, seguindo diretrizes semelhantes 
na região latino-americana, tendo por base a implementação de reformas 
que pretendem um modelo diversificado, flexível, controlado pela avaliação e 
focado na expansão (FRANCO; BITTAR, 2006, p. 194).
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Na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2006), 
presenciou-se no país o compromisso de ampliação do papel do público, 
o aumento de vagas e, com isso, a expansão do ensino superior para as 
camadas mais pobres da sociedade. Programas para a criação de cursos 
em outros turnos e a expansão da Universidade Aberta do Brasil, com 
cursos a distância, demandam Programas de Infraestrutura para atender 
aos novos compromissos. Sobre esse processo de expansão, o mesmo 
verbete, já citado, esclarece:

Como parte das ações com vistas a atingir as metas do Plano Nacional de 
Educação (oferecer 40% das matrículas em instituições de Educação Superior 
públicas até 2010, e atendimento até 30% da população da faixa etária entre 
18 e 24 anos) o MEC cria o Programa de Expansão da Educação Superior 
Pública, que compreende a criação de 10 universidades federais: 2 novas, 2 
por desmembramento de universidades já existentes e 6 a partir de escolas e 
faculdades especializadas (FRANCO; BITTAR, 2006, p. 194).

No processo de expansão de cursos e de vagas, tivemos a abertura 
de concursos para professores de diferentes áreas profissionais, muitos 
deles, jovens profissionais atuantes em áreas específicas e sem nenhuma 
experiência na docência. Muitos deles, nos encontros realizados pelo 
Programa CICLUS, manifestavam desassossego na gestão da sala de aula e 
de tantas outras demandas exigidas no espaço acadêmico. 

Sobre a professoralidade universitária, podemos começar 
perguntando: como os professores que estão na docência universitária se 
constituíram professores, principalmente em se tratando de áreas nas quais 
a preparação para a docência está ausente das propostas curriculares dos 
cursos que formam docentes? 

Na tentativa de responder à questão para saber como se dá esse 
caminhar em relação à profissão do docente universitário, Anastasiou 
(2002, p. 174) aponta para o fato de que a:

[...] maioria dos que atuam na docência universitária, tornou-se professor da 
noite para o dia: dormiram profissionais e pesquisadores de diferentes áreas 
e acordaram professores. Por mais excelência que tragam das diferentes áreas 
de atuação, não há garantia de que a mesma tenha igual peso na construção 
do significado, dos saberes, das competências, dos compromissos e das 
habilidades referentes à docência. 
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As questões levantadas pela autora, uma das convidadas a participar 
como formadora do Programa CICLUS, estão sendo investigadas por 
professores universitários individualmente ou em redes de investigação, 
sendo que algumas conclusões já podem ser apresentadas como acúmulo 
das investigações, mesmo que de forma bastante sintética. 

A primeira conclusão diz respeito à própria ideia de professoralidade 
como um processo de construção do sujeito; neste caso, o professor 
que acontece ao longo da sua história de vida. Nós já construímos uma 
concepção de docência, quando, nos processos de escolarização, estivemos 
na condição de alunos e convivemos com perfis, com performances, com 
comportamentos, com estilos de professores que marcaram tanto positiva 
quanto negativamente a construção de uma representação sobre o 
professor e a docência. 

Em segundo lugar, podemos dizer que não é num único espaço, nem 
mesmo num único tempo, que se aprende a ser professor. Não se pode 
imaginar que um curso de licenciatura, mesmo de Metodologia do Ensino 
Superior, garanta que alguém construa saberes sobre a docência e se torne 
um bom professor.

Há um repertório de saberes pedagógicos, experienciais e 
profissionais citados por diferentes profissões, que hoje estão nas salas 
de aula das universidades e que precisam ser sistematizados como 
um desenho curricular, um programa sobre os saberes necessários à 
docência universitária.

A dimensão da pesquisa na docência universitária precisa ser melhor 
avaliada, discutida à luz dos aspectos éticos e políticos, do compromisso 
com a produção do conhecimento, em que a relevância social e formação 
profissional acadêmica sejam critérios à qualidade das investigações que 
envolvem professores, escolas e redes de ensino. Por exemplo, se estamos 
falando da formação de professores no âmbito das nossas universidades, o 
que temos defendido nas nossas associações de professores? 

A expansão do ensino universitário no país nos coloca frente à 
questão da qualidade do ensino e da necessidade de avaliação também 
do papel da universidade e do professor universitário na atual conjuntura; 
sociedade do conhecimento para alguns e da marginalização social e 
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cultural para outros; a sociedade das cotas no Brasil (afrodescendentes, 
indígenas, estudantes das escolas públicas, pessoas com necessidades 
especiais), a sociedade inclusiva e a sociedade das redes sociais gestão, 
colocando outros e novos desafios ao professor universitário.

Ainda sobre a formação ocorrida no Programa CICLUS, organizamos, 
por meio de um grupo de professores do Centro de Educação e do Centro 
de Ciências Rurais, através do Núcleo de Apoio Pedagógico deste centro, um 
levantamento de temas entre os participantes que eram, no ano de 2009, 
30 professores de diferentes áreas do conhecimento, e muitos iniciantes 
na carreira docente. Começamos o Grupo Formação e o Programa CICLUS 
às terças-feiras, após o término das aulas, entre 17h e 19h, para que os 
professores refletissem sobre suas práticas e rediscutissem suas concepções 
de docência, aula, aluno e avaliação. 

A partir da intenção, objetivos e metas que estavam ligados à 
proposta de adesão ao REUNI se buscou constituir um programa que se 
aproximasse das experiências já desenvolvidas em relação à formação 
continuada, bem como seguisse as indicações teóricas sobre a importância 
de se oferecerem condições objetivas para um processo individual e 
coletivo de desenvolvimento profissional docente. E foi o que ocorreu: uma 
reunião de professores com diferentes tempos na docência e de diversas 
áreas de conhecimento que evidenciavam distintos olhares e perspectivas 
a cada assunto proposto nos encontros. 

Cada professor trazia suas percepções e enriquecia as discussões por 
diversos vieses, evidenciando sua singularidade, em uma constante valorização 
e problematização de suas práticas docentes. Os temas configuravam-se como 
preocupações mais macroestruturais, relacionadas às novas gerações que 
ingressam no ensino superior e seus comportamentos em sala de aula, até 
mesmo com as questões metodológicas e de avaliação da aprendizagem.

O Programa CICLUS foi objeto da dissertação de Mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM. A pesquisa seguiu 
uma abordagem teórico-metodológica (auto)biográfica, da qual foram 
produzidas narrativas com três professores participantes do CICLUS como 
dispositivo e de outros dispositivos acionados pelo Programa. A pesquisa 
com foco em três participantes traz algumas considerações, levantadas 
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pelos sujeitos, que, poderíamos afirmar, têm aparecido em outros estudos 
e investigações sobre os saberes e fazeres de professores universitários que 
se inserem no espaço do ensino superior. 

Um dos sujeitos da pesquisa, ao falar sobre seu trajeto formativo 
e sobre as aprendizagens realizadas dentro do Programa, mencionou a 
grande preocupação com relação à sua preparação para docência, pois 
admitiu que não possuía nenhuma formação para isso e foi diante de sua 
própria experiência que ele constituiu seus saberes como professor.

Apesar de nunca ter contato com disciplinas pedagógicas, além da 
atualização frente aos conteúdos específicos de suas disciplinas, sempre 
procurou se preocupar com o ensino, com os alunos, se eles estavam 
absorvendo o que estava sendo discutido em aula, de que forma sua prática 
como professor poderia fazer com que os discentes se envolvessem mais, 
enfim, questões que dizem respeito ao processo de aprendizagem dos alunos. 

Tomando como base a dimensão humana, trazida pelas autoras Isaia 
e Bolzan (2009), é possível observar esta como uma marca que atinge os 
saberes dos professores, sendo um componente ético, cognitivo e emocional 
do saber profissional docente, a qual conduz os discentes a atingir uma 
aprendizagem genuína, transpondo os conteúdos específicos de certa área 
para sua efetiva compreensão e consequente aplicação por parte dos alunos.

Considerando essa pesquisa, os professores que dela fizeram parte 
bem como o processo narrativo da qual eles se envolveram, os relatos 
que resultaram dessa investigação revelam saberes carregados com ricas 
experiências, comportamentos, valores e posturas. Assim, ao se depararem com 
a docência universitária, esses docentes relataram que foram se constituindo 
nesta profissão, tendo como base suas experiências como alunos, tomando 
como referenciais professores que marcaram sua vida escolar, na graduação e 
também na pós-graduação. As falas evidenciam esta questão:

Então talvez essa formação (pedagógica), a gente tenha ela intrínseca. Não 
sei, é uma coisa interessante, de ver seus professores, são dez anos junto com 
professores, então você aprende ser professor, talvez por observação, de 
talvez criticar e olhar, eu não faria isso ou faria assim, esse tipo de aula eu faria 
diferente e isso vai incorporando dentro das coisas que você vai se tornando. 
Você se torna professor por observação (Professor Colaborador A).
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Porque eu não tive formação nenhuma para o ensino, o que eu aprendi foi 
com a minha mãe, foi com os professores antigos que eu tive, que a gente 
conversa e observa. Assim, o que eu gostava num professor eu repetia e o que 
não gostava procurava não fazer (Professor Colaborador B).

Meu exemplo era aquilo que eu não queria ser como professor, pelas 
experiências que eu tinha com os professores, eu me guiava: isso eu não 
quero fazer, aquele professor é um exemplo negativo. Então eu me inspirava 
naquilo que eu não gostaria de ser, mas tinha aqueles professores que me 
deram uns insights. Não teve uma preparação pra docência, ela não existiu. 
Foi no peito e na raça, estudando, indo lá pra frente, falando e dando aula, mas 
nunca peguei pra ler um livro de didática, nada, nada e nunca foi colocado 
isso (Professor Colaborador C).

Essa reconstrução, provocada através da memória e pelo processo 
narrativo, permite aos docentes afirmar suas referências, saberes, princípios e 
valores, numa reflexão e reorganização da sua identidade profissional. Dessa 
forma, percebe-se a identidade profissional como um dado mutável, como 
um processo de construção que vai se constituindo a partir do significado 
que cada professor, enquanto ator e autor, atribui à sua atividade docente.

Para o Professor Colaborador C, a reflexão sobre sua prática na sala de 
aula foi o grande aprendizado dentro do Programa CICLUS. Relata o seguinte:

Lá a gente discutia, no programa eu tive a oportunidade de refletir sobre a 
minha didática, o grande aprendizado foi este. Teve pouca coisa referente 
a teoria, material de leitura, foi o momento de reflexão mesmo, acho que o 
grande aprendizado meu foi esse, que me obrigou a parar para conversar 
alguns assuntos ligados ao ensino, universidade. Ali eu tava focado sobre a 
didática, o pessoal tava falando e eu estava sentado ali refletindo sobre minha 
prática docente. Então o aprendizado foi este: a reflexão sobre minha prática 
docente ao longo da minha carreira profissional.

As falas dos colaboradores dessa pesquisa mostram de que forma 
as discussões nos encontros do programa interferiram em seu trabalho 
como docente e resultaram em diferentes atitudes, pensamentos e na 
construção de novos saberes, que antes da participação do CICLUS não 
eram evidenciados. É clara essa questão no seguinte relato:
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O que mudou na minha prática mesmo, talvez seja um pouco de reflexão. 
Então agora eu paro pra pensar antes de planejar minhas aulas, em como é 
que eu consigo fazer alguma coisa mais atrativa? Como é que eu faço uma 
interação maior com o aluno? [...] que técnicas novas eu posso aprender para 
melhorar minha aula ou para tornar-se atrativa. Será que minha aula é tão 
chata e enfadonha ou é ele o problema? Quem é? Será que eu não estou 
conseguindo fazer essa relação dialógica entre o professor e o aluno? Será 
que eu consigo aprender ensinando com eles? (Professor Colaborador A).

Este docente traz inúmeros questionamentos que surgiram após a 
participação no CICLUS e acredita que a reflexão e a revisão de sua prática 
foram a grande diferença que o Programa teve em sua vida profissional, 
como professor universitário. Não diferente dos outros professores 
colaboradores da pesquisa, que também citam esse processo reflexivo da 
prática como uma das grandes aprendizagens dentro do Programa.

Com o Programa CICLUS eu mudei, passei a ser mais humanizado do que eu já 
era, preocupado de fato com a aprendizagem do aluno. Não dá pra dizer que 
isso foi somente pelo CICLUS, foi todo um processo que eu fui vivenciando, 
mas o CICLUS me ajudou a refletir e me ajudou a inovar. Foi em um encontro 
do CICLUS, e nas discussões que tive a ideia de fazer teatro com meus alunos, 
e comecei a fazer. [...] passei a dar mais voz pros alunos, eu passei a diminuir 
meu tempo de aula expositiva, aumentei o meu tempo que eu to sentado, 
conversando com os alunos, tentando escutar eles, discutindo [...] estou 
aumentando essas práticas diferenciadas (Professor Colaborador C).

Não se pode falar em âmbito geral, mas, tomando como referência os 
colaboradores dessa investigação e os que realmente se (re)construíram como 
profissionais e perceberam a intenção advinda do Programa, é que destacamos 
o CICLUS como um dispositivo de formação do professor universitário.

Formação pensada a partir da perspectiva de Ferry (2004, p. 56), em 
que só será efetiva a partir da reflexão do seu próprio trabalho:

Reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender, y em esse 
momento si hay formación. Entonces solo hay formación cuando uno puede 
tener um tiempo y um espacio para este trabajo sobre si mismo. Tiempo y 
lugar para la formación, tiempo y lugar para el trabajo sobre si mismo.
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Dessa forma, o CICLUS se evidencia como um programa de formação, 
que viabilizou tempo e lugar para que os professores pudessem refletir 
sobre sua atuação como docente, sobre os desafios que encontram em seu 
cotidiano com os alunos, sobre as relações com suas pesquisas, sua formação 
permanente, suas produções científicas, seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. Enfim, os próprios relatos apresentados anteriormente falam 
dessa oportunidade que os docentes tiveram para pensar no seu próprio 
trabalho, em suas ações pedagógicas, refletindo sobre novas possibilidades.

Cunha (2008), mapeando as alternativas de formação do professor 
universitário, dentro dos espaços formais, constata a necessidade de 
discutir a propriedade dessas experiências e a legitimidade dos objetivos 
da formação acadêmica desse profissional em âmbito institucional.

A autora destaca dois espaços em que é possível ocorrer a formação 
do professor de ensino superior: a universidade, apresentando duas 
dimensões, a pesquisa e a educação continuada, bem como o mundo do 
trabalho. Dentro dessas perspectivas, a que se mostra mais legitimada e 
que qualifica o indivíduo a disputar e manter uma condição de professor 
neste nível de ensino refere-se à formação para a pesquisa, uma das 
dimensões citadas pela autora e que configura a universidade como um 
espaço indicativo na formação deste profissional.

Em outro patamar, a educação continuada também aparece 
como uma das dimensões dentro da universidade que favoreceria a 
formação na docência no ensino superior. Esse espaço formativo seriam 
as ações institucionais que acontecem através de iniciativas de grupos de 
professores, por projetos ou por políticas que pressupõem uma melhoria 
das práticas de ensinar e aprender dos docentes.

Outro meio percebido com menor incidência e menos legitimidade 
pelas Instituições de Ensino Superior (IES), mas que também pode ser 
considerado um espaço de formação, é o mundo do trabalho. A autora 
destaca que o exercício profissional, principalmente nas carreiras da área 
da saúde, engenharia, direito, entre outras, certifica a consolidação de 
saberes, e que estes podem ser valorizados no processo de formação dos 
professores universitários.
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Após a apresentação destes espaços reconhecidos como favoráveis 
na formação dos professores, o que se pretende propor é uma discussão 
em torno da legitimidade destas experiências, que se perceba o caráter 
efetivamente formativo destes espaços, e para isso a autora traz uma 
discussão em relação à palavra lugar.

Cunha (2008, p. 184) afirma: “A dimensão humana é que pode 
transformar o espaço em lugar. O lugar se constitui quando atribuímos 
sentido aos espaços, ou seja, reconhecemos a sua legitimidade para 
localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades”.

Quando atribuímos um sentido subjetivo, cultural, político a algum 
espaço, este extrapola uma base física e espacial, passando a assumir uma 
condição humana. Ou seja, aqui entram em jogo as representações e os 
sentidos que os indivíduos atribuem aos lugares. Centrando o debate nas 
questões da formação do professor de ensino superior, pode-se afirmar 
que a universidade é um espaço formativo, mas apenas se o docente que 
o ocupa atribuir algum significado e certificar a sua condição formativa. 
Dessa forma, visualizando o lugar como um meio preenchido pelas 
subjetividades da pessoa que nele se insere, é preciso analisar o sentido da 
construção destes espaços em lugares e de como os docentes em formação 
os reconhecem como legítimos.

Partindo dos relatos dos professores colaboradores, trazemos um recorte 
das narrativas que demonstram quais são as percepções que estes apresentam 
quanto à sua formação para atuar como docente no ensino superior:

Tu vais ser professor por consequência, tá, mas tu és criado pra ser um 
pesquisador, porque tu fazes uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de 
doutorado, aí depois tu vai dar aula pros alunos, tá legal [...] simplesmente 
nos tornamos professor (Professor Colaborador A).

Eu não tive formação nenhuma para o ensino; o que eu aprendi foi com a 
minha mãe, foi com os professores antigos que eu tive, que a gente conversa 
e observa. Assim, o que eu gostava num eu repito, e o que não gostava eu 
procuro não fazer (Professor Colaborador B).
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Não houve uma preparação pra docência, ela não existiu, então foi no peito 
e na raça, estudando, indo lá pra frente, falando e dando aula, mas nunca 
peguei pra ler um livro de didática, nada, nada e nunca foi colocado isso 
(Professor Colaborador C).

Esses professores demonstram quão nebulosa é essa formação 
para a docência e que as competências próprias de um pesquisador 
não foram suficientes para atuarem como docente no ensino superior. 
Considerando que a pesquisa não contempla os saberes pedagógicos, 
e que a universidade nem sempre se constitui em um lugar para que a 
formação aconteça, é relevante revelar que outros meios são considerados 
formativos na concepção destes docentes sujeitos da pesquisa, e como eles 
os reconhecem por sua pertinência e validade.

São apresentados relatos dos professores afirmando quais espa-
ços eles sinalizam, para além da experiência do CICLUS, como lugares 
de formação:

Eu estou buscando muitas coisas dentro dos livros, tive que voltar a buscar 
livros, principalmente sobre a pedagogia de projetos, ler, me inteirar sobre 
isso, e tentar conversar com profissionais da área, sentar e conversar: olha, 
como eu faço isso? Como eu troco isso? Então eu busco apoio dos pedagogos, 
talvez seria interessante ter um núcleo de apoio pedagógico [...] Quem sabe 
não tivesse um núcleo de apoio aos docentes perdidos (risos), mas talvez aí, 
ali esteja as respostas de algumas coisas (Professor Colaborador A).

Eu gosto de ler revistas técnicas (periódicos) de educação, mas voltados para 
anatomia. Tem uma revista britânica que é voltada para educação de anatomia, 
tem a revista de Educação Médica aqui do Brasil, são mais experiências 
profissionais relatadas. É isso que eu utilizo, leituras, vejo as experiências 
de alguém em algum determinado lugar. Se tu gostas daquilo que tu fazes, 
então tu procuras fazer com que teu estudante aprenda da melhor maneira 
possível, é o que eu faço e vou atrás disso (Professor Colaborador B).
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Agora que estou fazendo o doutorado e estou tendo a oportunidade de 
vivenciar práticas docentes de outros professores, que está sendo uma baita 
oportunidade, porque eu estou sentado como aluno ali e estou estudando os 
exemplos do que eu acho que é errado, exemplos daquilo que eu gosto, de 
ideias diferentes que os professores fazem, que até eu já copiei, um sistema lá 
que o professor utilizou que eu achei legal. [...] o dia a dia da sala de aula, porque 
cada aula é uma coisa, cada turma é uma coisa, ao longo da aula eu vou tendo 
ideias diferentes, coisas que eu não tinha pensando (Professor Colaborador C).

Diante dos relatos, observa-se que esses docentes indicam lugares 
em que acabam buscando, por interesse pessoal, sua formação continuada, 
sinalizando também para dispositivos que acionam uma revisão de suas 
ações como docentes. Esses professores, inclusive, indicam suas práticas 
dentro da sala de aula como espaços de produção de saberes.

Após a discussão desses espaços considerados pelos professores 
como lugares formativos, dois dos colaboradores da investigação revelam 
a importância da consolidação do CICLUS como um núcleo de apoio aos 
professores, ação que se apresenta na proposta do programa como meta a 
ser cumprida.

Talvez seria interessante isso, ter um núcleo de apoio pedagógico [...] Se 
alguém quisesse conversar, ter ali um subsídio pedagógico, talvez o CICLUS ia 
fazer isso, ter alguém, um ponto, um grupo relacionado com isso, que desse 
esse apoio pedagógico pros professores (Professor Colaborador A).

O CICLUS foi importante e, em minha opinião, ele tem que ser de fato 
obrigatório, é uma incoerência, mas tem que ser obrigatório. Quem não tem 
formação na área pedagógica, e é grande parte dos professores que não tem 
formação, se não for obrigatório não vai, porque acha que é uma perda de 
tempo (Professor Colaborador C).

Aqui os professores revelam uma necessidade latente pelos saberes 
pedagógicos que dão subsídios à docência. Motivo revelado pelo fato de que 
em sua formação para alcançar o cargo de professor universitário, apenas o 
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caminho da pesquisa foi trilhado, e através de nenhum recurso ou momento 
foi apresentado a eles, a realidade e o contexto de sua atuação profissional. 

Não se está desconsiderando os saberes da pesquisa para ação 
docente, mas se quer chamar atenção para que os professores não atuem 
apenas através das suas intuições, ou acreditando que para ser professor 
basta ter dom. Quer se defender a necessidade da tomada de consciência 
deste profissional mediante a reflexão com relação aos estudos existentes 
no campo da educação, e de que estes devem servir de base para a 
construção do seu trabalho.

De modo geral, percebe-se nas falas desses sujeitos uma carência 
de formação para atuar na docência, o que leva, por interesse próprio, à 
busca de mecanismos, entre eles, leituras, conversas com profissionais da 
área, cursos, entre outros. A busca por esses espaços e dispositivos que 
discutam as questões didático-pedagógicas são estratégias encontradas 
por estes professores e que os fazem sentir um pouco mais preparados para 
enfrentar as demandas que o trabalho docente apresenta.

Os desafios e as circunstâncias se mostram tão complexos que estes 
docentes, amparados apenas por uma formação em âmbito de pesquisa, 
não dão conta dos enfrentamentos das problemáticas da sala de aula.

Mesmo com os desafios presentes nas práticas de ensinar e aprender na 
universidade contemporânea, que incluem as políticas de inclusão, a cultura 
mediática dos jovens estudantes, as transformações nos tradicionais postos 
de trabalho e o reconhecimento de epistemologias alternativas baseadas na 
experiência, não tem havido movimentos em direção ao reconhecimento da 
pedagogia universitária como campo de produção de conhecimento e lugar 
de formação (CUNHA, 2009, p. 11).

É urgente a universidade se apresentar também como um lugar 
de formação para seus formadores, tendo programas de formação, 
especialmente, para aqueles iniciantes na carreira e na docência no ensino 
superior, bem como, para aqueles que desejam, ainda, desassossegados, 
qualificar cada vez mais suas práticas formativas. É necessário que a 
universidade veja a docência como uma atividade complexa e que exige 
de seus profissionais uma formação específica e com saberes próprios.
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O apoio institucional, de forma geral, deve mostrar sua força 
no acolhimento, orientação e assessoramento nas ações do professor 
universitário. Essa falta de amparo da própria instituição ocasiona uma 
carreira docente individualizada, e nela o professor tem que enfrentar 
solitariamente os desafios que o cotidiano da sala de aula provoca e ir 
descobrindo através de suas vivências e de sua intuição as melhores 
maneiras de agir em relação à sua prática, à metodologia de trabalho e à 
avaliação dos alunos.

Considerando o processo formativo do professor, no âmbito de seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, como uma construção contínua e 
evolutiva, da qual demanda uma constante formação e atualização, a IES 
também deve comprometer-se com a qualificação pedagógica de seus 
professores, não apenas deixando a este profissional a incumbência de 
sua formação, mas também se colocando como responsável por oferecer 
um espaço com que sejam discutidas e problematizadas as demandas do 
cotidiano da sala de aula.

OS DESDOBRAMENTOS DO PROGRAMA... CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2010, várias iniciativas foram tomadas para que esse 
programa institucional de formação tivesse sequência. Na metade 
daquele ano, foram organizadas novas reuniões para pensar no CICLUS e 
na possibilidade de reformular seu projeto inicial com vistas a uma maior 
aceitação em relação à carga horária e aplicabilidade. 

Além de repensar a sua proposta, também foi organizada uma 
minuta de resolução para instituir o CICLUS como um programa estruturado 
e sistemático de incentivo à educação permanente de docentes, gestores e 
acadêmicos da UFSM. No entanto, com o desestímulo por parte da gestão 
que vinha conduzindo a instituição e a não organização de proposta para 
continuidade do programa, este foi encerrado. 

A pesquisa reforçou ser necessária uma formação pedagógica aos 
docentes universitários, a emergência de ser pensada uma pedagogia 
que compreenda os saberes próprios ao exercício da docência nesse nível 
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de ensino, bem como a importância de se instituir um espaço dentro da 
universidade que permita a discussão e a reflexão das ações pedagógicas 
desenvolvidas no cotidiano. Esse modo de encarar a formação do professor 
universitário revela a necessária responsabilização institucional por 
programas de formação aos docentes de ensino superior. 

Entre as trajetórias e os processos formativos dos colaboradores da 
investigação acerca do desenvolvimento profissional e de sua formação 
como docente de ensino superior, salta aos olhos a contradição com a 
formação exigida para se atuar na docência universitária, resultando em 
grandes desafios enfrentados em seu cotidiano. Estes professores relatam 
que se constituíram nesta profissão tendo como base suas experiências 
como aluno e referenciais de professores que foram marcantes em sua vida 
escolar, na graduação e também na pós-graduação.

Pelas narrativas, percebe-se a consciência dos docentes de que 
ensinar se aprende ensinando, e que as experiências obtidas com 
professores na visão de aluno, na conversa com seus colegas, na própria 
prática dentro da sala de aula, no aprofundamento da área específica na 
qual trabalha, são suficientes para atuação na docência. É possível ver 
a necessidade de que se (re)signifiquem esses saberes construídos na 
experiência, à luz de teorias, reflexões e no entrelaçamento com outros 
saberes, que permitam a construção de uma maneira de ser e agir na 
profissão própria da pessoa que a exerce.

Contemplando o processo de construção de ser docente, queremos 
aqui defender a construção de processos identitários, considerando 
a docência como uma atividade cujo exercício exige uma gama de 
conhecimentos e condições específicas. E, para além dessas identidades, 
busca-se compreender que essa constituição do ser professor acontece 
na trajetória pessoal e profissional ao longo da história de vida, dentro de 
um processo que, experimentando e refletindo sobre a prática, produz um 
modo de ser singular na profissão.

Nessa discussão, também se mostra pertinente retomar a questão da 
valorização da pedagogia universitária como um campo do conhecimento 
imprescindível na formação do professor que atua na educação superior. 
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Deve-se (re)valorizar a docência, que é negligenciada por ser submetida 
a critérios de avaliação e de ascensão na carreira que se baseiam na 
produtividade através da quantidade de publicação de artigos, participação 
em congressos e simpósios.

É visível a urgência de considerar na formação do professor 
universitário a compreensão de conhecimentos didático-pedagógicos, 
que permita aos professores indagar criticamente sobre suas ações, 
refletir sobre o trabalho desenvolvido com seus alunos, ultrapassando as 
práticas educativas tradicionalmente instituídas nos espaços acadêmicos. 
Defendemos, nesta discussão, que a pedagogia universitária deve ser 
reconhecida como um campo do saber inerente ao docente que atua na 
universidade, afim de que se (re)dimensione o lugar da formação desse 
profissional e que se assuma a qualidade da educação superior como um 
compromisso social. 

Para além da formação anterior à entrada na carreira da docência 
universitária, pensando nesta de forma continuada aos professores que 
já estão inseridos nessa profissão e, sentindo a necessidade de qualificar 
suas práticas, os colaboradores deste estudo relatam suas experiências no 
CICLUS. Os docentes apontam suas expectativas, algumas aprendizagens, 
em que medida os encontros do programa fizeram estes repensar suas 
práticas, os dispositivos provocadores de formação ou aprendizagem, e a 
indicação de outros lugares considerados formativos.

Em torno desse debate em relação ao programa, percebe-se a 
importância desses encontros, bem como a urgência de se continuar com 
este movimento formativo. Constatou-se a necessidade de uma formação 
voltada para as questões pedagógicas e, no programa, percebeu-se esse 
amparo, com um espaço dedicado aos professores para que estes pudessem 
trazer as problemáticas vivenciadas em seu cotidiano.

Neste espaço, eles puderam ouvir os colegas, perceber que os 
desafios que os últimos encontravam em sua prática se assemelhavam aos 
seus e que os momentos de trocas foram se constituindo em momentos 
para pensar e autorrefletir como pessoa e profissional. Dessa forma, torna-se 
evidente que, por meio desses processos interativos, proporcionados pelo 
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programa CICLUS, foi efetiva a construção do conhecimento pedagógico 
de forma compartilhada.

Observa-se no contexto universitário que a formação é conside-
rada de incumbência dos próprios professores, de modo que as ope-
rações universitárias giram quase sempre em torno do eixo individual, 
em sua turma, pesquisa, publicação e produção científica. Dessa forma, 
entendemos que a IES também deve se comprometer com a qualifica-
ção pedagógica de seus professores, realizada a partir dos seus saberes 
e culturas específicas de área, não somente incumbindo esse profissio-
nal de sua formação, mas também se responsabilizando por oferecer 
um espaço em que sejam discutidas e problematizadas as demandas do 
cotidiano da sala de aula.
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Se você é um professor novo, você está adentrando 
em um rio de história em que as águas do passado 
correm sobre as do presente e do futuro. O passado 
é um bom lugar para se procurar pistas sobre o 
presente. Olhar para o passado educacional é 
comparável a usarmos as histórias de família para 
melhor entendermos quem somos no mundo. 
Em certo sentido, você entrou em uma família 
de educadores conectados por uma história 
compartilhada (VALLE; CONNOR, 2014, p. 29).

INTRODUÇÃO

A partir do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
em 2002, corroborado pelo Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), têm sido 
apontadas inúmeras prerrogativas em relação ao direito dos sujeitos surdos 
à educação bilíngue. E, segundo a definição expressa no próprio Decreto, 
esta pressupõe que a Língua de Sinais seja considerada a primeira língua 
do aluno surdo, e a Língua Portuguesa, a segunda. Desta forma, a Libras 
passa a ser definida como língua de instrução, conforme estabelecido na 
mesma legislação.

Destaca-se que, para promover a educação bilíngue, o Decreto 
prevê a possibilidade de oferta desta em escolas e/ou classes bilíngues 
de surdos, ou em escolas comuns da rede regular, junto a ouvintes; neste 
caso, com docentes sabedores da singularidade linguística deste alunado, 
bem como com a presença do Intérprete de Língua de Sinais. Diante deste 
fato, a mesma legislação estabelece prerrogativas em relação à formação 
de professores, perspectivando a possível presença de alunos surdos no 
ensino regular, ao estabelecer a obrigatoriedade de inserção da Libras como 
disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores.

Vale ressaltar que a proposta de educação inclusiva de surdos, em 
escolas regulares junto a ouvintes, constituiu-se extremamente polêmica e 
inquietante na comunidade surda. Isso é uma decorrência do fato de que 
a inclusão, para estes sujeitos, em relação a outros grupos, se constitui em 
um conceito diferenciado. Essa diferenciação se alicerça, basicamente, a 
partir das diferenças linguísticas e culturais, o que exige que o ensino seja 
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organizado, tanto linguística quanto metodologicamente, em consonância 
com as singularidades dos mesmos. E somente num ambiente linguístico 
naturalmente bilíngue é que este alunado tem, de fato, a possibilidade de 
constituir-se enquanto sujeito usuário da Língua de Sinais como primeira 
língua (ANDREIS-WITKOSKI, 2012).

Nesta linha, também é importante salientar que a escola se constitui 
em um terreno em que relações de poder são permanentemente negociadas 
a fim de se estabelecer qual cultura é considerada como legitimamente 
de valor e que pautará o currículo escolar, lembrando que este também 
se constitui em “uma ferramenta de regulação das práticas pedagógicas” 
(SACRISTÁN, 2013, p. 9). 

Desta feita, a cultura da hierarquização, que ainda vigora na 
sociedade de forma contundente, se reflete na escola por meio de uma 
superioridade de perfis – linguísticos, geográficos, corpóreos, cognitivos, 
entre outros (DORIZAT, 2009). E como Sá (2002) afirma, não devemos ficar 
plenos de escrúpulos para reconhecer que os surdos vivem em condições 
de subordinação, o que aponta também para quanto a proposta inclusiva 
configura-se como um desafio.

Diante da complexidade em relação ao processo inclusivo deste 
alunado em escolas regulares, questiona-se qual a formação necessária 
para que o professor iniciante esteja apto a mediar as relações de ensino 
e aprendizagem com este aluno surdo, de maneira a não reproduzir as 
atitudes naturalizadas em relação ao mesmo, marcadas pelo estigma que 
o perspectiva como deficiente, vindo a estabelecer suas mediações a partir 
das mesmas respostas dadas às deficiências em geral e que persistem nas 
escolas públicas.

Problematizar estas relações, revisitando a história inclusiva deste 
alunado, constitui o objetivo deste texto. Com este, busca-se reiterar o 
impacto que estas práticas estigmatizadoras têm na vida dos estudantes 
surdos. Pretende-se, também, apontar para a urgência de novos paradigmas 
que norteiem a formação de professores, fomentando uma mediação junto 
a estes alunos, em condições equitativas de aprendizagem a partir do 
princípio de justiça social.



101

DA COMPLEXIDADE DA INCLUSÃO DOS SURDOS

A proposta de uma educação que valoriza o sujeito surdo, 
perspectivando-o por meio da diferença e não pela deficiência, vincula-
se à abordagem socioantropológica da surdez, defendida pelos principais 
pesquisadores da área, como Andreis-Witkoski (2013, 2012), Perlin (2003), 
Skliar (1999, 1998) e Quadros (1997) sendo a utilizada, neste, como 
sustentação teórica. 

Desta forma, a abordagem aqui adotada se opõe à visão clínico-
terapêutica, que impõe uma estereotipagem em relação ao surdo. Esta 
lhe atribui a marca de deficiente, resultante de uma construção social 
histórica estigmatizada, construída a partir de rígidas classificações e 
hierarquizações binárias do ser humano, e que estabelecem que o normal 
é ser ouvinte, e que, portanto, a pessoa que não ouve é anormal. São 
representações que ainda perduram, dentro e fora do contexto escolar, e 
que, obrigatoriamente, precisam ser desconstruídas a fim de possibilitar 
uma educação que perspective pela diferença, tal qual na abordagem 
socioantropológica que entende:

[...] a surdez a partir de uma leitura cultural, na qual os surdos, em sua 
comunidade, agrupam-se para discutir e opinar sobre suas vidas, não apenas 
porque têm em comum o fato de não ouvirem, mas por serem sujeitos 
visuais, e que, num sentido ontológico, permite reinterpretar suas tradições 
comunitárias como construções históricas, culturais, linguísticas e não 
simplesmente como um efeito de supostos mecanismos de compensação 
biológicos e/ou cognitivos (SKLIAR, 1999, p. 24).

Desconstruir estas representações do sujeito surdo, dentro da 
abordagem patológica da surdez, no espaço escolar, constitui-se como 
fundamental, pelo fato de que a maioria dos surdos (90% a 95%) é 
nascida em famílias ouvintes que, geralmente, compartilham da mesma 
visão fatalista. E assim, também no ambiente familiar, sofrem ao serem 
perspectivados como deficientes, o que resulta em uma imagem 
distorcida de si mesmos.

Neste sentido, resgata-se que a descoberta da surdez se dá por 
diagnóstico médico, sendo que a maioria destes profissionais, conforme 
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critica Wrigley (1996, p. 94), concebem o surdo como “uma espécie exótica, 
cuja identidade é destinada a decair e a desaparecer”. E, em função deste 
ponto de vista, ofertam exclusivamente um receituário corretivo que 
contempla os aparelhos auditivos, o implante coclear e/ou terapia da 
fala e da leitura labial. Os pais, que precisam adaptar-se a esta realidade 
inesperada, tendem a aceitar tais orientações sem questionamentos. 
E as crianças surdas, além de não contarem com a possibilidade de 
espelhamento no meio familiar, à medida que são as únicas pessoas que 
não ouvem na casa, na maioria das vezes, sofrem com a rejeição familiar, 
que permanentemente lhes impõe a cultura ouvinte e o olhar que as 
caracteriza como imperfeitas.

Observa-se que a vinculação da diferença a um estado de 
incompletude resulta em sérias implicações, enquanto induz a uma 
autoimagem distorcida. E esta imagem, nas crianças surdas em idade 
escolar, quando encaminhadas para o ensino regular entre ouvintes, tende 
a perpetuar-se, pois não se concretizará a possibilidade do espelhamento 
entre seus pares. Além disso, ainda vigora, na grande maioria destes 
espaços, a perspectiva do surdo como deficiente, conforme referido. 

Neste sentido, destaca-se que o espelho, de acordo com a 
psicanalista Fernandez (2006 apud SOUZA; SILVESTRE; ARANTES, 2007, 
p. 43), é utilizado “como metáfora de uma posição na qual o sujeito se 
identifica como ‘eu’, [...] de modo que, sem o outro e a sua palavra, não há 
‘eu’”. Logo, a criança surda não pode se perceber como tal, sem estar entre 
seus pares. Permanece, desta forma, a se conceber por meio da imagem do 
outro, ouvinte, que, na maioria das vezes, a vê como deficiente.

Sobre a dificuldade de edificar uma identidade surda dentro de uma 
escola de ouvintes, alude-se ao fato de que a criança surda vive em situação 
de isolamento, visto ser quase sempre a única criança surda em meio aos 
colegas que ouvem. Como estes, invariavelmente, não compartilham da 
Língua de Sinais e são usuários da língua oral, a criança surda também 
permanece imersa em um universo cultural que não é o seu.

Desta forma, para além da estereotipagem do sujeito surdo como 
deficiente, observa-se que a cultura que predomina, dentro de uma escola 
regular, é a ouvinte, sendo que esta orienta as práticas docentes, definindo 
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as metodologias e estratégias pedagógicas que são organizadas a partir 
desta referência.

A gravidade deste fenômeno, especialmente durante o processo de 
alfabetização, que ocorre a partir das referências culturais ouvintes, está 
ilustrada na metodologia alicerçada na lógica oral auditiva de construção 
de palavras. Contudo, para a criança que não ouve, estas associações 
entre escrita e som, como argumenta Ahlgren (1994), constituem-se em 
símbolos abstratos; logo, não representam uma metodologia eficaz de 
aprendizagem para este grupo. Essa ineficácia decorre do fato de que, para 
este alunado, as estratégias de ensino da Língua Portuguesa precisam ser 
mediadas como aprendizagem de segunda língua, sendo Libras a primeira, 
de maneira a intermediar-se o processo de letramento destes sujeitos, a 
partir de associações visuais contextuais. 

Neste sentido, observa-se que, conforme perspectivado pela teoria 
de Hall (1997), a cultura que um indivíduo adquire determina seu modo de 
ver e compreender o mundo. Assim, entende-se que, se a criança surda, ao 
ter subtraída a possibilidade de adentrar o universo de sua própria cultura, 
acaba utilizando as lentes do ouvinte que, na maioria das vezes, sequer 
considera a existência de uma cultura surda, na medida em que vê o sujeito 
surdo pela falta da audição, e não pela presença da visão, entendendo-o 
como sujeito visual.

Para compreender a extensão das dificuldades impostas às crianças 
que não ouvem, em decorrência tanto da situação de isolamento na qual 
permanecem nas escolas regulares, intituladas de inclusivas, quanto 
da invisibilidade dos sujeitos surdos e de sua cultura, ilustra-se com os 
depoimentos tecidos por eles e transcritos: 

Escola de ouvinte surdo sofre muito, não é fácil porque não tem comunicação, 
todos papa, pa, e surdo sofre (ANDREIS-WITKOSKI, 2012, p. 36).
Ser surdo sozinho junto de ouvinte influência forte, barreira, falta informação 
também, é impossível na escola ter identidade (ANDREIS-WITKOSKI, 2012, p. 40).
Eu sinto inclusão método próprio de ouvinte não combina com método 
próprio de surdo. Eu sinto, por exemplo, que na sala de aula tem história 
da colonização do Brasil, dos Jesuítas, do índio, da escravidão, todos têm 
história, mas surdo cultura, história da Língua de Sinais não tem. E surdo 
fica influenciado pela cultura ouvinte e se sente humilhado (ANDREIS-
WITKOSKI, 2012, p. 45)
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É importante ressaltar também que, conforme Thoma (2002) aponta, 
a pedagogia cultural da mídia cria, reforça e alimenta, na maioria das vezes, 
estereótipos em relação aos surdos e à surdez, com representações e 
imaginários que os apresenta como pertencentes a uma categoria excluída 
e dominada por discursos normalizadores. Desta forma, o imaginário das 
crianças surdas nem sequer é estimulado, como ocorre com as que ouvem. 
Ninguém diz, por exemplo, que príncipes e princesas podem ser surdos/
as. Enquanto estas produções normatizadas vigoram, de maneira que, na 
maioria das vezes, sequer são percebidas pelos consumidores da cultura 
da mídia, as crianças surdas permanecem subordinadas a uma condição 
de menos-valia. E o reconhecimento oficial da Libras não foi suficiente para 
modificar a imagem, por exemplo, de que às surdas sinalizadoras, em analogia 
às representações contidas em contos de fadas, é atribuída uma condição 
de Gata Borralheira, em oposição à imagem de Cinderalidade atribuída aos 
falantes da língua oral (ANDREIS-WITKOSKI; BAIBICHI-FARIA, 2010). 

Destaca-se que as implicações da ausência de espelhamento, para 
os surdos, repercutem negativamente tanto na formação educacional 
quanto na formação de uma identidade, deficitária. E ambas coexistem 
numa relação umbilicalmente estabelecida. Ao se negar a possibilidade de 
tecer relações positivas de pertencimento e, conforme Dias et al. (2001), por 
sentirem-se inseguros até em relação ao amor dos pais, é factível que muitos 
adolescentes surdos acabem adotando comportamentos considerados 
antissociais que resultem, por exemplo, em envolvimento com drogas ou 
gestações indesejadas, entre outros.

Importante reiterar que estas implicações identitárias que coexistem, 
as diferenças linguística e cultural, constroem os pilares argumentativos 
utilizados pelos sujeitos surdos ao defender que, pelo menos até que 
estes tenham uma identidade surda e o domínio da Língua Portuguesa 
escrita, a melhor opção é estudar em uma escola bilíngue de surdos, para 
só posteriormente adentrarem em escolas inclusivas junto a ouvintes 
(ANDREIS-WITKOSKI, 2012).
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DAS POSSIBILIDADES

A partir do Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), conforme já referido, têm 
sido apontadas inúmeras prerrogativas em relação ao direito dos sujeitos 
surdos a uma educação bilíngue; e a inclusão destes, em escolas regulares 
junto a ouvintes, constitui-se em uma das possibilidades ofertadas. 
Conforme supracitado, neste caso, este educando tem direito ao intérprete 
de Língua de Sinais e deve contar com a mediação de professores cientes 
de sua diferença linguística. 

No entanto, considerar apenas a introdução da Libras, mediante a 
presença do intérprete de Língua de Sinais, para a inclusão deste aluno que 
já possui os pré-requisitos básicos – uma identidade surda e o domínio da 
Língua Portuguesa escrita, constitui-se como uma estratégia insuficiente 
para que, de fato, ocorra a inclusão. 

Neste sentido, Skliar (1998) já alertava que, na área da educação de 
surdos, a discussão sobre o ensino bilíngue tem se restringido, em muitas 
instâncias, à questão linguística. O autor questiona a improcedência: “deve-
se acreditar que uma vez resolvido o problema da linguagem, fica resolvido, 
automaticamente, o problema da educação dos surdos? Acaso a linguagem 
e a educação são sinônimas?” (SKLIAR, 1998, p. 17-18).

Em reforço à proposição do autor, de que ensino bilíngue não 
pode ser reduzido ingenuamente a uma discussão linguística, recorre-se 
à concepção de bilinguismo defendida por Fernandes (1995, p. 57), que 
enfatiza a extensão desta às relações culturais e às implicações necessárias 
de práticas docentes correspondentes:

[...] ser bilíngue não é só conhecer as palavras, estruturas das frases, enfim, 
a gramática de duas línguas, mas também conhecer profundamente as 
significações sociais e culturais das comunidades linguísticas de que faz parte. 
[De modo que] o bilinguismo só pode ser associado ao biculturalismo, isto é, 
quando o indivíduo se identifica e convive, de fato, com os grupos linguísticos 
com quem mantém contato.

Nesta perspectiva, tal como para as pesquisadoras surdas, Strobel 
e Perlin (2008), entende-se que as práticas docentes na educação de 
surdos, perspectivadas pela comunidade surda, precisam se alicerçar 
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em práticas pedagógicas associadas aos traços culturais destes e na 
mediação intercultural em que a cultura surda seja valorizada tal qual 
a ouvinte, em sala de aula, contribuindo para a desconstrução dos 
preconceitos e da discriminação em relação a este alunado, do ponto 
de vista da diferença.

Na mesma linha de abordagem, o pesquisador surdo McCleary 
(2003) aponta para o papel fulcral da educação, o de fortalecer, nos alunos, 
o orgulho de ser surdo e de usar a Língua de Sinais como um ato de 
afirmação pessoal. E este deverá refletir, automaticamente, na autoestima 
e, por consequência, na própria capacidade de enfrentar situações de 
preconceito e discriminação, fomentando a possibilidade de serem surdos 
e felizes ao mesmo tempo. 

Vale destacar, conforme afirmam as pesquisadoras surdas Perlin e 
Reis (2012, p. 39-40), que:

[...] esta marcação da diferença não quer significar uma agressão ao ouvinte 
como muitas vezes se supõe, mas uma necessidade de autoidentificação, 
de ser surdo. [...] Ser surdo é uma questão de vida. Não se trata de uma 
deficiência, mas de uma experiência na perspectiva de um mundo totalmente 
visual [...]. Desta experiência visual surge a cultura surda apresentada pela 
Língua de Sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o 
mundo, de entrar nas artes, na política, no contemporâneo como surdo, no 
conhecimento científico e acadêmico. 

Desta feita, é necessário reforçar que, para além da presença do 
intérprete de Língua de Sinais em sala de aula, onde haja alunos surdos 
incluídos, a escola precisa promover ações que contribuam para que o 
corpo escolar também venha a comunicar-se, via Libras, com o aluno surdo, 
divulgando sua cultura, de modo que este sujeito em sua inteireza esteja 
contemplado dentro do projeto pedagógico da escola. Deste modo, todos 
os aparatos culturais propostos pela pesquisadora surda Strobel (2008), 
que integram a experiência visual, como a Língua de Sinais, a família, a 
literatura, a vida social e esportiva, as artes visuais, a política e as tecnologias, 
como campainha luminosa, closed caption, entre outros, devem integrar o 
currículo escolar, mediado também na sala de aula de uma escola que se 
pressupõe como inclusiva.
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Ressalta-se que a proposta é a de um ensino intercultural em que o 
alunado surdo tenha acesso às culturas surda e ouvinte, valoradas igualmente, 
de forma a promover relações de pertencimento cultural e positivação de 
uma identidade surda. A proposta de interculturalidade (surda e ouvinte) 
afasta absolutamente a ideia de se promover a diversidade criando um falso 
consenso pelo qual apenas se hospeda os diversos, conforme já criticado 
por Skliar (1999). Mas em Kelman (2012, p. 54) se intenta:

[...] estabelecer níveis de respeitabilidade e garantia de igualdade de direitos 
humanos às pessoas com diferentes origens, crenças, etnias, gêneros, uma 
convivência pacífica entre os membros pertencentes a grupos minoritários e os 
grupos majoritários de uma comunidade social, sem qualquer discriminação. 
[...] Real respeito à diversidade cultural implica em não se folclorizar grupos 
sociais minoritários, considerando-os exóticos ou interessantes.

Neste sentido, observa-se que introduzir o sujeito surdo, com sua 
história e cultura, dentro do currículo e da escola de ouvintes, é uma atitude 
de valorização de sua diferença, dentro e fora da sala de aula. E além de 
favorecer o educando surdo, também leva a pressupor que este seja um 
caminho para desconstruir a perspectiva estigmatizante de ser deficiente, 
com que, usualmente, é visto pelos colegas e corpo escolar, para que passe 
a ser percebido enquanto sujeito visual, com uma cultura própria, sendo a 
Língua de Sinais seu símbolo identitário maior.

Enfatiza-se que envolver tanto os colegas ouvintes, quanto o corpo 
escolar, na busca de conhecer o sujeito surdo perspectivado pela diferença, 
constitui um dos primeiros passos para a criação de uma escola de fato 
inclusiva, em que todos sejam valorados equitativamente. E ao divulgar a 
cultura surda, promovendo debates significativos, desafiando os alunos a 
buscar na mídia representações ou omissões, como o fato de que o inventor 
da lâmpada elétrica, Thomas Edison, era surdo, fomenta-se a discussão 
já alertada por Strobel (2007, p. 27) de que: “Será que, para a sociedade, 
é difícil conceber que um sujeito surdo possa ser um gênio a ponto de 
inventar a luz elétrica?”

Entende-se que, ao se desenvolver esta prática reflexiva, estão 
envolvidas a postura da mídia em relação aos sujeitos surdos, e a própria 
linguagem utilizada para referir-se a eles, e que coloca em debate as 
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diferentes terminologias como surdo-mudo, mudinho, deficiente auditivo, 
entre outras. Esta prática, além de repercutir em sala de aula no processo 
de inclusão, pode ser mediada enquanto um princípio questionador de 
todos os tipos de representações preconceituosas que ainda persistem no 
espaço escolar e fora deste, não só em relação às deficiências, mas a outros 
marcadores de diferença (SCHWARCZ, 1989) tais como de grupos étnicos, 
gênero, sexo, idade e classe. 

Assim sendo, concorda-se com a defesa de Valle e Connor 
(2014) de que uma escola inclusiva só se constitui de fato se coexistir 
a responsabilização de todos por construí-la, num trabalho praticado 
diariamente. Neste processo, olhar para o passado e notar atitudes e 
comportamentos hoje inimagináveis considerados normais – como o 
extermínio de pessoas com deficiências, inclusive surdos, ou a reclusão em 
asilos, sem a mínima consideração de que tivessem direito à escolarização –
entende-se como frutífero para romper com os processos estigmatizadores 
perpetuados e que implicam na subtração de direitos, a fim de se construir 
uma escola inclusiva alicerçada no princípio de justiça social.

DOS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

A sala de aula constitui um locus cultural “moldado pelos padrões 
da atividade humana e estruturas sociais que incorporam sua história, 
suas crenças, atitudes, práticas e seus valores” (VALLE; CONNOR, 2014, p. 
25). Nela ainda reside o desconforto em relação às deficiências em geral, 
perpetuando-se um hiato em relação a elas, advindo do legado histórico 
ao qual a todos era:

[...] ensinado desde cedo a não apontar ou ficar olhando para alguém 
com deficiência, muito menos mencionar essa deficiência – como se essa 
pessoa fosse de repente perceber ou lembrar que tem deficiências e nos 
responsabilizar por termos feito isso. As boas maneiras exigem que olhemos 
para o lado e finjamos que não percebemos. [...] Fingir não notar os traços 
corporais de uma pessoa é desprezar o seu modo de ser como trágico demais 
para se reconhecer (VALLE; CONNOR, 2014, p. 202).

Este silêncio em relação às pessoas com deficiência em geral, ao 
considerar que historicamente os sujeitos surdos sempre foram perspectivados 
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pelas mesmas lentes, dá uma ideia da dimensão do desafio que é a formação 
de professores, para atuar junto a estes educandos. Tal situação ganha mais 
força porque ainda vigora uma abordagem ableísta (do inglês ableist), na 
qual qualquer pessoa que apresente uma deficiência é considerada como um 
desvio da normalidade, um problema em sala de aula a perturbar o ritmo de 
aprendizagem dos intitulados normais pela mesma lógica.

O desafio da formação de professores para atuar junto a alunos 
surdos comprova que a prerrogativa prevista no Decreto nº 5.626 (BRASIL, 
2005), de apenas introduzir Libras enquanto disciplina obrigatória nos 
cursos de formação é insuficiente. A baixa eficácia desta é agravada pelo 
fato de que a legislação apenas impõe a obrigatoriedade do ensino da 
Libras para cursos de formação de professores, sem definir sequer para a 
disciplina uma carga horária mínima ou parâmetros curriculares mínimos.

Diante de tal hiato na legislação, a carga horária destinada a esta 
disciplina, na maioria das instituições, conforme apontado por Pereira 
(2011), é muito pequena. Para além deste problema, também, conforme 
apontado por outros autores (GURGEL, 2004; TEIXEIRA, 2004, AGRELLA, 
2012), na maioria das universidades, a disciplina restringe-se ao ensino 
de itens lexicais, sinais soltos, mediante atividades descontextualizadas 
e enunciados simples da língua, levando aos estudantes universitários 
uma visão distorcida desta e, por correspondência, do sujeito surdo, à 
medida que empobrece e infantiliza a Língua de Sinais, além de não ser 
possível supor que em apenas um semestre se consiga desenvolver um 
aprofundamento prático, teórico e epistemológico da Libras.

Ao resgatar a questão do estigma que ainda persiste em relação 
aos surdos, reitera-se que a introdução da Libras, na forma reducionista 
que muitas instituições vêm adotando, apenas reforça as representações 
preconceituosas em relação ao sujeito surdo e sua língua. Desse modo, 
é fundamental rever o preparo destes formadores de professores, de 
modo a habilitá-los a mediar a disciplina de tal forma que, primeiramente 
questionem ativamente o padrão de normalidade nos alunos universitários, 
vindo a desenvolver nestes uma perspectiva dos surdos, dentro da 
abordagem socioantropológica da surdez, como sujeitos visuais. Deste 
modo, concorda-se com os pesquisadores Caetano e Lacerda (2013, p. 224) 
ao perspectivarem os:
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[...] cursos de Libras nas licenciaturas como fonte de conhecimento de 
realidade social, educacional e psicológica dos surdos, já que o papel 
principal dessa disciplina não recai sobre a formação de professores fluentes 
na Língua de Sinais, mas sim sobre profissionais que precisarão saber como se 
posicionar dentro das respostas de inclusão, reconhecendo suas dificuldades, 
mas cientes dos recursos e necessidades para um atendimento adequado aos 
alunos surdos. 

Vale ressaltar que o desafio de formar o professor iniciante é 
abissal, inclusive porque a cultura escolar, enrijecida pelos padrões de 
normalidade que nelas imperam, tende a desencorajar as iniciativas destes 
em seu primeiro ano no espaço escolar. Esta é uma resistência usualmente 
encontrada diante de propostas inovadoras em geral, na medida em que 
na maioria das escolas:

[...] há pessoas, inclusive, que fazem um mal muito grande a colegas mais 
novos de idade. Muitos usam o tempo em Educação como ameaça àquele que 
é mais novo. Alguém acabou de sair de uma universidade, de um curso, entra 
na atividade cheio de ideias, quer fazer reuniões, fazer projetos e aí aparece 
um que fala: Calma, isso aí é só fogo de palha, com o tempo você acostuma. 
Fique aí, deixa que você vai ver; é só com a idade que você vai aprender. Essa 
posição não é nem conservadora, ela é profundamente reacionária, pois faz 
voltar a tempos piores ainda (CORTELLA, 2014, p. 16).

Para além da resistência às mudanças, encontrada na escola pelo 
professor iniciante, também é importante ressaltar que a presença de um 
aluno surdo em sala de aula afeta a dinâmica da mesma, pois, conforme 
previsto em lei, este deverá contar com a presença de um intérprete em 
Língua de Sinais, o que muitas vezes gera uma sensação de desconforto 
no educador, seja pelo caráter inaugural da situação e/ou por muitas vezes 
atribuir ao intérprete um papel de vigilante de sua prática pedagógica.

Além da situação referida, que precisa ser desmistificada, ressalte-
se que, pelos processos de aprendizagem ocorrerem em harmonia com as 
singularidades linguísticas e culturais do aluno, evidencia-se a necessidade 
de o docente fazer ajustes metodológicos em sua prática pedagógica, já que 
a função do intérprete é mediar a acessibilidade linguística, e não ensinar. 

Assim, concorda-se com Lacerda (2009) quando afirma que, em 
situações de inclusão de alunos surdos, é fundamental que se estabeleça 
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uma parceria entre o professor e o intérprete. Desse modo, é importante o 
primeiro estar disposto a ouvir as informações que o segundo traga sobre o 
processo de aprendizagem do aluno surdo, percebidas no ato de interpretar, 
além de ofertar ao intérprete, com antecedência, acesso aos conteúdos 
e metodologias eleitos para mediar suas aulas, a fim de que, também o 
intérprete possa preparar sua atuação na hora da aula a ser ministrada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença de um aluno no ensino regular em situação de inclusão 
exige uma mudança de paradigma em relação à forma como este é visto, 
a fim de que, de fato, seja promovido um ensino bilíngue, ao considerá-lo 
a partir da sua diferença cultural, enquanto sujeito surdo e, não, deficiente.

A formação de professores para atuar junto a este alunado constitui 
um imenso desafio, seja porque este professor iniciante, na maioria das 
escolas, encontrará ainda a cultura da normalidade, seja também por uma 
insuficiente formação mediada, destes, na disciplina de Libras durante o 
período universitário.

Assim sendo, acentua-se a importância de discutir a necessidade 
de criar estratégias que viabilizem uma melhor formação do professor 
iniciante, seja revendo a carga horária da disciplina de Libras, em geral 
ofertada nas universidades, questionando o próprio ensino mediado 
nesta, seja promovendo cursos de formação continuada, que o habilite a 
desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem que alcancem também 
o aluno surdo em contexto inclusivo junto aos ouvintes.

Finalizando, ressalte-se que o pressuposto de uma escola inclusiva 
precisa “validar a cultura [de seus educandos, sejam surdos ou ouvintes, 
valorando igualmente as diferenças] através de sua enunciação” (MORAIS, 
2012, p. 45). E esta enunciação, para o alunado surdo, significa a oportunidade 
de se desenvolver de forma salutar, rejeitando todos os estereótipos que o 
associam a uma condição de menos-valia, “pois a exclusão da cultura surda 
significa exclusão do sujeito surdo” (MORAIS, 2012, p. 45).
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INTRODUÇÃO

No cenário brasileiro, as políticas que visam à formação de professores 
encontram-se em discussão. A partir da construção de um importante 
arcabouço legal, busca-se delimitar sua estruturação, as responsabilidades 
dos entes federados e o efetivo alcance das práticas desenvolvidas pelas 
instituições formadoras. 

Este estudo apresenta, inicialmente, um breve retrospecto dos 
processos históricos e legais que orientaram as políticas de formação 
docente nas últimas décadas e traz, em seguida, uma reflexão sobre o atual 
contexto, idealizado no Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (PARFOR).

A proposta metodológica ancorou, na abordagem qualitativa, a sua 
preferência, visto que a fonte de dados é o próprio ambiente da pesquisa, 
e o significado dos resultados possibilita a constituição de um espaço de 
reflexão sobre o desenvolvimento profissional docente. 

A pesquisa se pauta em análise documental e situa o estudo de 
caso de uma Instituição de Ensino Superior (IES) federal localizada no 
Estado do Paraná. Consistiu na análise da documentação da legislação 
brasileira e demais dados vinculados ao Parfor (relatórios, editais e 
atas dos Fóruns Estaduais). Ainda, na coleta de dados, aplicou-se um 
questionário, com perguntas abertas, respondido por 19 professores-
estudantes participantes do Parfor, com envolvimento voluntário na 
pesquisa. Depois de transcritos, os dados foram analisados com o uso do 
Software Atlas.ti, o que permitiu uma minuciosa análise de conteúdo e 
contribuiu para o entendimento do objeto de estudo.

Para consolidação do objetivo deste estudo, os professores-
estudantes foram convidados a apresentar os fatores que os levaram a 
ingressar no curso de formação pedagógica, dos pressupostos articulados 
à qualificação profissional, e também aspectos relacionados à valorização 
da carreira docente. Os sujeitos participantes são denominados dessa 
forma, pois trata-se de professores com bacharelado ou tecnólogos que já 
atuam em escolas públicas e que voltam à Universidade na condição de 
estudantes, para obter a habilitação em uma licenciatura, em atendimento 
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ao disposto na legislação. Para preservar a identidade dos participantes, 
estes serão apresentados como professores-estudantes 1 a 19, para indicar 
suas percepções sobre o objeto de estudo.   

A apresentação dessas políticas mostra um cenário nacional para 
contextualizar a formação de professores no momento atual no país. É, 
pois, no contexto do Parfor, que essa investigação se desenvolveu e buscou 
analisar a proposta de formação inicial e quais são as oportunidades de 
aprendizagem e de desenvolvimento profissional pretendidas no contexto 
desse processo. Essa pesquisa permitiu revelar o que os sujeitos percebem 
sobre o objeto investigado apresentando uma valiosa contribuição à 
descrição de uma realidade profissional e institucional.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PERCURSOS LEGAIS DE UMA 
POLÍTICA EM CONSTRUÇÃO

No Brasil, as políticas para a formação inicial e continuada de 
professores que atuam na Educação Básica têm sofrido alterações 
significativas nos últimos 20 anos, se forem consideradas especificamente 
as propostas de qualificação e valorização do magistério. 

Muito se propôs para a formação docente, especialmente a partir da 
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no 9.394 
(BRASIL, 1996a). Também são delineados avanços, em termos de formação 
e valorização profissional, com a instituição do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
(FUNDEF), com vigência entre 1997 e 2006 e, posteriormente, com seu 
substitutivo denominado de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), em vigor no período entre 2007 e 2020. Recentemente, com a 
promulgação da Lei no 12.695 (BRASIL, 2012a) se inseriu que a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) deve articular-se, 
em regime de colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 
e com instituições de ensino superior públicas ou privadas, para induzir, 
fomentar e acompanhar a formação inicial e continuada de profissionais de 
magistério e dos programas de estudos e pesquisas em educação. Frente a 
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esse propósito a Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica 
(DEB), agora integrada à Capes passa a atuar com o objetivo de subsidiar a 
formulação de políticas de formação inicial e continuada de professores da 
educação básica. 

No contexto dessa significativa estrutura legal, ressalta-se que 
a Capes assumiu a continuidade dos programas já existentes e que 
eram coordenados, anteriormente, pelo Ministério da Educação (MEC), 
caracterizando uma transferência de atribuições em relação ao processo de 
formação de professores.

No ano de 2002 a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação de Professores da Educação Básica deu início a um processo de 
(re)avaliação e (re)análise dos cursos de formação propostos até então. As 
resoluções do Conselho Nacional de Educação CNE/CP no 1 (BRASIL, 2002a) 
e CNE/CP no 2 (BRASIL, 2002b) propuseram uma nova configuração para a 
organização curricular dos cursos de formação de professores na tentativa de:

[...] contemplar características contemporâneas da atividade docente, tais 
como o compromisso com o sucesso da aprendizagem dos seus alunos; 
o respeito à diversidade dos estudantes; o desenvolvimento de práticas 
investigativas voltadas ao bom ensino; a capacidade para assumir tarefas que 
extrapolam a sala de aula (SCHEIBE, 2011a, p. 13). 

Esses princípios estabeleceram orientações e critérios para a 
organização de uma matriz curricular que enfatizasse, entre outros aspectos 
a flexibilização da organização curricular dos cursos; um currículo mais 
dinâmico; a adaptação do curso e do currículo às demandas do mercado de 
trabalho; integrasse a graduação e a pós-graduação; enfatizasse uma formação 
geral; e, definisse competências e habilidades gerais a serem desenvolvidas 
durante o transcorrer dos cursos, conduzindo os cursos de licenciatura a 
constituírem uma base comum para a formação de professores, pois todas 
as licenciaturas formam professores e os conhecimentos desenvolvidos 
propostos visariam à competência profissional (SCHEIBE, 2011a).

Com a recente revogação das resoluções do CNE/CP no 1 (BRASIL, 
2002a) e CNE/CP no 2 (BRASIL, 2002b), a Resolução nº 2 (BRASIL, 2015) vem 
instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
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superior (cursos de licenciatura, de formação pedagógica para graduados 
e de segunda licenciatura) e para a formação continuada (BRASIL, 2015). 
Essas diretrizes introduzem uma nova perspectiva em relação à resolução 
anterior, propondo a articulação entre a formação inicial e a formação 
continuada dos professores, com vistas ao efetivo alcance das políticas e 
programas de formação docente. 

A partir dessa imbricação, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, 
que tratam da formação docente, indicam a necessidade de constituição de 
projetos próprios de formação com ênfase na articulação entre Educação 
Básica e Superior e, ainda, recomendam que as instituições formadoras 
passem a institucionalizar a formação de profissionais do magistério 
em seus documentos orientadores, como o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC). Essas ações visam inserir a formação docente 
em um campo de disputas de concepções, de dinâmicas, de políticas e dos 
currículos (DOURADO, 2015).

Ainda, considerando-se o contexto histórico das políticas públicas 
voltadas à formação de professores, cabe situar que em 2007 foi criado 
o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL, 2007b) 
notadamente como uma iniciativa pautada em uma concepção de plano 
de governo e teve como principal objetivo resgatar o papel do Governo 
Federal na direção das políticas educacionais no país (SCHEIBE, 2011b). No 
que se refere à educação básica, esse plano buscou enfrentar o desafio da 
qualidade, criando inúmeras iniciativas voltadas para esse fim, destacando, 
no contexto da formação de professores, o Programa de Consolidação 
das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Licenciaturas Internacionais 
(PLI), o Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação 
de Educadores (LIFE) e, também, o Parfor. 

O Prodocência é uma ação da Capes que tem como objetivo principal o 
apoio à execução de projetos que visem contribuir para elevar a qualidade dos 
cursos de licenciatura e valorizar a formação de professores para a educação 
básica. Nesse intuito, o programa apoia projetos de caráter institucional, 
de instituições públicas de ensino superior, no âmbito Federal, Estadual e 
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Municipal, que possuam cursos de licenciaturas autorizados, na forma da lei, 
e em funcionamento. De modo específico, o Prodocência se propõe a apoiar 
propostas de desenvolvimento de projetos que contemplem novas formas 
de organização curricular, gestão institucional e/ou a renovação da estrutura 
acadêmica dos cursos de licenciatura, por meio do trabalho cooperativo entre 
esses cursos e áreas do conhecimento presentes no currículo da educação 
básica; também busca apoiar propostas que contemplem experiências 
metodológicas e práticas docentes inovadoras e/ou bem sucedidas nos 
processos de ensino e aprendizagem dos futuros docentes, inclusive 
mediante implementação, utilização e adequação de espaços voltados para a 
formação de professores; e, ainda, visa apoiar propostas de desenvolvimento 
profissional e formação continuada dos professores das licenciaturas, com 
foco no melhoramento de estratégias didático-pedagógicas nos cursos de 
formação de professores (BRASIL, 2013a).

O Pibid tem como proposta básica o aperfeiçoamento e a valorização 
da formação de professores que irão atuar na Educação Básica e para 
que se efetive a oferta de bolsas para alunos dos cursos de licenciatura 
vinculados às instituições de educação superior (BRASIL, 2008). O princípio 
desse programa está na participação de projetos de iniciação à docência 
que são desenvolvidos em parceria com as escolas da rede pública da 
educação básica. Como um projeto de iniciação, o propósito de inserir os 
futuros professores em contextos educacionais para o desenvolvimento 
de atividades docentes sob a orientação de um professor supervisor, traz 
para esta proposta uma iniciativa política não vista em âmbito nacional nas 
últimas décadas.

O Pibid busca articular as experiências e resultados dessa iniciação 
vivenciados por alunos e professores, por meio da realização de encontros 
anuais daqueles que participam do programa. Inúmeras atividades para 
esse fim são divulgadas nas páginas das instituições de educação superior, 
relatando minuciosamente os resultados dessa iniciação à docência.

Já o PLI ampliou as ações voltadas para a formação inicial do 
professor que irá atuar na Educação Básica buscando elevar a qualidade 
da graduação, tendo como prioridade a melhoria do ensino dos cursos 
de licenciatura e a formação de professores, por meio da ampliação e 
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dinamização das ações voltadas à formação inicial e implementação de 
novas diretrizes curriculares para a formação de professores. Esse programa 
prevê, entre outros resultados, uma dupla certificação a ser emitida pela 
instituição brasileira e pela portuguesa (BRASIL, 2013b) e, posteriormente, 
também com universidades francesas.

O Life tem outra intencionalidade, se comparada ao Pibid e PLI. Por 
intermédio de editais específicos para o processo seletivo, o Life incentiva 
a criação de laboratórios interdisciplinares para a formação de professores 
que irão atuar na educação básica (BRASIL, 2012b). Esses espaços devem 
ser socializados entre as licenciaturas existentes nas instituições públicas 
de educação superior para que, além da criação de espaços formativos 
inovadores, estimulem a interação entre os diferentes cursos de licenciatura 
para que construam e proponham inovação nas práticas pedagógicas. O 
caráter interdisciplinar desse programa é inovador no contexto de formação 
de professores, visto que propicia a elaboração de materiais didáticos, uso de 
tecnologias da informação e comunicação subsidiado com recursos da Capes 
e que permanecerão nas Instituições do Ensino Superior (IES) como espaços 
interdisciplinares construídos para auxiliar na formação de professores.

O Parfor é um programa emergencial que visa qualificar os 
professores em exercício que atuam na rede pública de educação básica 
por meio da formação em nível superior. O programa oferta turmas 
especiais direcionadas para licenciatura; segunda licenciatura; e, formação 
pedagógica (BRASIL, 2010). A primeira licenciatura é destinada a professores 
em exercício que não tenham formação em nível superior ou que tenham 
o título de bacharel e se disponham a realizar um curso de licenciatura 
(primeira licenciatura) na etapa/disciplina em que atua em sala de aula. O 
programa possibilita, também, a obtenção da segunda licenciatura para 
professores que atuam na rede pública em áreas distintas da sua formação 
inicial. Outra alternativa é direcionar à formação pedagógica aqueles 
profissionais que possuem o bacharelado e atuam na rede pública.

O Parfor busca, em sua essência, induzir e fomentar a oferta de 
educação superior, gratuita e de qualidade, destinada aos professores 
em exercício na rede pública de educação básica, de modo que estes 
profissionais possam obter a formação exigida no contexto da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que possam contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação básica no País (BRASIL, 2010). O Parfor 
constitui-se no objeto de análise, a partir da pesquisa realizada, sendo essa 
apresentada a seguir.

SIGNIFICADOS DA FORMAÇÃO DOCENTE: FATORES PARA 
INGRESSO NO CURSO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
VALORIZAÇÃO DA CARREIRA

O estudo apresentado se pautou em uma reflexão que teve como 
dados de análise um questionário aplicado aos professores-estudantes que 
buscam a formação pedagógica no Parfor desenvolvido na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba. 

Cabe ressaltar que essa IES pública possui larga tradição na oferta 
de formação pedagógica, em um curso próprio denominado de Programa 
Especial de Formação Pedagógica (PROFOP), que possibilita, desde a 
década de 1980, que os profissionais já graduados (bacharéis) cursem 
uma licenciatura e que atuem na Educação Básica e Educação Profissional. 
Recentemente, em decorrência da ampliação das políticas nacionais 
que visam a formação docente, a IES também passou a ofertar cursos de 
formação pedagógica pelo Parfor, destinado aos graduados não licenciados, 
em exercício, vinculados à rede pública.

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS

Escutar as histórias de vida e profissionais dos professores tem 
sido uma alternativa metodológica dos investigadores da pesquisa em 
educação que procuram compreender os valores e conhecimentos sobre a 
prática profissional dos professores (DAY, 2001).

A fim de reconhecer quem são os professores-estudantes que 
cursam o Parfor presencial na UTFPR, é que se apresenta, no Quadro 1, o 
perfil deste grupo.
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Sexo Idade
Formação 
acadêmica

Tipo de vínculo na 
rede pública

Situação 
funcional

Masculino
32%

26 a 35 
anos
36%

Bacharelado
95%

Rede Estadual de 
Ensino

58%

Efetivos/
Concursados

53%

Feminino
68%

36 e 45 
anos
64%

Tecnólogos
5%

Rede Municipal de 
Ensino

42%

Contratados (sem 
concurso público)

47%

Quadro 1 – Perfil dos professores-estudantes do Parfor na UTFPR – Câmpus Curitiba
Fonte: Autoria própria (2015).

Além destes dados iniciais, outros muito significativos também 
podem ser destacados. Assim, cabe situar que a primeira graduação dos 
professores-estudantes participantes dessa pesquisa foi realizada entre 
1984 e 2011. De modo a perceber o contexto de formação inicial dos 
sujeitos que integram o Parfor presencial, estes foram questionados de 
modo a explicitar de quais cursos de graduação se originam. Dentre os 
cursos citados podem ser arrolados: 

a) bacharelados: Química Tecnológica com ênfase em Química Am-
biental, Engenharia Civil, Engenharia Industrial Madeireira, Secre-
tariado Executivo, Agronomia, Administração de Empresas, En-
fermagem, Engenharia Mecânica, Economia, Engenharia Militar 
Plena, Astrofísica, Arquitetura e Urbanismo; Artes Cênicas;

b) tecnologia: Controle de Processos Químicos. 

Os professores-estudantes situam-se em pelo menos três fases da car-
reira docente, das cinco fases propostas nos estudos de Huberman (2000). A 
primeira delas correspondente à fase de entrada na carreira (de 1 a 3 anos - 
onde se encontram 32% dos professores-estudantes), quando os elementos-
-chave no processo de profissionalização giram em torno da sobrevivência, 
da descoberta e da exploração. Na fase de estabilização (de 4 a 6 anos), mar-
cada pelo sentimento de competência e pertença a um corpo profissional, se 
inserem 26% dos sujeitos. A outra fase que também se sobressai (com 42% 
dos professores-estudantes) refere-se ao que Huberman (2000) denomina de 
fase de experimentação ou diversificação (de 7 a 25 anos), que pressupõe um 
período constantemente marcado por uma atitude geral de experimentação, 
o que pode levar a uma motivação e à busca de novos desafios. De modo 
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especial, o profissional questiona a carreira e questiona-se, sendo que suas 
reflexões podem conduzi-lo por caminhos diferentes: ou permanece na car-
reira ou dela se distancia, buscando novas alternativas profissionais.

FATORES QUE LEVARAM AO INGRESSO NO PARFOR

Os professores-estudantes foram indagados a respeito dos fatores 
que os levaram ao ingresso no Parfor, bem como revelaram as expectativas 
em relação à carreira docente e ao reconhecimento da identidade docente 
possibilitada por meio da formação. Estes temas constituíram-se em 
categorias de análise. No que se refere aos fatores para o ingresso no curso, 
foram delimitados dois fatores: 

a) Fatores intrínsecos (apontados por 10 sujeitos);

b) Fatores extrínsecos (referidos por 17 sujeitos).

Com o auxílio do software Atlas.ti, distinguiram-se os fatores que 
levaram os professores-estudantes a buscar o Parfor junto à universidade. 
Neste estudo, optou-se por apresentar as principais teias (redes) geradas a 
partir do Atlas.ti, sendo que as representações dos sujeitos são destacadas 
a partir de quadros-síntese, de modo a situar seus entendimentos sobre as 
questões analisadas. A Figura 1 ilustra a representação dos sujeitos quanto 
ao item fatores para o ingresso no curso:
 

Figura 1 – Análise da categoria Fatores para ingresso no curso
Fonte: Autoria própria (2015).
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Na discussão sobre os Fatores que levaram ao ingresso no curso 
(Parfor), elege-se o estudo de Tapia (1997) para subsidiar a análise. Esse 
autor descreve uma série de motivos ou fatores pelas quais um sujeito 
pode ser motivado a buscar o conhecimento e a efetivar o processo de 
aprendizagem. Dentre os fatores destacam-se alguns como: 

a) intrínsecos: onde se inserem fatores como o domínio do conhe-
cimento e experiências de competência; o desejo de o que se 
aprende seja útil; a necessidade de autoestima; a necessidade de 
autonomia; a necessidade de aceitação pessoal incondicional;

b) extrínsecos: onde se situam o desejo de conseguir recompensas e 
a necessidade de segurança.

De modo muito peculiar, os professores-estudantes manifestam suas 
representações em torno da subcategoria Fatores intrínsecos, conforme 
Quadro 2:

Fatores para ingresso no curso

1.1 Fatores intrínsecos

Professor-estudante 1 A possibilidade de aprender técnicas mais eficientes para o ensino.

Professor-estudante 3 A necessidade da fundamentação pedagógica.

Professor-estudante 5
Aprofundamento da área pedagógica para aplicar no ensino profissional 
e tecnológico.

Professor-estudante 7 Melhorar a prática pedagógica.

Professor-estudante 8
Domínio da prática e metodologia no planejamento, execução e 
avaliação.

Professor-estudante 10 Aperfeiçoamento profissional.

Professor-estudante 11 Aprofundamento do conhecimento pedagógico.

Professor-estudante 13 Ampliação da reflexão crítica sobre a prática.

Professor-estudante 17
O desenvolvimento das ações de estudar, aprender, aprimorar, buscar 
novos horizonte.

Professor-estudante 19 Ampliação do conhecimento, compreensão da prática pedagógica.

Quadro 2 – Representações dos sujeitos da pesquisa quanto aos Fatores para ingresso no curso 
(Fatores intrínsecos)
Fonte: Autoria própria (2015).
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Quanto ao domínio do conhecimento e experiências de competência, 
os professores-estudantes mencionam a ampliação de conhecimentos 
pedagógicos para uma melhor atuação profissional. No que se refere ao 
desejo de o que se aprende seja útil, destacam-se o domínio da prática e 
metodologia (em especial em relação aos processos de planejamento, 
execução e avaliação das situações de ensino), bem como o aprendizado 
de técnicas eficientes para uso em sala de aula. 

No que tange à necessidade de autoestima, percebe-se a disposição 
de estudar, aprender e aprimorar os conhecimentos pedagógicos, buscando 
novos horizontes para sua atuação profissional. Destaca-se, também, a 
possibilidade de reflexão crítica sobre a prática, o que o curso em questão 
visa promover, através das trocas entre os pares, da análise da conjuntura 
atual da educação e da profissão docente, bem como da interação entre os 
professores formadores e os professores-estudantes.

Os sujeitos mencionam 17 vezes fatores caracterizados como 
extrínsecos. O Quadro 3 é ilustrativo da representação dos sujeitos quanto 
à subcategoria Fatores extrínsecos.

Duas metas podem ser arroladas aos Fatores extrínsecos, o que 
permite perceber a motivação dos professores-estudantes quanto ao 
desejo de conseguir recompensas: gratuidade do curso, reconhecimento 
através da instituição ofertante, ensino de qualidade, aquisição do título 
de licenciado, preparação para prosseguimento dos estudos em nível 
de mestrado. 

Destaca-se, na meta necessidade de segurança a preocupação em 
atender aos requisitos do sistema de ensino, a possibilidade de se manter 
atuando nas funções pedagógicas, como é o caso da coordenação de curso 
e também de regularização de situação funcional.
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Fatores para ingresso no curso

1.1 Fatores extrínsecos

Professor-estudante 1 A possibilidade de ascensão na carreira.

Professor-estudante 2
O fato de que a licenciatura é um requisito do edital do concurso, 
para manutenção do emprego.

Professor-estudante 3
O cumprimento do requisito legal que estabelece a necessidade de 
formação aos não licenciados que queiram dar aula.

Professor-estudante 4
A indicação dos professores que já cursaram a formação 
pedagógica.

Professor-estudante 6
A obrigatoriedade da formação para que ocorra a promoção na 
carreira, em atendimento ao estatuto do servidor público do 
Paraná.

Professor-estudante 7 A qualidade da instituição de ensino que oferta o curso.

Professor-estudante 9 A obrigatoriedade para professores bacharéis.

Professor-estudante 10
O fato de que o curso é custeado pelo governo e possibilita uma 
formação profissional de qualidade.

Professor-estudante 11
A necessidade de adquirir o título de licenciado na disciplina a qual 
já atuo como professora.

Professor-estudante 12 A possibilidade de efetivar a licenciatura na disciplina que atuo.

Professor-estudante 13 A regularização da minha situação funcional.

Professor-estudante 14 A gratuidade do curso.

Professor-estudante 15 A preparação para o mestrado.

Professor-estudante 16
A busca por uma instituição que tivesse reconhecimento, pois já 
cursei a formação pedagógica em uma IES sem o reconhecimento 
do MEC.

Professor-estudante 17
A necessidade da licenciatura para continuar atuando na 
Coordenação do curso pós-médio em Técnico em Contabilidade.

Professor-estudante 18 O cumprimento da exigência de edital de concurso público.

Professor-estudante 19
A oportunidade de poder estudar a distância e conciliar os horários 
e dias de aula presenciais.

Quadro 3 – Representações dos sujeitos da pesquisa quanto aos Fatores para ingresso no curso 
(Fatores extrínsecos)
Fonte: Autoria própria (2015).
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ENTENDIMENTO SOBRE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A partir da categoria Qualificação profissional, evidenciaram-se 
três subcategorias nas reflexões dos professores-estudantes do Parfor, com 
as respectivas ocorrências:

a) Expectativas em relação à carreira docente (8 referências); 

b) Experiências profissionais (13 representações);

c) Constituição da identidade (14 alusões). 

A Figura 2 é ilustrativa da teia gerada em torno da categoria 
Qualificação.

Figura 2 – Teia referente à categoria Qualificação profissional
Fonte: Autoria própria (2015).

Historicamente, a profissão docente vem sofrendo processos que levam 
à precarização e mesmo ao desprestígio, o que torna pouco atrativa a escolha 
de uma licenciatura como curso superior. No caso do curso de formação 
pedagógica pelo Parfor, se reafirma que os estudantes já ingressaram na 
carreira docente, mesmo sem uma formação sólida nas áreas pedagógicas. A 
volta de bacharéis e tecnólogos ao espaço universitário se dá, agora, por uma 
necessidade de ampliação e aprimoramento dos conhecimentos pedagógicos.

Na prática de formação de professores, se insere o objetivo da 
preparação de um profissional para a atuação no magistério. Em seu bojo, 
este alvo pressupõe que seja compreendida a importância do papel da 
docência, de modo que ocorra um aprofundamento científico-pedagógico 
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que capacite o profissional para o enfrentamento das grandes questões da 
escola como instituição social, bem como da percepção da educação como 
uma prática social que implica as ideias de formação, reflexão e crítica 
(VEIGA, 2008).

O Quadro 4 traz as representações a partir da subcategoria 
Expectativas em relação à carreira docente.

2. Qualificação profissional

2.1 Expectativas em relação à carreira docente

Professor-estudante 2
Espero prestar concurso público para o magistério e aprofundar o 
conhecimento na área pedagógica por meio de mestrado.

Professor-estudante 3
Aprimoramento e busca de novos conhecimentos para o 
desenvolvimento na profissão docente.

Professor-estudante 5
Gostaria de continuar os estudos e de seguir para uma carreira 
profissional no Ensino Superior.

Professor-estudante 6
Aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos por meio da reflexão da 
prática.

Professor-estudante 9
Desejo ser professora universitária, orientadora de pesquisas e 
palestrante com conhecimentos consolidados.

Professor-estudante 10
Espero que, por meio do meu trabalho, ocorram transformações e 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Professor-estudante 13
Continuidade da carreira acadêmica de modo a aprofundamentos de 
estudos, em nível de mestrado e doutorado. 

Professor-estudante 15
Com licenciatura poderei participar de concursos oferecidos pela 
Secretaria de Educação para o cargo de docência I e equipe pedagógica.

Quadro 4 – Representações referentes à subcategoria Expectativas em relação à carreira docente 
Fonte: Autoria própria (2015).

De modo amplo, os sujeitos sinalizam que a ampliação das 
oportunidades de exercício profissional articula-se ao processo de 
qualificação. Ao cursar um programa de formação pedagógica, estes 
professores-estudantes vislumbram um desenvolvimento pessoal e 
profissional que se efetiva por diversas perspectivas: o aprimoramento e a 
busca de novos conhecimentos, o prosseguimento de estudos em etapas 
posteriores (especialização, mestrado e doutorado), inserção na carreira da 
docência no Ensino Superior, atuação como palestrante, participação de 
concursos públicos visando garantir a estabilidade na carreira. 
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Os estudos de Tardif (2002) possibilitam compreender os saberes 
experienciais como núcleo vital do saber docente. As práticas e vivências 
profissionais são fundamentais ao processo de construção dos saberes do 
professor, que passam a ser construídos historicamente como parte de sua 
formação profissional. 

Os professores-estudantes do Parfor sinalizaram algumas ideias rela-
cionadas às Experiências profissionais, como subcategoria da Qualificação. 
No Quadro 5 estão expostas as 13 alusões em relação a essa subcategoria.

2. Qualificação

2.2 Experiências profissionais

Professor-estudante 1
Aos poucos vou construindo uma base teórica junto com a prática, de 
modo que essa possa ser a cada dia mais dinâmica.

Professor-estudante 2
Ser um professor melhor, mais produtivo e facilitador do processo 
ensino-aprendizagem.

Professor-estudante 5
Sem a licenciatura não poderia realizar o concurso público; além disso 
tenho conhecimento da parte específica da disciplina em que atuo, mas 
faltava a parte pedagógica.

Professor-estudante 6
Por meio dos conteúdos propiciados e sistematizados terei subsídios 
para aplicação imediata em minha área das ciências exatas. Creio 
carecer de tais conhecimentos.

Professor-estudante 7
Tenho expectativa de continuidade dos projetos que desenvolvo na 
escola, pois estive por dois anos na coordenação de curso técnico.

Professor-estudante 8

Além do reconhecimento profissional e de todos os conhecimentos 
obtidos, percebo que já estou conseguindo reorganizar as metodologias 
utilizadas para que meus alunos possam entender melhor os conteúdos 
trabalhados em sala de aula.

Professor-estudante 10
A prática da qual partilho parte de uma realidade teórica, já que tenho 
que avaliar constantemente a minha atuação, a seleção de conteúdos e 
os meios e modos de aplicação.

Professor-estudante 12
A participação nesse curso já está mudando a forma de planejar e 
executar minhas aulas, possibilitando o maior aprendizado dos alunos e 
minha satisfação profissional.

Professor-estudante 13
Desde as primeiras disciplinas e das discussões em sala de aula senti 
que minha prática em sala de aula melhorou e se tornou mais madura e 
mais objetiva.
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Professor-estudante 15

Durante a formação do Parfor tem-se entrado em discussões constantes 
sobre as práticas em sala de aula, sobre quais atitudes o professor 
deve adotar. E isso tem ajudado muito, pois como tecnóloga não fiz 
nenhum estágio em sala de aula. Já iniciei a carreira como professora, e 
a aprendizagem que tenho veio com o conhecimento e as experiências 
vividas em sala.

Professor-estudante 16
As trocas de experiência promovem trabalhos mais dinâmicos 
despertando a curiosidade e maior interesse dos estudantes.

Professor-estudante 17
Observei que muito do que faço em sala de aula coaduna com o que 
estou aprendendo. Tais conhecimentos estão ajudando a refinar meus 
saberes educacionais.

Professor-estudante 19
Percebo a necessidade de filtrar o que é importante no conteúdo e 
buscar metodologias variadas de ensino de modo que isso possa levar o 
aluno a um ganho de conhecimento.

Quadro 5 – Representações referentes à subcategoria Experiências profissionais 
Fonte: Autoria própria (2015).

Nas reflexões dos sujeitos desta pesquisa, sobressaíram algumas 
ideias relacionadas às Experiências profissionais, como parte essencial 
no processo de qualificação. Assim, podem ser sintetizadas quatro 
referências principais: 

a) melhorias no fazer profissional a partir da reflexão sobre a prática; 

b) reconhecimento de teorias e métodos que possibilitam a tomada de 
decisões pedagógicas mais acertadas para o contexto educativo; 

c) interação entre os pares e com os professores favorece o diálogo 
sobre as distintas situações educacionais e promove um enrique-
cimento do saber profissional;

d) o processo de qualificação pautado nas vivências docentes con-
tribui para dar maior sentido à formação, assegurando os dispo-
sitivos de ingresso na carreira, por meio do concurso público e a 
permanência na área do ensino.

Todas as experiências decorrentes da prática pedagógica precisam 
estar alicerçadas na teoria e, numa via de mão dupla, pode-se antever que 
a teoria perde o sentido sem a prática, num sentido de retroalimentação. 

No entendimento de Guarnieri (2003) da relação teoria-prática, 
observa-se que a prática consolida a relação do professor com a teoria, uma 
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vez que isso implica em um movimento de superação da adesão acrítica 
às teorias e aos modismos pedagógicos. Já a teoria mediatiza a relação do 
professor com a prática, possibilitando o movimento de superação de uma 
visão exclusivamente pragmática do trabalho docente.

O acúmulo das experiências docentes constitui o campo das teorias 
pedagógicas e das práticas pedagógicas. Sob este enfoque, ambas se 
articulam a um constante movimento dialético que expõe os sentidos do 
fazer profissional reflexivo e ressignificado.

Pimenta e Ghedin (2006, p. 20) acentuam que o saber da experiência 
na construção da prática pedagógica não se exclui da experiência 
profissional, pois os saberes da experiência são também aqueles “que os 
professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente 
de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de 
trabalho, os textos produzidos por outros educadores”. 

Entre as ideias sobre a Qualificação, destacaram-se 14 
posicionamentos acerca da subcategoria Constituição da identidade, 
conforme exposto no Quadro 6.

2. Qualificação

2.2 Constituição da identidade

Professor-estudante 2

As novas informações, as trocas de experiências, os estudos de casos, 
as explanações sobre os mecanismos de funcionamento do sistema 
educacional contribuem para o reconhecimento de meu campo de 
atuação profissional.

Professor-estudante 5
A identidade docente não é determinada pela obtenção de um título. 
Porém, a titulação faz-se necessária para o ingresso em sala de aula por 
meio de concursos públicos e para fins de comprovação.

Professor-estudante 7
Em pouco tempo do curso já aprendi tanto que fico maravilhada com 
tanta informação e aliviada em me livrar de minha ignorância em 
termos de saberes docentes.

Professor-estudante 8
O conhecimento pedagógico é um dos fatores essenciais a carreira 
docente além do conhecimento técnico e a experiência como professor.

Professor-estudante 9
Entender as filosofias educacionais e os modelos existentes. Tudo isso 
certamente só pode fortalecer minha identidade docente. Pois, amo ser 
professora e amo o que faço. 

Professor-estudante 10
Espero que, por meio do meu trabalho, ocorram transformações e 
desenvolvimento pessoal e profissional, sendo que desse modo poderei 
oportunizar aos jovens vivências práticas dentro da escolha profissional.
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Professor-estudante 12
Os estudos e o aprofundamento dos debates sobre a área da educação 
proporcionam subsídios para um melhor desenvolvimento na prática 
pedagógica.

Professor-estudante 13
Pretendo continuar os meus estudos na área de pesquisa da Educação 
aplicada aos discentes, pois tenho a pretensão de fazer mestrado e 
doutorado na área devidos as minhas características de pesquisador.

Professor-estudante 14
A qualificação propiciada favorece o enriquecimento do saber e dos 
conhecimentos pedagógicos.

Professor-estudante 15

O curso oportunizou que eu pudesse ir a campo entrevistar docentes 
em suas práticas, o que me proporcionou uma reflexão ampla de 
que, na maioria das vezes os impedimentos de avanços no ensino e 
na aprendizagem se dão pela falta constante de reflexão crítica e de 
pesquisa da prática docente.

Professor-estudante 16
As aulas têm propiciado uma maior reflexão sobre os problemas da sala 
de aula, pela troca de experiência e embasamento teórico transmitidos 
pelos professores do curso.

Professor-estudante 17

A partir do curso consigo identificar a importância do planejamento e 
do modo de avaliar. Sendo mais objetiva tanto no conteúdo quanto na 
avaliação. Já percebi uma devolutiva positiva dos meus alunos quanto a 
estes quesitos.

Professor-estudante 18
As maneiras de contribuir obtidas nas diversas disciplinas da Formação 
Pedagógica induz a reflexão, ao melhoramento das estruturas das aulas, 
fornecem informações para discussões com docentes e discentes.

Professor-estudante 19

Eu não sabia o que era ser docente, que haviam várias teorias de 
aprendizagem, pois hoje com esse pouco conhecimento (devido 
ao ingresso recente no curso) já consigo ter uma visão mais ampla 
de dificuldades apresentadas pelos docentes e pelos discentes nos 
processos de ensino e aprendizagem.

Quadro 6 – Representações referente à subcategoria Constituição da identidade 
Fonte: Autoria própria (2015).

Na tentativa de estabelecer uma relação entre a formação inicial 
dos professores-estudantes do Parfor e a constituição da identidade 
profissional, é necessário que se considere que ambas são construções 
que se estabelecem nos múltiplos contextos sociais, históricos e culturais. 
Por já estarem atuando no exercício do magistério, estes docentes trazem 
consigo, além das práticas pedagógicas, diversas concepções sobre o ato 
educativo, algumas delas, muitas vezes, fruto de uma apropriação pautada 
no senso comum, ou seja, naquilo que observam, ouvem e absorvem como 
verdade. Portanto, o campo da formação pedagógica ofertado no curso 
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do Parfor se torna um espaço que favorece a constituição da identidade 
docente, pautado no diálogo, nas trocas, nos estudos e na observação 
crítica da realidade das escolas e de atuação do professor.

As concepções manifestadas pelos sujeitos da pesquisa em torno da 
Constituição da identidade profissional podem ser agrupadas em quatro ideias: 

a) transformações e desenvolvimento pessoal e profissional; 

b) aprimoramento pedagógico; 

c) alargamento da visão dos processos escolares e educacionais;

d) sentimento de pertença a um grupo profissional.

Marcelo Garcia (1999) discute que a formação profissional do 
professor perpassa por três aspectos específicos: 

a) que se pautam na função social, uma vez que se ocupa da trans-
missão de saberes – a partir do saber ser e do saber fazer;

b) por outro lado, se sustentam no processo de desenvolvimento e 
de estruturação da pessoa, associando-se a ideia de um processo 
de maturação e de aprendizagem; 

c) e, ainda, centram-se na instituição, com referência à estrutura que 
organiza, planifica e desenvolve a profissão. 

Em decorrência da articulação destes três aspectos, ocorre a for-
mação profissional e pessoal. A partir dos estudos do referido autor, com-
preende-se a formação como investimento pessoal, uma vez que pode 
levar o docente a um processo de pleno crescimento pessoal associado 
com o desenvolvimento de sua identidade profissional. Nesse sentido, a 
formação de professores precisa contribuir para a construção de conheci-
mentos e o enriquecimento de competências que caracterizarão o desen-
volvimento profissional.

ENTENDIMENTO SOBRE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Na reflexão sobre a temática da valorização dos profissionais da 
educação básica, é necessário situar, como já referido anteriormente, que 
os diferentes diplomas normativos (instrumentos legais que norteiam 
as políticas desenvolvidas no âmbito da educação) como aqueles que 
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instituíram a LBD, o FUNDEF, o FUNDEB, o Plano Nacional de Educação (PNE) 
e o PDE, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação docente, entre 
outros, vão sendo produzidos em decorrência da mobilização da classe 
do magistério, nos movimentos de luta que tiveram início na década de 
1970, se intensificaram na década de 1980 e se consolidaram em reformas 
alcançadas a partir da década de 1990.  

Na pesquisa, em torno da categoria Valorização profissional 
destacam-se duas subcategorias: 

a) Reconhecimento (8 referências);

b) Idealismo profissional (15 alusões). 

Esta disposição pode ser observada na Figura 3.

Figura 3 – Teia referente à categoria Valorização
Fonte: Autoria própria (2015).

No Quadro 7 estão inseridas as principais representações 
dos professores-estudantes do Parfor em torno da subcategoria 
Reconhecimento.

As representações expostas pelos professores-estudantes envolvidos 
nessa pesquisa permitem a reflexão com base em quatro aspectos:

a) desenvolvimento profissional por meio da licenciatura e forma-
ção continuada; 

b) melhores condições de trabalho; 



137

c) remuneração adequada;

d) criação de planos de carreira e estatutos profissionais. 

3. Valorização

3.1 Reconhecimento

Professor-estudante 1
Tornar-se concursado e aprofundar o conhecimento na área 
pedagógica com um mestrado. 

Professor-estudante 2
Hoje, o sistema público educacional não favorece o 
desenvolvimento intelectual do professor e o plano de carreira está 
defasado quando comparado a outras profissões.

Professor-estudante 5
Continuar dando aulas, cada vez melhores, e que o salário melhore 
com o tempo e aperfeiçoamento.

Professor-estudante 8
A estrutura das escolas também deve se adequar as novas práticas 
pedagógicas dispondo de mais tecnologia.

Professor-estudante 12

Não percebo uma real preocupação (por parte do Estado) com 
a qualidade da formação dos professores e principalmente com 
a qualidade do trabalho que os professores desenvolvem nas 
disciplinas técnicas profissionalizantes.

Professor-estudante 15
Existe uma diferenciação funcional no Estado entre licenciados e 
não licenciados.

Professor-estudante 18

O reconhecimento virá pelo fato de não mais “estar” professor, e sim 
“ser” professor. E mesmo em questões de valorização pelo salário e 
plano de carreira, os quais como professor contratado não se tem 
o direito.

Professor-estudante 19 Mais conhecimentos, melhores condições de trabalho.

Quadro 7 – Representações referentes à subcategoria Reconhecimento 
Fonte: Autoria própria (2015).

Esses aspectos destacados no processo de reflexão podem ser 
compreendidos sob o enfoque consolidado na LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996a) 
que insere algumas políticas de valorização do profissional da Educação 
Básica, quando prevê exigências para a formação profissional, e faz um 
chamamento aos sistemas de ensino para que promovam a valorização 
desses profissionais. Dentre os dispositivos para que a valorização aconteça, 
ressaltam-se a necessidade de criação de estatutos e de planos de carreira, 
a garantia de ingresso na carreira exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos, a previsão de licença remunerada para formação 
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continuada, a definição de um piso salarial profissional, a progressão 
funcional pautada na titulação ou habilitação e avaliação de desempenho, 
períodos reservados aos estudos e também o atendimento das condições 
adequadas de trabalho.

Cabe considerar que, para além do disposto na LDB (BRASIL, 
1996a), outros marcos legais também retomam a questão da valorização, 
reafirmando o tema e construindo o arcabouço que dará sustentação às 
práticas de valorização profissional, tanto em termos de sistema de ensino 
quanto das escolas e poder público. É o caso da Lei nº 9.424 (BRASIL, 1996b), 
que regulamentou o FUNDEF, posteriormente substituída pela Lei no 11.494 
(BRASIL, 2007a), que regulamenta o FUNDEB. Ambas as leis tratam dos 
aspectos relacionados ao financiamento da educação pública brasileira e 
fixam dispositivos para que sejam ampliadas as questões de valorização, 
não apenas dos professores, mas de todos os profissionais que atuam na 
educação. Outros importantes diplomas normativos serão proclamados em 
diferentes épocas, como o PNE, em suas duas versões, apresentadas para o 
período 2001-2011 e para o período de 2014-2024, sendo que o PNE atual 
fixa, dentre suas 20 metas, quatro que tratam com exclusividade da questão 
da valorização dos profissionais da educação básica, mais precisamente as 
metas 15, 16, 17 e 18.

Essas quatro metas do PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014) trazem temas 
relevantes para que a valorização dos profissionais da educação possa ser 
concretizada; em síntese, estabelecem uma política nacional de formação 
em cursos de licenciatura, inserem o desenvolvimento profissional por 
meio da formação em nível de pós-graduação e de formação continuada, 
tencionam a equiparação, na média, do salário dos professores com o dos 
demais profissionais com formação equivalente e ainda estabelecem a 
criação de planos de carreira para os profissionais da educação pública, 
tendo como base a Lei do Piso Salarial Nacional.

O MEC instituiu ainda o Decreto no 6.755 (BRASIL, 2009), que trata da 
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 
Básica, e responsabiliza a Capes pelo fomento a programas de formação 
inicial e continuada, estabelecendo a criação dos Fóruns Estaduais de Apoio 
à Formação dos Profissionais da Educação. Em decorrência destas políticas, 
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foi constituído também o Parfor, que objetiva a formação dos professores 
que ainda não possuem a formação adequada para o exercício da docência. 

Scheibe (2010, p. 986-987), ao discutir os desafios que o novo PNE 
teria que enfrentar, sinaliza que:

[...] falta, todavia, para dar consequência às medidas já tomadas, avançar na 
questão do regime de colaboração entre os entes federados. O PNE e suas 
definições podem constituir um caminho para a construção da articulação 
e colaboração necessária à consolidação de ações que estão projetadas, 
inclusive pelo Parfor, cuja finalidade é atender à demanda por formação 
inicial e continuada dos professores das redes públicas. Os entes federados 
não estão, contudo, suficientemente articulados na execução das políticas 
públicas destinadas ao desenvolvimento de tais objetivos, necessários para a 
valorização docente, por meio de uma formação mais articulada e planejada 
dos quadros para o magistério.

O princípio de se ter uma base comum para os processos formativos 
para a docência tem se constituído em um movimento entre os educadores 
e que objetiva uma nova compreensão sobre a profissionalidade docente e 
a formação do professor.

Em torno da subcategoria Idealismo profissional, estão agrupadas 15 
referências dos professores-estudantes do Parfor, apresentadas no Quadro 8.

3. Valorização

3.2 Idealismo profissional

Professor-estudante 1
A satisfação de atuar em uma profissão que permite ensinar e 
aprender sempre.

Professor-estudante 2 Pretendo continuar na carreira ao longo da minha vida profissional

Professor-estudante 4
O fato de ter a possibilidade de promover o conhecimento dos 
estudantes.

Professor-estudante 5
Ser um professor melhor, mais produtivo e melhor condutor do 
processo ensino-aprendizagem.

Professor-estudante 8
A formação pedagógica faz de mim um professor mais humano, mais 
atento as peculiaridades do processo ensino-aprendizagem.

Professor-estudante 9 Obter uma realização pessoal pelo crescimento de meus alunos.

Professor-estudante 10
Participar do desenvolvimento da sociedade com a formação de 
pessoas formadoras de opiniões e críticas em relação ao mundo em 
que vivem.
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Professor-estudante 11
Não espero só reconhecimento, mas também qualidade no ensino. 
Assim percebo que devo criar condições para o aluno aprender melhor. 
Sobretudo preciso também buscar motivação e a valorização da docência.

Professor-estudante 13

Até então minha tendência era de ser um professor mais conteudista, 
preocupado com o cumprimento do cronograma e não com a 
aprendizagem do aluno. Isso vem sendo mudado por meio da 
formação pedagógica.

Professor-estudante 14
Pretendo continuar no magistério, ministrando aulas cada vez mais 
qualificadas. Também espero que salário melhore com o tempo e com 
o aperfeiçoamento.

Professor-estudante 15
Percebo que podemos e devemos nortear os jovens não apenas para 
os conteúdos e sim para uma cidadania completa.

Professor-estudante 16
Pretendo seguir a carreira docente, pois acredito que o professor 
promove mudanças na sociedade.

Professor-estudante 17

Nunca tinha parado para pensar sobre a filosofia e a contribuição de 
Paulo Freire. Sempre fui uma professora apaixonada, que acredita no 
potencial dos alunos, que via esperança na transformação através da 
educação e que somos atores desta história. O referencial teórico me 
auxilia na percepção da realidade.

Professor-estudante 18

Reforçando os valores, a ética e os princípios que nos colocam como 
seres que pensam e que são críticos das ações do mundo. Descobri que 
sou uma professora progressista. Que acredita em pessoas melhores 
através da educação para que possamos ter um mundo melhor.

Professor-estudante 19 Minha percepção do outro (do aluno) melhorou muito.

Quadro 8 – Representações referente à subcategoria Idealismo profissional
Fonte: Autoria própria (2015).

As referências dos professores-estudantes do Parfor sinalizam um 
Idealismo profissional por meio de: 

a) pretensão de continuar na carreira docente; 

b) contribuição nos processos de desenvolvimento da sociedade, a 
partir de sua atuação profissional comprometida; 

c) qualificação e melhoria da ação pedagógica que permita o diálo-
go e a compreensão do outro.

Os processos de desenvolvimento profissional docente não se dão 
no vazio; ao contrário, são constituídos nas inter-relações entre os pares, 
nas relações de poder com órgãos de supervisão ligados ao sistema de 
ensino e nas articulações que se situam em um espaço entre o real e o ideal.
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Freire (1997, p. 58) assegura que “a gente se faz educador, a gente 
se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da 
prática”. Portanto, a formação permanente é uma conquista da maturidade, 
da consciência do ser. Quando a reflexão permear a prática, docente e de 
vida, a formação continuada será exigência para fazer do homem atuante 
no seu espaço histórico, crescendo no saber e na responsabilidade.

Se, por um lado, o idealismo manifesto pelos professores pode ser 
percebido como uma utopia, é necessário retornar ao pensamento de Freire 
(1997), que assinala que, quanto mais nos assumimos como estamos sendo 
e percebemos as razões de ser, mais nos tornamos capazes de mudar.

Diante das temáticas levantadas pelos professores-estudantes do 
Parfor, quando manifestam o idealismo docente, é preciso concordar com 
Freire (1997), quando afirma que o professor não pode perder o sonho 
de transformar os alunos e a sociedade, pois é ele que alimenta o ser 
humano, que o impulsiona a lutar e a vencer. Neste contexto se interpõe 
a necessidade de investimentos no desenvolvimento profissional, quando 
se inserem, a partir deste, as possibilidades para que o professor passe do 
estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política brasileira de formação de professores precisou definir 
prioridades para atendimento das particularidades dos sistemas de ensino, 
além de se inserir a necessidade de que as ações projetadas atentassem 
para o contexto sócio, político e econômico de cada região e das instituições 
proponentes. O compromisso com a formação dos docentes se expressa, a 
partir dessa premissa, por meio de distintas ações que envolvem a reflexão 
sobre a formação inicial e continuada dos professores, corroborada no bojo 
dos programas como Pibid, Prodocência, Life, PLI e Parfor. No caso do Parfor, 
a UTFPR– Câmpus Curitiba articula, desde 2012, cinco turmas do Curso de 
Formação Pedagógica de Professores, possibilitando que os professores-
estudantes, com formação inicial em cursos de bacharelado possam, agora, 
inserir-se na licenciatura, em diversas áreas.

Na instituição formadora percebe-se, a partir dos questionamentos 
feitos aos professores-estudantes do Parfor, que a permanência dos 
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professores no programa é um desafio similar ao dos cursos de licenciatura 
regulares. A análise dos fatores que levam os sujeitos inseridos no Parfor a 
procurar o Curso de Formação Pedagógica revela expectativas e interesses 
que vão desde o reconhecimento, a valorização, a segurança e a estabilidade 
na carreira, até a possibilidade de prosseguimento nos estudos em cursos 
de pós-graduação na área de educação. Contudo, o que sobressai é a 
reflexão dos sujeitos do curso em torno da possibilidade de ampliação do 
conhecimento e aprimoramento de sua condição docente, o que permite 
refletir sobre o desenvolvimento profissional docente, entendido por 
Marcelo Garcia (1999) como um processo individual e, ao mesmo tempo, 
coletivo que se concretiza no espaço de atuação do profissional – a escola 
– e que propicia o desenvolvimento das competências profissionais dos 
professores, mediado pelas experiências tanto formais como informais.
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INTRODUÇÃO

A complexidade em que a educação vem sendo emersa, ladeada 
por um sistema de produção globalizado, que usa as altas tecnologias sem 
restrições, evidencia a existência de elementos disjuntores entre a escola e a 
sociedade, principalmente quando o Estado se utiliza das políticas públicas 
para impor a democratização do ensino, pensando em uma formação de 
sujeitos emancipados.

As políticas públicas, fundamentadas nas premissas da Declaração 
de Salamanca, de 1994, deliberam a adoção de processos que consideram 
as pessoas com direito ao acesso a uma educação de qualidade, 
independentemente das condições que se apresentem, tais como: condição 
socioeconômica, cor, raça, etnia, gênero, orientação sexual (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 1994), 
enfim, propõem a inclusão escolar dos alunos no sistema regular de ensino, 
fora do contexto educacional formal.

Ressaltamos que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394 (BRASIL, 1996), 
preconizam a educação equitativa, inclusive para os alunos que apresentam 
necessidade educacional especial (NEE), sobretudo, com deficiências. 

A educação inclusiva é interpretada por Rodrigues (2006) como um 
sistema que assegura o acesso e permanência de todos os alunos na escola, 
de que as injustiças sociais e os conflitos que proliferam no cotidiano 
escolar “controverso, desigual e crescentemente complexo que a inclusão 
(seja social, seja educativa) procura prevalecer [...] quanto mais a exclusão 
social efetivamente cresce, mais se fala em inclusão” (RODRIGUES, 2006, 
p. 300). Na paráfrase de Oliveira (2009), a educação inclusiva constitui a 
acepção integrada à questão da diversidade cultural e à heterogeneidade 
dos alunos das salas de aulas contemporâneas. 

Podemos supor que, muito além de diretrizes redigidas, a inclusão 
escolar solicita, obrigatoriamente, as inserções de novos aportes teóricos, 
metodológicos e, principalmente, na identificação dos novos personagens 
educacionais, nas quais, como momento de transição, não há coadjuvantes, 
somente protagonistas.
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No entanto, no Brasil, há um percurso histórico da educação de 
pessoas com deficiências originária de práticas sociais discriminatórias e 
de predominância da visão de doenças, ou seja, de clínica das deficiências 
que refletem na intenção educacional. A este respeito, Quadros (2004) 
considera a inclusão escolar um processo complexo, que traz os reflexos 
das práticas da Antiguidade marcadas de extermínios, segregações, 
discriminações, entre outras atitudes sociais inaceitáveis, direcionadas aos 
que se enquadram no conceito de diferenças, sobretudo de pessoas surdas.

Nos estudos de Lacerda e Gurgel (2011), os surdos constituem um 
grupo de minoria linguística que passou a reivindicar a expressão em sua 
língua natural, a Língua de Sinais, em paralelo aos movimentos de inclusão 
escolar. Os movimentos surdos ganham notoriedade e resultam no direito 
dos surdos de utilizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Em relação ao tempo histórico, o direito de comunicar e de aprender 
por meio da Língua de Sinais é recente para os surdos, pois, somente 
em 2002, a Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002, p. 23) determina que a Libras é 
uma língua que possui “sistema linguístico de natureza visual-motora, 
com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade surda do Brasil”, 
e a Libras passa a representar a língua oficial dos surdos, legitimada pelo 
Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005). 

O capítulo IV, do art. 14, estabelece:

DO USO E DA DIFUSÃO DA LIBRAS E DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA O 
ACESSO DAS PESSOAS SURDAS À EDUCAÇÃO:
 II – ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino das Libras 
e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos 
(BRASIL, 2005, p. 28).

A promulgação do referido decreto assegura a utilização da Libras nas 
interações comunicativas dos surdos, em especial no processo educacional, 
pois, para acessar o conhecimento formal organizado pelas escolas, exige-
se o cumprimento dos direitos linguísticos pontuados legalmente.

Para o cumprimento destes direitos, as políticas educacionais 
preveem o apoio de recursos educacionais especializados. Tais recursos 
para os alunos surdos têm, na figura dos Tradutores e Intérpretes em Língua 
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de Sinais/Língua Portuguesa (compreendidos como TILS) um dos principais 
apoios educacionais especializados que lhes possibilitam o acesso às 
informações acadêmicas em Libras em sala de aula de ouvintes.

Destacamos que o TILS é contemplado no Parecer nº 17 (BRASIL, 
2001a) como um dos recursos educacionais especializados, especificado 
no Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) como o profissional responsável em dar 
acesso aos conteúdos escolares e como uma categoria profissional na Lei nº 
12.319 (BRASIL, 2010). Esta última regulamenta o exercício profissional, que 
institui a Libras como meio de acesso à educação formal, que se ampara na 
concepção do bilinguismo, a linha teórica que concebe a Língua de Sinais, 
isto é, a Libras como a primeira língua (L1) dos surdos e a segunda língua 
(L2), o aprendizado da Língua Portuguesa (BRASIL, 2005).

As políticas educacionais, formuladas nos últimos 10 anos, são 
indicativos favoráveis para a inclusão escolar dos alunos surdos, que é uma 
realidade viabilizada nas escolas. Todavia, o cotidiano revela que as ofertas 
de TILS não correspondem às demandas de alunos surdos inclusos nas 
escolas regulares. 

Esta realidade foi constatada por Lacerda (2002), que analisa a 
inclusão de surdos como um processo complexo, pois revela a fragilidade 
de infraestrutura das escolas brasileiras, principalmente pela falta de 
investimento na formação dos professores, que sequer têm noção do 
significado de adaptações/adequações curriculares para alunos surdos. 

Assim, sem apoio de TILS e sem o encaminhamento pedagógico 
que atendam às necessidades educacionais especiais dos surdos, pode-se 
desencadear resultados negativos, na maioria de ordem socioemocional, 
quando basta respeitar a diferença linguística. Além do que, como 
constatam Lacerda e Soares (2007), ao final da Educação Básica, os alunos 
surdos não conseguem formalizar os conteúdos básicos, como a habilidade 
de ler e escrever. 

Para atender as especificações legais, nos diferentes níveis e 
modalidades previstos sobre a atuação de TILS, as instituições de ensino 
contornam as carências destes, de formas funcionalistas e técnicas. Embora 
criticadas, estas formas também estão previstas no Decreto nº 5.626 
(BRASIL, 2005, p. 28), no parágrafo único do art. 19, que diz:
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As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas 
neste artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência 
auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação.

As universidades públicas e os órgãos autorizados ofertam o Exame 
Nacional para Certificação de Proficiência no uso e no ensino de Libras e 
para Certificação de Proficiência na tradução e interpretação de Libras/
Português/Libras (PROLIBRAS), quando na verdade deveriam seguir o 
instituído no art. 17 do decreto, de que “A formação do tradutor e intérprete 
de Libras – Língua Portuguesa deve efetivar-se por meio de curso superior de 
Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras – Língua Portuguesa” 
(BRASIL, 2005, p. 28).

Certamente, os TILS atuantes elencam reivindicações para que se 
cumpra o instituído no Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005): de estruturar a 
formação inicial dos TILS em nível Ensino Superior, para exercer as funções 
previstas de processar a comunicação entre surdos e ouvintes, ouvintes e 
surdos, surdos e surdos no meio educacional.

Na intenção de compor indicativos sólidos resultantes de 
experiências vivenciadas pelos TILS no Ensino Superior, esta investigação 
aponta as condições de atuação, o processo de formação profissional e 
as perspectivas profissionais dos TILS, uma vez que estes profissionais já 
exercem esta função de forma quase pragmática no país. Sendo que, o 
objetivo deste estudo é subsidiar a implementação do curso de formação 
inicial para TILS, no estado do Paraná, na Universidade Pública de atuação 
de uma das pesquisadoras, a partir de análises reais dos TILS experientes no 
contexto educacional, sobretudo no meio universitário.

Discutir a necessidade de preparação dos TILS profissionalmente 
para a ação educacional, implica em desdobrarmos a função do Ensino 
Superior na exigência de contextualizá-lo no processo de implementação, 
que se presta no papel de gerador de conhecimentos que se instauram 
em movimentos sociais emergentes, que nas palavras de Alarcão (2003), 
a escola é uma comunidade de aprendizagem e um local de produção de 
conhecimento para a educação atual, delineada em práticas reflexivas.

Esclarecemos que o propósito da investigação não se presta apenas 
em cumprir com a legalidade, pois o bacharelado em TILS será ofertado de 
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forma inédita pelas universidades públicas espalhadas pelo país, conforme 
previsto em lei, mas, de traçarmos uma estrutura concreta de formação 
superior para TILS no âmbito escolar.

Esclarecemos que acreditamos na capacidade reflexiva e de ação 
dos TILS para que estes sustentem-se, como a pedra angular, nas dinâmicas 
inter-relacionais entre os alunos surdos e a comunidade escolar com foco 
nas reflexões sobre o seu papel informativo e de pertencerem às instâncias 
a que compete a educação.

A LEGALIDADE DA LIBRAS E O ENSINO SUPERIOR

No cenário de inovações solicitadas pelos direitos determinados às 
pessoas surdas, o Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) reúne a síntese da luta do 
povo surdo pelo direito de se expressarem na sua língua natural – Língua de 
Sinais: Libras – que exige adequações e readequações de natureza política, 
social e, principalmente, educacional. 

Não podemos omitir a existência das influências das politicas 
externas, como aponta Feldfeber (2009), das intenções que se entrelaçam 
neste processo, que geram as submissões diante das determinações 
formuladas pelos provedores econômicos e financiadores da educação, 
que, por sua vez, acaba repelindo a formação de uma identidade cultural, 
científica e tecnológica brasileira. Porém, na afirmação de Filietaz (2006), 
os movimentos internacionais pela educação inclusiva impulsionaram 
as reivindicações pelo direito dos surdos a utilizarem-se da Língua de 
Sinais e, lentamente, eles foram constituindo-se em grupos socialmente 
organizados. Assim, o direito em expressar em Libras representa resultados 
de lutas obductas decorrentes das determinações do Congresso de Milão, 
de 1880, no qual a Língua de Sinais foi proibida na educação dos surdos e 
estes passaram a utilizá-la clandestinamente.

Com o direito linguístico conquistado, a comunidade surda movimenta-
se pela redução das desigualdades e ampliação de oportunidades sociais 
(FILIETAZ; TSUKAMOTO, 2013). As repercussões da conquista da Libras são 
processadas no Ensino Superior, que também recebeu prerrogativas inéditas, 
propostas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO). Na Conferência Mundial sobre a Educação Superior, 
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realizada em Paris em 1998, foram postuladas as principais atribuições, 
missões e funções congruentes à superação do conservadorismo elitista das 
universidades e solicitam a adoção de medidas das universidades, tais como: 
igualdade de acesso, formação ética, avaliação de qualidade, entre outras 
apresentadas em seus 17 artigos.

A visão equânime solicitada ao Ensino Superior, segundo Filietaz e 
Tsukamoto (2013), potencializa-o como agente executor do papel social 
de processar a criação, e a disseminação de novos conhecimentos deve 
reconhecer a importância de viabilizar o que está preconizado no Decreto 
nº 5.626 (BRASIL, 2005, p. 28). Nas especificações, o capítulo IV do Decreto 
nº 5.626 elucida, no art. 14, que:

As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos 
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos 
em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação 
infantil até à superior.

A obrigatoriedade referida insere as universidades federais no 
papel de realizar aproximações educacionais inovadoras, de compor o 
pensamento crítico, criatividade, acesso às informações acadêmicas, de 
garantir a formação de sujeito práxico.

Além da atribuição das Instituições do Ensino Superior (IES) de priorizar 
a inserção de professores surdos para o ensino da Libras e com apoio dos TILS, 
outras ações legais são outorgadas, entre as principais estão a implementação 
do Prolibras , realizado anualmente pelo Ministério da Educação/Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP); 
a criação do Curso de Pedagogia Bilíngue – Libras/Língua Portuguesa, em 
2005; a implantação do Curso Superior de Letras com Licenciatura em Libras 
e de Bacharelado em Tradução e Interpretação de Libras, em 2006 e 2008; 
a implantação dos Centros de Formação de Profissionais da Educação e de 
Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) (DUTRA, 2008).

O art. 11 do Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005, p. 28) solicita ao Ensino 
Superior “programas específicos para a criação de cursos de graduação: [...] 
de formação em Tradução e Interpretação de Libras-Língua Portuguesa”, 
legitimando o papel de produzir novos conhecimentos.
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Os estudos de Freitas e Moreira (2011) constatam que é no Ensino 
Superior que as mudanças paradigmáticas solicitadas a favor da inclusão 
escolar têm maior impacto, principalmente em relação à surdez, pois 
solicita a inserção da disciplina de Libras nos cursos de licenciaturas e como 
disciplina optativa nas demais graduações. 

Por esta via, as políticas educacionais para os surdos solicitam-se, da 
gestão universitária, a incorporação dos princípios da inclusão, pois, hoje é 
uma realidade professores e alunos surdos universitários. Em relação à Libras 
envolve a compreensão que é uma língua capaz de propiciar a constituição 
dos surdos como sujeitos sociais e que permite o desenvolvimento dos 
aspectos sociais, cognitivos e culturais, e, neste cenário, a atuação dos TILS 
deve ser vista como apoio linguístico nestes processos evolutivos.

Na realidade, as IES e demais modalidades de ensino constatam 
a carência de ofertas de TILS habilitados e também apontam a falta de 
diretrizes de ofertar as formações devidas, principalmente nas IES públicas. 
Consequentemente, as ofertas das iniciativas privadas multiplicam-se, em 
nível de formar especialistas (Lato Sensu) com o domínio da Libras. Tais fatos 
são demonstrados nos resultados das Sinopses Estatísticas da Educação 
Superior divulgadas pelo Inep, de 2006, que são regulamentadas em acordo 
com as iniciativas empresariais na formação docente no país. No mesmo 
processo das privatizações do meio empresarial, com a descentralização da 
função do Estado, entrega-se a educação às iniciativas privadas e, enquanto o 
Estado causa o sucateamento intencional das escolas públicas (HAYEK, 1987).

Diante do exposto, as constatações elucidam a urgência de estruturar 
a formação de TILS em conformidade da solicitação legal, de forma que, a 
inclusão escolar evidencia a função primária das universidades de realizar o 
ensino-pesquisa-extensão, mas, na ótica de conjecturar os conhecimentos 
fragmentados para a incorporação do conceito de diversidade. 

Destacamos o papel da educação contemporânea com base 
em Alarcão (2003), que consiste em estruturar e dinamizar situações 
de aprendizagem e considerar as capacidades individuais de produção 
autônoma e colaborativa associados à formação do espírito crítico.

De tal modo que solicita aprofundamentos em relação a identidade 
e processo profissional dos TILS, enquanto sujeitos profissionais e sociais, 
como a ponte de acessibilidade educacional dos sujeitos surdos.
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TRADUTOR E INTÉRPRETE EM LÍNGUA DE SINAIS E LÍNGUA 
PORTUGUESA: UM PROFISSIONAL DA INCLUSÃO ESCOLAR

O movimento mundial da comunidade surda pelo reconhecimento 
da língua de sinais como uma língua de fato, resultou em direitos 
explicitados nas políticas públicas para as garantias de acesso a ela 
enquanto direito social e linguístico. Embora seja uma conquista sem 
precedentes históricos crescem os desafios inéditos emergidos da 
realidade, na qual as reflexões sobre TILS como profissional de apoio, não 
podem ser somente uma alusão legal. 

Neste processo há necessidade de considerarmos os fatos históricos 
relevantes sobre TILS, que segundo Quadros (2004), no Brasil e no mundo, 
as interpretações para os surdos ocorriam em espaço familiar e em 
comunidades religiosas, que eram realizadas por pessoas próximas que 
intermediavam a comunicação utilizando-se de sinais convencionados em 
um determinado contexto social. 

Nos Estados Unidos, ainda Quadros (2004), em 1815, registra 
a atuação do pioneiro na educação de surdos americano, o Thomas 
Gallaudet (1787-1851), como intérprete do surdo francês Laurent Clerc. Em 
1964, foi fundada uma organização nacional de intérpretes para surdos, o 
atual Registro de Intérpretes para Surdos (RID) (Registry of Interpreters for 
the Deaf). Até o presente, o RID mantém as funções de seleção, registro, 
certificação de intérpretes, promoção de código de ética e de ofertar 
formação e aperfeiçoamentos dos TILS americanos.

No Brasil, a interpretação iniciou na década de 1980, em ambientes 
religiosos e “em 1988, realizou-se o I Encontro Nacional de Intérpretes de 
Língua de Sinais organizado pela FENEIS que propiciou, pela primeira vez, 
o intercâmbio entre alguns intérpretes do Brasil e a avaliação sobre a ética 
do profissional intérprete” (QUADROS, 2004, p. 14).

Na década de 1990, segundo Lacerda e Gurgel (2011, p. 483), “por 
iniciativa da Federação Nacional de Educação e Instrução dos Surdos 
(FENEIS), que observando a heterogeneidade de desempenho dos 
intérpretes, propõem cursos de curta duração para formação”, nestas 
circunstâncias foram desenvolvidas:
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[...] troca de experiências e formação de aspectos pontuais relativos à 
atuação como intérprete (destacam-se discussões sobre ética e código de 
ética profissional) e, apenas em 2008, os TILS em todo o país organizaram-
se em associações regionais criando em seguida uma federação nacional 
(FEBRAPILS) com representatividade junto ao World Association of Sign 
Language Interpretes – WASLI (órgão internacional que representa TILS do 
mundo todo (LACERDA; GURGEL, 2011, p. 483).

As bases legais estabelecidas solenizam o TILS como profissional 
da inclusão escolar dos surdos, que pressupõem celebrações advindas do 
direito linguístico oficializado aos surdos, entretanto, os desafios mostram-
se incisivos, que se focam na necessidade de traçar metas para que estes 
alicercem-se como uma categoria profissional. 

A autora americana Pollitt (1997), em seus estudos, caracterizou os 
intérpretes e identificou-os como profissionais que traduzem e interpretam 
para surdos, mas, com a necessidade de saírem da informalidade e 
tornarem-se profissionais, apesar de que nos Estados Unidos a formação 
de intérpretes em nível superior é ofertada desde a década de 1970, na 
Gallaudet College (Universidade de Gallaudet)1.

A autora Winston (2002), também da Universidade Gallaudet, 
apresenta estudos que revelam as discussões em torno da contradição 
de cunho ético profissional, entre a criticidade e neutralidade dos TILS 
americanos, apontadas como motivos de reformulações curriculares 
nos cursos de formação em nível superior. Tais indicativos sustentam o 
glossário de reflexões sobre os desafios na atuação dos TILS no cotidiano 
das escolas brasileiras.

Em relação à formação do TILS, o Capítulo V do Decreto nº 5.626 
(BRASIL, 2005) descreve que a formação em nível médio se dará por meio de: 
cursos de educação profissional; cursos de extensão universitária; cursos de 
formação continuada promovidos por IES e instituições credenciadas por 
secretarias de educação. Poderão ocorrer em “organizações da sociedade 

1 Na história da educação dos surdos, o diretor Edward Gallaudet, dos Estados Unidos, retirou-se do 
Congresso de Milão, em 1880, por não concordar com as determinações pautadas neste congresso, 
de proibir a utilização de Língua de Sinais nas escolas e adotar o ensino da língua oral nas escolas 
europeias. Nos Estados Unidos, o diretor desenvolveu a abordagem educacional para surdos co-
nhecidos como Comunicação Total na escola, atual Universidade de Gallaudet. Atualmente, Edward 
Gallaudet é referenciado no mundo como sinônimo de resistência às imposições da cultura ouvinte 
(QUADROS, 1997).
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civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja 
convalidado por uma das instituições” oficializadas (BRASIL, 2005, p. 28).

Os cursos de especialização, Lato Sensu, em Educação Especial 
representam o curso que permitem aos especialistas na área fazer cursos 
de Libras para adquirir fluência e prestar o exame de proficiência em Libras, 
pois somente o PROBLIBRAS certifica a atuação destes profissionais. 

Segundo Filietaz e Tsukamoto (2013), a lei abre concessões na falta de 
pessoas com a titulação exigida para o exercício da tradução e interpretação 
de Libras-Língua Portuguesa, no caso das instituições federais de ensino, a 
inserção de profissionais ouvintes, de:

[...] nível superior, com competência e fluência em Libras para realizar a 
interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e 
com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da 
Educação, para atuação em instituições de ensino médio e de educação 
superior (BRASIL, 2005, p. 28).

Assim, assegura-se o direito dos surdos, porém, não há orientação 
estratégica que assegure a formação profissional do TILS.

A recusa em atender o instituído de não contratar o TILS gera ações 
judiciais, razões de entrada de profissionais nas IES “sem um cuidado com 
sua formação prévia, e tornou-se comum pessoa sem formação no nível 
superior atuarem como intérpretes neste nível de ensino, ou ainda, não 
terem formação específica nas áreas de conhecimento em que atuavam” 
(LACERDA; GURGEL, 2011, 483).

É importante ressaltar que a profissão de TILS foi oficializada pela Lei 
nº 12.319 (BRASIL, 2010, p. 1), que, no art. 7º, especifica que deve exercer 
sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, 
pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em especial:

I – pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informa-
ção recebida; 
II – pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, 
sexo ou orientação sexual ou gênero; 
III – pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir; 
IV – pela postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por 
causa do exercício profissional; 



157

V – pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um 
direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles 
que dele necessitem; 
VI – pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda.

As características determinadas confirmam que a interpretação 
vai além do domínio técnico da Libras, pois postura ética representa a 
competência essencial para a mediação da comunicação, que consiste 
na cautela de mediar a comunicação, ou seja, não poderá interferir com 
relação ao conteúdo ministrado pelo professor responsável pelo seu grupo.

Segundo Quadros (2004, p. 28), o TILS tem o papel de interpretar 
a língua falada para a língua de sinais e vice-versa, observando alguns 
preceitos éticos como:

a) confiabilidade (sigilo profissional); 
b) imparcialidade (o intérprete deve ser neutro e não interferir com opi-
niões próprias); 
c) discrição (o intérprete deve estabelecer limites no seu envolvimento 
durante a atuação); 
d) distância profissional (o profissional intérprete e sua vida pessoal 
são separados); 
e) fidelidade (a interpretação deve ser fiel, o intérprete não pode alterar a 
informação por querer ajudar ou ter opiniões a respeito de algum assunto, 
o objetivo da interpretação é passar o que realmente foi dito). 

A visão sobre a atuação do TILS representa um dado imprescindí-
vel para compor a avaliação processual da inclusão escolar dos surdos 
e de avaliarmos o papel institucional, desde a forma de ingresso dos 
surdos nas universidades por meio de concursos vestibulares, concur-
sos para professores surdos e até nos meios de assegurar o processo de 
ensino e aprendizagem. 

O triunfo do movimento do povo surdo se reflete no reconhecimento 
do profissional TILS no Brasil, pois, de forma oficial, a Lei nº 10.436 
(BRASIL, 2002) o aponta como profissional responsável em assegurar 
a acessibilidade dos sujeitos surdos às informações apresentadas nas 
escolas e em espaços públicos e que somente no ano de 2005, com o 
Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), reportou-se como um profissional de 
apoio para os surdos com apontamentos para uma formação específica 
em nível superior.
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Distinguimos as principais normativas que reconhecem a função 
do TILS como o profissional de acesso às informações às pessoas surdas, 
sendo: a Lei nº 10.098 (BRASIL, 2000) conhecida como a Lei da acessibilidade 
para as pessoas com necessidades educacionais especiais; a Resolução 
Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) 
nº 2 (BRASIL, 2001b), que define as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica; a Portaria nº 3.284 (BRASIL, 2003) que assegura 
a acessibilidade aos surdos e outras NEEs no Ensino Superior; a Lei nº 13.005 
(BRASIL, 2014), que constituiu o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-
2024 – Meta 04, que define as bases da política educacional brasileira no 
período de dez anos. 

Nestes processos, nos próximos parágrafos reunirmos os pontos 
levantados para que possamos delinear a proposta de formação em nível 
superior para os TILS e que estes tenham condições de atuação e ofertem 
informações fidedignas aos estudantes surdos. 

O QUE PENSAM OS TILS – ALGUMAS EXPRESSÕES

Este estudo, de acordo com Lankshear e Knobel (2008, p. 211), 
constitui uma pesquisa pedagógica qualitativa, com bases em dados 
escritos, com as seguintes características: método – concentrou-se na análise 
de documentos de políticas e diretrizes educacionais, principalmente 
no Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) e no questionário semiestruturado; 
os propósitos e instrumentos – com fins de melhor entender a atuação 
dos TILS e os resultados das “intervenções na educação orientadas pelas 
políticas educacionais e os processos de implementação efetiva”. 

Tais características explicitam as características da pesquisa-
ação, pois, segundo Tripp (2005, p. 453), a “pesquisa-ação começa com 
um reconhecimento” de um contexto, que envolve ações de “projetar e 
implementar a mudança para melhora da prática”. Outro destaque que 
identifica como pesquisa-ação que o “processo começa com reflexão sobre 
a prática comum a fim de identificar o que melhorar” (TRIPP, 2005, p. 454). De 
modo que, o tema sobre o TILS baseia-se no compromisso compartilhado 
de realização da pesquisa, pesquisador e pesquisado e permita que todos os 
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envolvidos participem ativamente do modo que desejarem e que assegure 
resultados benéficos, justos e acessíveis aos participantes.

Especificamos que o instrumento de coleta de dados foi da realização 
de questionário semiestruturado distribuído entre vinte TILS que atuam 
em duas IES, mas houve retorno de oito profissionais, para identificarmos 
a atuação destes no contexto do Ensino Superior, do estado do Paraná. Foi 
solicitada a autorização de participação mediante protocolo de Termo Livre 
Consentimento, seguindo as orientações de realizar pesquisas científicas.

O público-alvo era constituído de oito TILS que responderam 
ao questionário enviado online, nos seus respectivos departamentos. 
As perguntas do questionário semiestruturado foram formuladas em 
dois blocos, a primeira parte enfocou a obtenção de dados de caráter 
identificatório, tais como: gênero, idade, nível de escolaridade, formação 
específica e tempo de atuação. As respostas apresentadas foram de que 
os TILS se encontram na faixa etária entre 27 a 47 anos; cinco são do sexo 
feminino e três do masculino. Em relação à escolaridade, três TILS possuem 
curso superior: um com curso superior na área de Administração de 
Empresa, um com formação na área de Letras Libras e outro licenciado em 
Pedagogia, todos com formação como TILS e Prolibras. Possuem experiência 
de atuação como TILS, entre oito a dezoito anos, o que revela vivências e 
compreensão para a análise e compreensão do processo de inclusão.

Não diferente do que aponta Lima (2006) e Lacerda (2002), os 
resultados reafirmam que apesar de a profissão de TILS estar assegurada na 
legislação, na prática, a oferta não acompanha as demandas de profissionais 
capacitados, e as instituições escolares, sobretudo o Ensino Superior, 
acabam contratando TILS com certificação do Prolibras, sem a certificação 
específica na área e sem graduação superior.

O segundo bloco de perguntas abordou reflexões dos TILS 
participantes sobre a sua atuação, que ancoramos na necessidade de 
valorizar os saberes da prática, nas ideias contidas na ação-reflexão-
ação, contemplados como professores práticos reflexivos. A valorização 
da dimensão prática, defendida por Tardif (2002), Josso (2004), Zeichner 
e Diniz-Pereira (2005), entre outros, advoga a reflexão na ação e sobre a 
própria experiência.
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Os relatos dos participantes convergem na tendência contemporânea 
de dar voz aos atores do processo educacional, nos trabalhos com análises 
da sua ação, de modo a construir uma identidade e uma profissão, na qual, 
as reflexões sobre as experiências tornam o profissional capaz de perceber 
como nos tornamos profissionais em educação.

Segundo Junges (2013, p. 13), a atuação educacional exige “além de 
conhecimentos sobre a área específica de formação” para a transformação 
e construção de novos cenários a respeito da formação profissional na 
educação. Nestes pressupostos, os TILS, aqui identificados com números 
1 a 8, refletiram sobre a sua função na inclusão escolar, seu processo de 
qualificação profissional; a formação profissional e a legalidade, sobre o 
perfil profissional; as medidas possíveis para a melhoria de atuação. 

Em relação à função dos TILS no contexto educacional, os três relatos 
resumem as reflexões dos participantes:

TILS 1: [...] é de mediar e interagir na conversação entre professor e aluno surdo 
e aluno ouvinte que esse profissional deverá deixar claro para a comunidade 
escolar qual sua função em sala de aula (Sic).

TILS 2: A função do TILS vai muito além de interpretar ou traduzir durante a 
aula. O correto posicionamento e a postura do TILS irão influenciar diversas 
questões, inclusive o bom aproveitamento do curso pelo aluno. Cabe ao 
TILS orientar e esclarecer dúvidas do professor e dos alunos sobre a sua 
atuação, sobre a Libras e a surdez. Creio que deva ser um profissional ativo e 
participativo (Sic).

TILS 3: Mediar a comunicação entre alunos surdos e ouvintes em todo o 
contexto educacional (Sic). 

As reflexões apontam para a consciência ética dos TILS construídas 
a partir do conhecimento prático que veicula a práxis um processo de 
autodesenvolvimento que permitiu a formação de uma identidade 
profissional (MIZUKAMI, 2007), características comuns entre os TILS do 
estado do Paraná.

Em relação à qualificação, os participantes relataram que:
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TILS 4: A qualificação muitas vezes deixa a desejar, pois o TILS tem que atuar 
em diferentes áreas e não domina todos os conteúdos acadêmicos e com isso 
fragiliza o processo de interpretação. 

TILS 5: Hoje a qualificação é apenas linguística. Como o número de 
profissionais na área é baixo, percebo que, em alguns momentos, nem 
mesmo esta qualificação é exigida. São profissionais dedicados, esforçados 
e que buscam melhorar, porém com questões de postura ética e profissional 
que mereciam ser trabalhadas.

TILS6: Pelo que tenho visto não há um processo de qualificação, pois a maioria 
dos TILS que atuam no contexto educacional não possui proficiência em 
Libras, não tem formação superior, nem especialização. Aprendem a língua 
de sinais, e devido a grande necessidade de TILS são rapidamente absorvidos 
pelo mercado. Precisa ser um indivíduo responsável, ético, ter domínio de 
suas funções.

A formação, por essa via, se dá em serviço e com o domínio da 
Libras. Segundo Lima (2006), os TILS, por vezes, não se preocupam em 
ter a formação específica, uma vez que as IES não exigem a qualificação 
exigida para os demais professores e, pelas dificuldades de acesso de 
algumas localidades das cidades do Brasil, não se oferta nenhuma 
formação correlata. 

Em contrapartida, Filietaz e Tsukamoto (2013) afirmam que 
o curso de Letras Libras, o que habilita legalmente como uma das 
formações de TILS em nível superior, consolidou a primeira formatura 
no ano de 2010. Entretanto, persiste a necessidade de estruturar um 
curso de graduação, pois somente a inserção do profissional especialista 
ouvinte na comunidade surda não basta, se consideramos que a Libras é 
uma língua com estrutura como as demais línguas orais; ela é dinâmica 
e incorpora novas expressões e vocabulários que requerem trocas de 
conhecimentos e experiências.

As análises reflexivas sobre o comparativo entre o que preconiza o 
Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005) sobre a formação de TILS são retratadas 
pelos TILS 7, 8 e 1:
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TILS 7: Está a passos lentos melhorou um pouco a partir do Decreto 5626/05 e 
da Lei nº 12.319 de 1º de setembro de 2010 que regulamentou a profissão de 
Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS que veio esclarecer 
sobre o sujeito surdo e o profissional TILS, mas ainda é fraca pois só temos o 
curso bacharelado de letras libras para certificar esse profissional (Sic).

TILS 8: Com certeza é fraca e não está de acordo com a legislação. O decreto 
5626 propõe cursos de formação aos TILS, mas infelizmente isso ainda não 
acontece. A formação restrita a fluência em Libras, como acontece hoje, é 
incompleta. Temos que ter uma formação global, abarcando a ética, postura, 
relação TILS aluno e TILS professor, etc. (Sic).

Apesar da clareza nas especificações do Decreto nº 5.626 (BRASIL, 
2005), sobre as responsabilidades do Ensino Superior, como na atribuição 
do órgão em organizar concursos e teste seletivo, gradativo, para a inserção 
dos professores surdos no ensino da Libras e do TILS, a IES responde 
funcionalmente às determinações de introduzir a Libras como disciplina 
obrigatória em todos os cursos que formam professores e fonoaudiólogos. 

TILS 1: Acho que a formação do intérprete precisa ser de ensino superior, de prefe-
rência com especialização na área, considerando que este já possua proficiência 
em Libras e domínio da norma culta do português. A maioria das instituições de 
ensino superior que contratam TILS não está de acordo com a lei (Sic).

Na realidade, ainda continuam incipientes as mobilizações das IES 
para a criação do Curso de Pedagogia Bilíngue – Libras/Língua Portuguesa; 
a implantação do Curso Superior de Letras com Licenciatura em Libras e de 
Bacharelado em Tradução e Interpretação de Libras; a implantação dos CAS. 

Também, as possíveis medidas para melhoria na atuação dos 
profissionais foram apontadas, de forma que o relato expressa a opinião 
dos demais participantes.

TILS 3: Cursos de especialização e aperfeiçoamento para aqueles que já 
dominam a LS para atuarem no contexto educacional com qualidade. 
Também disponibilizar tempo para estudo dos conteúdos ministrados pelos 
professores em sala de aula. Hoje a carga horária do TILS não permite que 
tenham acesso ao conteúdo com antecipação (Sic). 
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Com relação à atuação, Quadros (2004) aponta as ações 
colaborativas entre o TILS e os professores. Sugere que os professores 
repassem os conteúdos antes da aula para que haja ciência dos TILS e das 
pesquisas dos sinais desconhecidos. Por outro lado, os professores devem 
ter o conhecimento básico sobre as vias de aprendizado dos surdos, para 
enriquecer as aulas com recursos visuais, expressões faciais e que as aulas 
devem ser ministradas para os alunos surdos e não para o TILS.

Podemos supor que a atuação do TILS não se resume apenas à 
interpretação de conteúdos em sala de aula, mas abrange a mediação da 
comunicação entre professores e alunos, alunos e alunos, pais e alunos, 
entre outras pessoas da comunidade, envolvendo reuniões, debates, 
palestras, capacitações, entre outras situações.

TILS 4: Outro aspecto que poderia ser pensado é em uma associação de TILS. 
No Rio Grande do Sul há um grupo ótimo do qual participava. Nos reuníamos 
para debater questões profissionais e dúvidas. Era muito produtivo (Sic).

Há predominância da atenção aos paradigmas sobre a prática 
docente a partir dessa compreensão da realidade, das “situações objetivas 
e subjetivas que permeiam sua prática, torna-se possível, numa constante 
ação-reflexão-ação” (JUNGES, 2013, p. 22), de forma que os TILS denunciam 
as posturas ilícitas e revelam que buscam a transformação dessa realidade, 
que se condensa na luta por uma formação prevista em lei.

TILS 5: Precisamos, com urgência, de um curso de formação para TILS. Um 
curso de nível superior (graduação) ou especialização. Penso que hoje a 
melhor saída seria fomentar a educação na área de tradução e interpretação 
da Libras. Público há, com certeza (Sic).

As reflexões apresentadas pelos TILS correm o risco de cair 
no isolamento e suas falas cortadas ao entrar na sala de aula sem os 
movimentos das repercussões das políticas públicas, mas despontam nas 
reflexões a respeito de suas experiências e da necessidade de formação 
intelectual para construir uma realidade em contraposição das imagens 
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errôneas e estereótipos em relação à capacidade intelectual dos surdos 
e que faz dos TILS um profissional solitário, que não deixa de ser um dos 
estereótipos recentes construídos com o direito linguístico dos surdos, 
quando na verdade teria que ser o profissional que permite a inclusão 
escolar dos surdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No papel central da pesquisa de construir conhecimento teórico, 
não podemos nos limitar a contemplação de como estão os impactos 
do Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005). Ele nos solicita ações que de fato 
assegurem o direito de entender e de fazerem-se entendidos nas interações 
comunicativas que envolvem alunos surdos.

Destacamos que os TILS apontam para a urgência de se estruturar a 
formação profissional em nível superior e nos antecipam das necessidades 
de ancorar em posturas críticas e práticas pedagógicas colaborativas, 
características estas que devem estar amalgamadas às experiências pessoais, 
acadêmicas, sociais, entre outras vivenciadas e presenciadas pelos TILS. 

A experiência construída pelos TILS no percurso do atendimento a 
alunos surdos no município de Curitiba (PR), não deve ser ignorada, pois 
evidencia o momento histórico que a comunidade surda vivencia e faz 
emergir outro rol de desafios que o cotidiano traz o perfil de fundamentar-
se nos princípios democráticos e humanos, de olhar o mundo conjeturado.

Nesse cenário, os resultados demonstram que os TILS, ainda que em 
pequeno número, processam atitudes comprometidas com a educação, 
sintonizadas com os princípios e finalidades da educação inclusiva e da 
formação inicial e continuada, com a intransferível responsabilidade de 
assumir com profissionalismo a arte de ousar, avançar na práxis educacional 
renovada para além dos discursos e assim se convencer dessa eminente 
necessidade humana de transgredir o impossível. 

Enfim, não há dúvidas de que a formação do TILS em nível superior 
constitui um dos direitos expressos nos documentos legais, todavia, o 
desafio é estruturar essa formação, para que seja possível viabilizar a inclusão 
escolar de qualidade e respaldar a emancipação social e educacional dos 
surdos, até agora posto sob a responsabilidade dos TILS.
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INTRODUÇÃO

Este texto discute a constituição da prática pedagógica dos 
formadores do professor alfabetizador nos cursos presenciais de Pedagogia 
de Curitiba. Surgiu da ação da pesquisadora como formadora de professores 
no ensino superior e seus enfrentamentos na prática pedagógica, 
especialmente na área da alfabetização. 

A alfabetização se constitui como um campo tenso, pois não venceu 
sua dívida social com milhares de crianças, mulheres e homens que ainda 
não aprenderam a ler e a escrever. Há ainda aqueles que já dominam o 
código escrito, porém com possibilidades restritas de leituras, não a leitura 
com os sentidos que Freire (2005) nos ensinou, a leitura de mundo, aquela 
com compromisso político, com sentido social, com possibilidade de abrir 
horizontes. Moraes e Sampaio (2011) me auxiliam a compor este panorama 
quando alertam para o fato de que é necessário repetir para desneutralizar 
os dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) que apontam para a existência de cerca de 800 milhões de 
analfabetos em todo o mundo, representando 20% da população mundial, 
espalhada especialmente em países pobres africanos e latino-americanos. 

O analfabetismo tem sexo, cor e classe social. Cerca de 66% desses 
analfabetos são mulheres, na maioria negra e pobre. A Comissão Econômica 
para América Latina e Caribe (CEPAL), agência da Organização das Nações 
Unidas (ONU), em seu anuário estatístico, revela que a proporção de pessoas 
que não sabem ler ou escrever no Brasil é maior do que a média obtida em 
dados na América Latina e no Caribe. São 9,60% de brasileiros com mais de 
15 anos contra 8,30% de latino-americanos e caribenhos.

O cenário aqui exposto denuncia o quanto essa área de estudo na 
formação de professores constitui-se em um campo frágil, historicamente 
constituído por condições e compreensões de seus protagonistas por 
lógicas diferenciadas, desde uma perspectiva de ensino reprodutora, na 
qual a concepção de leitura e escrita era a de decifrar o código escrito e 
repeti-lo, passando por uma lógica de como se aprende a ler e a escrever, 
ou melhor, como o estudante levanta hipóteses sobre o sistema alfabético 
de escrita, chegando-se a um patamar de compreensão no qual, muito 
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mais do que entender os caminhos pelos quais os estudantes sinalizam sua 
lógica sobre o sistema alfabético de escrita, é imprescindível que o docente 
seja um agente do letramento, protagonista de práticas sociais de leitura e 
escrita juntamente com seus alunos.

Com essas exigências da ação pedagógica ao docente das classes 
alfabetizadoras, cabe às instituições formadoras caminhar pari passu com 
a demanda da escola de educação básica. Sabe-se que os problemas 
enfrentados na alfabetização não se restringem à formação universitária, 
porém, esta tem sua parcela de responsabilidade nesse processo, daí a 
necessidade de compreender as práticas que vêm sendo desenvolvidas 
nesse campo.

Com base na Didática Prática proposta por Martins (2009) e na 
discussão sobre a práxis com Veiga (2011), Vázquez (2007), Santos (2004) e 
Thompson (2009), entendem-se as práticas produzidas pelos formadores, 
determinadas por uma relação de complexidade na qual a teoria expressa 
a ação prática dos sujeitos.

Para compreender como se constitui a prática pedagógica do 
formador do professor alfabetizador nos cursos presenciais de Pedago-
gia de Curitiba, constituíram-se os seguintes objetivos específicos para 
este estudo: 

a) identificar o percurso profissional do formador até que tenha se 
tornado formador do professor alfabetizador no ensino superior; 

b) reconhecer o significado de prática pedagógica para os formado-
res na formação do alfabetizador; 

c) verificar como se constitui a prática pedagógica do formador do 
professor alfabetizador nos cursos de Pedagogia, na modalidade 
presencial, na cidade de Curitiba; 

d) identificar como os formadores elaboraram as ementas e selecio-
naram as bibliografias utilizadas em seus planos de ensino na dis-
ciplina de alfabetização; 

e) analisar comparativamente as ementas e as bibliografias utiliza-
das nas disciplinas relacionadas à alfabetização, das quais estes 
professores entrevistados são docentes. 
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A natureza deste estudo é qualitativa, tendo como opção 
metodológica o estudo de caso instrumental baseado em André (2008), 
Stake (2011) e Chizzotti (2006). As informações foram obtidas por meio 
de entrevista episódica (FLICK, 2009) e análise documental. Os dados 
coletados foram produzidos e analisados apoiados na análise textual 
discursiva, segundo Moraes e Galiazzi (2011). Os estudos revelaram os 
seguintes aspectos: 

a) a experiência é elemento constitutivo da prática do formador do 
alfabetizador por meio do qual busca sentidos para a alfabetização; 

b) os planos de ensino mostram que nem sempre os temas propostos ex-
pressam a prática produzida pelos formadores. A elaboração ainda está 
sujeita a planos hierárquicos das Instituições de Ensino Superior (IES);

c) as práticas pedagógicas produzidas pelos formadores do alfabe-
tizador no ensino superior reúnem criativamente elementos da 
metodologia científica, da didática geral, da prática alfabetizado-
ra de classes infantis, de pesquisas, marcadas pelas distintas traje-
tórias de seus protagonistas.

PERCURSO METODOLÓGICO

A opção metodológica que utilizei para constituir este estudo 
de natureza qualitativa foi a modalidade estudo de caso que teve como 
unidade de análise a disciplina de alfabetização nos cursos de Pedagogia 
presenciais de Curitiba. O estudo de caso se aplica a investigações ligadas 
a intervenções ou situações significativas do cotidiano vivenciado pelos 
sujeitos envolvidos na pesquisa, geralmente complexas, cuja análise e 
interpretação exigem leitura com maior foco.

O foco de análise e interpretação deste estudo de caso se constituiu 
pela problemática desta investigação sobre a prática pedagógica do 
formador do professor alfabetizador na disciplina com temática na 
alfabetização nos cursos presenciais de Pedagogia de Curitiba. Esse estudo 
de caso não teve a universidade como foco; foram, porém, as verbalizações 
dos formadores sobre sua prática pedagógica na formação do alfabetizador 
que compuseram as possibilidades de evidências e análises (ANDRÉ, 2008).
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Stake (1995 apud ANDRÉ, 2008) explica que, em um estudo de caso 
instrumental, o foco não é a escola em si, mas os insights que o estudo exaustivo 
de uma unidade pode trazer para o entendimento dos modos de apropriação 
de uma problemática. Esta condição do estudo de caso instrumental foi 
possibilitada por algumas características deste trabalho: o número de 
participantes (17 sujeitos da pesquisa em 17 IES), a constituição da entrevista 
de caráter episódico e a análise documental dos planos de ensino da disciplina. 

Neste estudo, objetivou-se esclarecer uma questão: como se constitui 
a prática pedagógica do formador do alfabetizador na disciplina com a 
temática alfabetização, nos cursos presenciais de Pedagogia de Curitiba? 
As diferentes questões que mobilizaram os participantes a discorrer sobre 
o tema, a prática pedagógica na formação do professor alfabetizador e na 
entrevista episódica possibilitaram a coleta de dados de maneira que, a 
cada pergunta, o entrevistado pudesse criar mais familiaridade com o tema. 
Flick (2009) argumenta que esse tipo de entrevista permite apresentações 
relativas ao contexto na forma de uma narrativa, uma vez que estas se 
aproximam mais das experiências e de seus contextos gerativos do que 
outras formas de apresentação.

Outra condição da coleta de informações deste estudo foi a utilização 
da análise documental como instrumento de coleta de informações 
complementares. A fim de considerar a determinação da prática pedagógica 
dos formadores do professor alfabetizador por meio dos conteúdos expressos 
nas ementas e nas bibliografias sugeridas nos cursos presenciais de Pedagogia, 
também se fez uso da análise documental de fonte secundária, uma vez que 
os formadores proporcionaram os programas de ensino das IES que lecionam 
por meio eletrônico, com a exceção de um dos sujeitos que entregou em 
fotocópia. Flick (2009) alerta para as condições de uso do documento a ser 
analisado, como, por exemplo, a identificação de quem produziu o material, 
fato que foi solicitado aos sujeitos da pesquisa ao fornecerem os programas de 
ensino. Previne, também, para se evitar manter o foco apenas no documento, 
mas buscar o contexto em que o documento foi elaborado. O contexto no qual 
o documento foi elaborado fez parte da investigação da entrevista.

É necessário salientar que o universo da investigação se constituiu 
de dezessete cursos presenciais de Pedagogia da capital paranaense, 
autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), e as instituições foram 
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identificadas como IES 1, IES 2 até IES 17. Os sujeitos participantes foram 
identificados com o nome de alguma pedra preciosa, como Coral, Ametista, 
Cristal, Jade e assim por diante. Os docentes atuavam na disciplina de 
alfabetização ou em disciplinas que abordassem o tema ensino da leitura 
e escrita, pois em algumas instituições não havia uma disciplina exclusiva, 
porém contemplavam a temática na ementa.

Após a coleta de dados, foi elaborado um relatório com todas as 
entrevistas transcritas separadas por perguntas, tabelas e gráficos com as 
ementas e referências indicadas nos cursos. Foi uma maneira que encontrei 
para organizar, ler, interpretar esse texto e ir à busca de significados. A esses 
dados, na análise textual discursiva, dá-se o nome de corpus textual da 
análise (MORAES; GALIAZZI, 2011). Os textos não carregam um significado 
a ser apenas identificado; trazem significantes, exigindo que o pesquisador 
construa significados a partir de suas teorias e pontos de vista.

A expressividade do corpus textual de análise conduziu-me a 
identificar a experiência dos formadores, as contradições entre o que as 
ementas registram e o que as práticas revelam e as práticas desenvolvidas 
como as categorias mais recorrentes, o que será exposto a seguir.

A EXPERIÊNCIA DOS FORMADORES

O termo experiência traz muitos entendimentos e o primeiro a ser 
esclarecido é a sua diferenciação de rotina. Por meio do cotidiano vive-se a 
experiência, porém, como Thompson (2009), historiador inglês, esclarece, é 
por meio da vida material que homens e mulheres experimentam situações 
e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e 
tratam essa experiência em sua consciência e sua cultura. 

Os significados que cada formador atribui à alfabetização decorrente 
de experiências que encontrou significado são múltiplos e variados. 
Embora se trate da experiência dos formadores como uma unidade, cada 
uma delas possui um contexto e o seu significado é que traduz o sentido 
neste estudo para a prática pedagógica do formador, como uma relação 
de complexidade no sentido definido por Santos (2004), podendo com 
isso entendê-la como uma das determinações de causalidade complexa da 
prática na qual as formas de realização são múltiplas. 
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Quanto ao campo de determinação de causalidade complexa, 
Santos (2004) esclarece que o determinante não é a razão de uma cadeia 
de efeitos, nem vai pré-estabelecer esta cadeia, apenas marcará uma 
amplitude possível de efeitos, jamais o seu resultado. A imprevisibilidade 
é a marca da causalidade complexa e decorre da possibilidade de pensar 
o comportamento humano em sua simultaneidade como determinado e 
com ação sobre o determinante. 

O formador, sujeito da experiência, à medida que permite que 
diferentes situações lhe toquem, atribui significado diverso para a 
constituição da sua prática pedagógica na formação do alfabetizador, 
em um processo complexo, dinâmico, de múltiplas relações. A formação 
inicial, a prática como alfabetizador ou como professor em área próxima, os 
cursos de formação continuada, a pesquisa, o trabalho na educação básica 
paralelo ao trabalho no ensino superior, cada qual tenciona a significados 
singulares para a ação do formador, fazendo com que a experiência seja 
sempre revisitada, sempre uma fronteira a ser atravessada.

Quando se argumenta que a experiência é constitutiva da prática 
pedagógica do formador do professor alfabetizador, está sendo feita 
referência a uma experiência que se movimenta ao longo do tempo, que se 
permite rever, que reflete, que se põe em discussão, não aquela experiência 
que ficou parada em algum lugar, estática, sem dinamismo, sem que os 
holofotes da consciência tivessem passado por ela. O sujeito da experiência 
permite-se ver e rever, aceita que lhe aconteça algo. É um sujeito histórico, 
em movimento com o seu tempo, ao mesmo tempo em que é determinado 
social e historicamente também determina o seu contexto.

O QUE SE ENSINA NA LICENCIATURA DE PEDAGOGIA 
SOBRE ALFABETIZAÇÃO

Por meio da análise documental, foi possível identificar os temas mais 
presentes nos planos de ensino, o que tem o seu valor no sentido de mostrar 
um cenário do que se pretende na formação do professor alfabetizador 
nessa licenciatura. Porém, algumas contradições foram contundentes ao se 
solicitar os planos de ensino aos sujeitos de pesquisa. Eles os entregavam, 



177

mas verbalizavam que aquele documento não expressava a prática que 
desenvolviam com seus estudantes em formação, pois era um documento 
já proposto pela IES, no qual não tiveram a oportunidade de participar no 
coletivo como membros do processo, o que denota uma fragilidade na 
execução dos projetos político-pedagógicos dos cursos. 

Com isso, deflagra-se uma realidade que não é nova na educação, 
já discutida por Veiga (2003) quando apontou para a necessidade de as 
escolas de educação básica e das universidades superarem a concepção 
dos projetos político-pedagógicos e dos planos de desenvolvimento 
institucional conceber esses instrumentos como organismos de controle, 
por estarem atrelados a uma multiplicidade de mecanismos operacionais, 
de técnicas, de manobras e estratégias que emanam de vários centros de 
decisões e de diferentes atores. 

Com os encontros, desencontros, participações ou não participações, 
existe a materialidade do documento e o que eles revelam. O que eles falam 
pelos cursos e as recorrências no que se refere aos conteúdos foram expressas 
no Gráfico 1. Nele podemos observar os conteúdos mais indicados.

Gráfico 1 – Conteúdos constantes nas ementas de alfabetização dos cursos presenciais de Pedagogia 
de Curitiba
Fonte: Autoria própria (2011).
Nota: F.L.SL.PL.: Fundamentos Linguísticos, Sociolinguísticos e Psicolinguísticos.
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Foi expressivo verificar que 85,71% das ementas trabalham com 
o tema métodos de alfabetização. Em algumas circunstâncias, o termo 
apareceu como metodologias da alfabetização, contudo, expressa a 
discussão sobre os diversos caminhos que se pode tomar para que o professor 
ensine alguém a ler e a escrever. Seguido da opção em Letramento com 
71,43%, Fundamentos Linguísticos, Sociolinguísticos e Psicolinguísticos 
com 64,29%, vindo a seguir a preferência pela temática da Psicogênese da 
Língua Escrita com 57,14% e os temas Práticas alfabetizadoras e Concepções 
de alfabetização empatados com 50%. Observou-se, contudo, a expressiva 
preocupação dos sujeitos da pesquisa nas verbalizações de suas práticas 
com o tema da Psicogênese da Língua Escrita, além de outros que não 
ocuparam esse cenário como as políticas que incidem na alfabetização.

Na voz e no silêncio, os documentos se constituem em materialidade 
e expressam uma concepção institucional: o que as disciplinas com a 
temática alfabetização se propõem a ensinar e quais autores indicam nos 
cursos presenciais de Pedagogia. Os documentos possuem termos nas 
ementas, como foram denominados, guarda-chuva, porque neles cabem 
muitas concepções. Ao mesmo tempo em que o professor tem autonomia, 
não dialoga com seus pares, não participa efetivamente da elaboração 
das ementas, conforme foi a recorrência, na ementa guarda-chuva, ele 
tem a condição de posicionar-se de acordo com as suas experiências, 
com o seu conhecimento, produzindo práticas pedagógicas na formação 
do professor alfabetizador a partir de uma complexidade de situações 
que se implicam.

AS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NA FORMAÇÃO DO 
ALFABETIZADOR

Nessa realidade viva e mutante, este trabalho se constitui dinâmico 
e inacabado, sempre à busca das novas relações que a área da alfabetização 
impulsiona e a complexidade das práticas produzidas demandam. Com 
essa concepção é que se apresentam as práticas desenvolvidas, como 
uma didática em movimento, que exige do formador do alfabetizador 
um posicionamento como agente letrador, protagonista dos eventos de 
letramento nas IES.
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Entendendo a teoria como expressão da prática, conforme Martins 
(2009) esclarece em sua conjectura sobre a didática prática, preconiza 
que os docentes constituem uma didática que não está pré-determinada 
nos manuais de ensino, mas é fruto de seus saberes, de suas ferramentas 
para o enfrentamento que a prática pedagógica determina no cotidiano 
da sala de aula e por meio desse confronto utilizam-se criativamente 
dessa multiplicidade de saberes produzindo uma didática única, singular, 
expressiva de um momento histórico.

Outro aspecto considerável é que essas práticas aqui mencionadas 
são aquelas que os sujeitos de pesquisa elegeram como as que percebem 
como mais produtivas nas classes de formação do professor alfabetizador. 
No processo de verbalização das práticas, nas entrevistas episódicas (FLICK, 
2009), foi solicitado que narrassem as práticas desenvolvidas no início da 
carreira como formadores, as práticas mais significativas e como percebiam 
que essas práticas poderiam mudar como a dinâmica que viviam. Nesse 
percurso, muitos dos sujeitos de pesquisa que já haviam sido alfabetizadores 
verbalizaram a diferença entre estar numa classe de crianças e levar esse 
conhecimento para uma situação de formação e que sentiram a entrada 
no ensino superior como uma nova carreira docente, mesmo trazendo um 
conhecimento que haviam constituído em outra etapa. 

Essa passagem de professor da educação básica para formador exigiu 
dos sujeitos de pesquisa acionar conhecimentos metodológicos não só das 
classes alfabetizadoras, das suas formações, dos mais diversos saberes, mas 
também de situações pertinentes à formação do adulto professor. Nessa 
perspectiva, um dos sujeitos, Ametista, verbalizou: 

O meu início de carreira na universidade foi igual ao ba-be-bi-bo-bu que fiz 
inicialmente com meus alunos na alfabetização. 

Vázquez (2007) esclarece que a natureza humana é eminentemente 
repetitiva, porém, as condições de sobrevivência produzem situações que 
obrigam o homem a criar, a sair da repetição. 
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O ato criativo não ocorre somente na esfera das artes, mas também 
na das organizações. Quando aborda a prática reiterativa não a crítica, de 
maneira negativa, por completo. A práxis pode ser reiterativa até que a 
realidade reclame a mudança e, neste caso, há que se ter percepção e crítica 
para engendrar a transformação. Para a criação, requer-se uma escuta da 
realidade, uma abertura para a mudança, um compromisso com a realidade. 

As múltiplas dimensões das práticas produzidas mostram o que 
Veiga (2011) explica sobre a indissolubilidade da teoria e da prática. Teoria 
e prática não existem isoladas, uma não existe sem a outra, mas encontram-
se em indissolúvel unidade. Uma depende da outra e exercem uma 
influência mútua. Não é possível considerar uma depois a outra, mas uma e 
outra ao mesmo tempo. Quando se coloca a prioridade na teoria, cai-se na 
posição idealista. O inverso também gera distorções, pois uma prática sem 
teoria não sabe o que pratica, proporcionando o ativismo, o praticismo, o 
utilitarismo. A discussão teórica esvaziada de um contexto, de uma prática 
que lhe dê sustentação para a produção de um significado conduz a prática 
pedagógica a uma teorização opaca, bem como a prática pela prática 
conduz ao praticismo, ao ativismo, ao fazer sem a compreensão do que se 
está praticando.

As práticas que foram recorrentes na formação do alfabetizador 
e se constituem como eventos de letramento no ensino superior foram 
denominadas como: 

a) memorial: há três sujeitos da pesquisa que remetem suas práticas 
relatadas, inventariadas como memorial, memorial reflexivo e 
memórias, nas quais se identifica uma preocupação com a for-
mação do alfabetizador como leitor da sua própria história, leitor 
de mundo, leitor das palavras e dos textos, escritor e produtor de 
significados. A leitura é o resultado de uma interação, trata-se de 
um diálogo entre autor e leitor mediado pelo texto, neste caso, 
mediado pelo texto de sua existência, fazendo a interlocução com 
os textos da área de alfabetização, com os significados que essas 
leituras podem imprimir no professor que lê, interpreta, significa, 
escreve, de forma que também ele formará leitores que interpre-
tem, escrevam e produzam significados;
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b) a literatura e a contação de histórias: formar leitores é uma prer-
rogativa da alfabetização e, com isso, da prática do formador do 
alfabetizador. A literatura infantil é um universo de magia e encanto 
que não atinge somente crianças, mas adultos também. Povoa a 
imaginação com histórias, possibilitando a construção de cenas e 
imagens para cada leitor. A familiarização do aluno em formação 
com essa literatura constitui uma das práticas do formador do alfa-
betizador. Na prática da formação do alfabetizador, em vez de ler a 
própria história, na literatura infantil é convidado a ler as histórias 
de outras pessoas e com isso suscitar o imaginário, encontrar outras 
ideias para solucionar questões, conforme os personagens fizeram, 
em uma possibilidade de descobrir um mundo de conflitos, impas-
ses e de soluções, resolvidos ou não, pelos personagens, conforme 
explica Abramovich (2006). A autora destaca a relevância de contar 
histórias para as crianças, sendo, então, igualmente uma aprendi-
zagem importante para o alfabetizador. Explica que é ouvindo 
histórias que se pode sentir emoções como raiva, tristeza, irrita-
ção, bem-estar, alegria, pavor, tranquilidade, insegurança e outras 
mais e viver profundamente o que as narrativas propõem;

c) a análise do material infantil: formar professores que leiam as 
produções infantis, identifiquem os progressos e provoquem 
possibilidades de avanço para as crianças vem se tornando um 
desafio aos formadores desde que as abordagens psicológicas 
da leitura e da escrita passaram a figurar no cenário da alfabe-
tização como concepções que fundamentam a prática do al-
fabetizador. Zaccur (2003) questiona a formação do professor 
alfabetizador a partir de modelos e alega que, geralmente, os 
cursos de formação de professores enfatizam o planejamento e 
a avaliação, não concedendo lugar para a reflexão sobre o “fazer 
pedagógico, ou sobre a análise das produções dos alunos, bus-
cando, no avesso dos enunciados, informações sobre os sujeitos 
da enunciação” (ZACCUR, 2003, p. 106);

d) práticas mediadas por tecnologias: se temos certeza de que a prá-
tica pedagógica é situada e datada, diria que é, também, nesse 
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contexto da cibercultura, on-line. Silva (2009, p. 75) explica que o 
computador on-line ocupa posição central na constituição desta 
sociedade e vem englobando todos os meios de informação e co-
municação anteriores, tornando-se o centro “processador da in-
formação e da comunicação”. É inegável o uso dos computadores 
pelos professores e a forma como as práticas pedagógicas vêm se 
adaptando aos suportes tecnológicos, especificamente aos que 
mantêm o professor conectado, ou seja, on-line. Dois dos sujeitos 
de pesquisa verbalizaram práticas substantivas nessa dimensão: 
uma com o uso de jogos alfabetizadores na internet e outra pelo 
uso de ambientes virtuais realizando uma alfabetização digital 
com os estudantes em formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na superação de fragmentações, de aulas de leituras de textos, 
como muitos dos sujeitos de pesquisa verbalizaram, reúnem-se neste 
estudo práticas que superam o utilitarismo, a reiteração, mas congregam 
criativamente, reclamadas por uma realidade situações diversas e 
necessárias à formação do professor alfabetizador. Foi possível identificar 
que elas se constituem em eventos de letramento no ensino superior, sendo 
o formador do professor alfabetizador o agente letrador. Ao assumir um 
papel que, além de mediar a relação deste aluno em formação dos saberes 
acadêmicos com as classes alfabetizadoras, insere-o em práticas de leitura 
e escrita, realizando um letramento alfabetizador, tendo a universidade 
como agência de letramento.

O texto assume o seu papel central na formação do professor 
alfabetizador, seja o texto de sua vida, o texto científico, o texto da criança, 
o texto literário ou o texto com suporte nas tecnologias, as unidades 
estruturadas. Nessa perspectiva, torna-se possível, ao aluno em formação, 
vivenciar, por meio dessa didática, uma proposta em que possa atribuir 
significados às práticas sociais de leitura e escrita, permitindo ao futuro 
alfabetizador atender à demanda das classes alfabetizadoras no que se 
refere à alfabetização e ao letramento. 
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A didática do formador do professor alfabetizador implica um 
letramento alfabetizador, no qual a universidade/IES constitui-se em uma 
agência de letramento, ou seja, um espaço para as práticas sociais de leitura 
e escrita na formação do professor alfabetizador, as quais se compõem por 
uma didática própria. A didática do formador do alfabetizador propõe 
situações de leitura, escrita e planejamento, constituindo-se em eventos 
de letramento, nos quais o formador, além de mediar a formação do 
alfabetizador entre a universidade e as classes alfabetizadoras, constitui-se 
como um agente letrador, formando o leitor. Nas práticas de leitura e escrita 
sobre a alfabetização está letrando o aluno em formação, sendo formador e 
alunos protagonistas do letramento alfabetizador.

Na marcha de uma didática aberta há sempre o convite para a 
interlocução com outras leituras, outras práticas, de maneira que jamais 
se considere a didática aqui sistematizada na formação do alfabetizador 
como uma prescrição, mas sim com um valor histórico que marca um 
tempo, expressa uma teoria e permite olhar para esse estudo e constituir 
novas práticas, novas perguntas, novos entrelaçamentos entre o leitor e 
suas experiências.
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INTRODUÇÃO

A inserção à docência universitária vem se apresentando como uma 
questão de discussão em diversos congressos de educação, em âmbito 
nacional e internacional, nos quais se procura investigar a temática nas 
diferentes áreas de conhecimento. Dentre esses, destaca-se o Congresso 
Iberoamericano de Docência Universitária, com as últimas edições em 
Porto, Portugal (2012), e Rosário, na Argentina (2014). 

No contexto brasileiro, enquanto já se dispõe de políticas públicas 
para a formação de professores para a educação básica, e os concursos 
públicos exigem a devida formação para o acesso à carreira, na educação 
superior, o acesso à docência universitária não exige do profissional 
uma formação que o habilite para a docência, exigindo-se tão somente 
a titulação de mestrado e/ou doutorado. Essa realidade tem trazido às 
universidades um elevado número de profissionais com excelente grau 
de titulação, mas muitas vezes sem nenhuma formação e/ou experiência 
docente. Essa realidade tem se configurado como problemática de 
investigação no âmbito de muitas universidades e, em particular, em 
universidades tecnológicas, como é o caso da universidade em que 
ocorreu o presente estudo.

Como ponto de partida para o entendimento desse contexto, 
tomou-se como referência a pesquisa desenvolvida junto a professores da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na qual se buscou 
compreender o contexto sócio-histórico dos processos de formação 
desses profissionais, bacharéis e tecnólogos, em ambiente de docência 
universitária. Inicialmente, nos anos de 2010 e 2011, foram aplicados 
questionários envolvendo 127 professores de diferentes departamentos 
acadêmicos, por meio dos quais se permitiu construir uma descrição 
detalhada da realidade profissional e institucional, conforme relatam 
Pryjma, Schoten e Baschta Junior (2012). 

Na ocasião da aplicação dos questionários, 48 dos professores 
envolvidos manifestaram interesse em participar de grupos de discussão 
para aprofundamento da temática. No entanto, no segundo semestre 
de 2011, quando da organização desses grupos, diversos fatores como 
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incompatibilidade de horários, compromissos diversos, entre outros, fizeram 
com que somente 15 dos professores apresentassem disponibilidade 
em participar dos grupos. Assim, foram organizados quatro grupos de 
discussão, compostos de 5, 3, 3 e 4 professores, respectivamente. Para a 
organização desses 15 professores nos quatro grupos, tomou-se como 
critério as possibilidades de participação nos horários definidos em conjunto 
com pesquisadores e professores. No presente texto, a identificação dos 
grupos de discussão será feita por meio dos códigos G1, G2, G3 e G4 e dos 
professores por P1 a P15.

A necessidade de entender as orientações coletivas e visões de mundo 
– da docência – desses profissionais para a compreensão dos modelos que 
orientam as ações dos sujeitos, de modo a explicitar teoricamente esses 
conhecimentos e encontrar possibilidades de desenvolvimento de novos 
saberes docentes, pode ser definida como a intencionalidade do presente 
trabalho. Nessa direção, a realização dos grupos de discussão atendeu à 
necessidade configurada, pois “como método de pesquisa, constituem 
uma ferramenta importante para a reconstrução dos contextos sociais dos 
modelos que orientam as ações dos sujeitos” (WELLER, 2010, p. 58).

Para a constituição dos grupos de discussão, organizou-se um roteiro 
no qual se consideraram os seguintes aspectos: 

a) caracterização dos sujeitos (formação, tempo de instituição, da-
dos que consideravam relevantes; 

b) principais motivos que os levaram a ingressar na carreira docente 
da educação superior; 

c) o relato de experiências de aprendizagem para a docência em di-
ferentes momentos da carreira profissional; 

d) os contextos e espaços de formação docente vivenciados; 

e) a troca de experiências com os pares; 

f ) o entendimento pessoal sobre o que seria o desenvolvimento pro-
fissional docente.

Os grupos de discussão foram filmados e posteriormente transcritos, 
resguardando a identidade dos sujeitos envolvidos. Esta etapa foi longa, 
visto que foram registradas em torno de seis horas e meia de gravação 



189

em vídeo. Após o registro do texto escrito, o material foi tratado a partir 
do software Atlas.ti, ferramenta esta destinada ao tratamento de dados de 
pesquisas qualitativas.

De posse dos dados transcritos e, também, tomando como 
referência o roteiro previamente estabelecido para a formação dos grupos 
de discussão, foram definidas a priori quatro categorias de análise: inserção 
profissional docente; experiências e práticas de aprendizagem para a 
docência; contextos e espaços de formação docente; e compreensões 
sobre o desenvolvimento profissional docente, sendo a categoria inserção 
profissional à docência o tema central deste estudo, cuja intencionalidade 
foi compreender os processos de inserção à docência universitária, bem 
como caminhos de desenvolvimento profissional docente de professores 
com formação em cursos de bacharelado ou tecnólogos, procurando, pela 
análise de contextos de orientação coletiva, entender esses processos e 
levantar indicativos para a melhoria das condições de aprendizagem de 
novos saberes docentes desses profissionais, com vistas à proposição de 
programas formativos no âmbito das instituições educativas.

Nesse sentido, é papel do pesquisador “encontrar uma forma de 
acesso ao conhecimento implícito do grupo pesquisado, explicitá-lo e 
defini-lo teoricamente” (BOHNSACK; WELLER, 2010, p. 68). A conceitua-
ção teórica desse conhecimento dos grupos de discussão é o que nos 
permitiu olhar e compreender as ações dos sujeitos e explicitar indica-
dores para a ampliação dos saberes docentes e, consequentemente, o 
desenvolvimento profissional.

Do conteúdo produzido nos grupos de discussão, constituiu-se 
a análise das narrativas representativas desses contextos de orientação 
coletiva. Nesse sentido, Clandinin e Connelly (apud FIORENTINI, 2006, 
p. 29), afirmam que “as narrativas são histórias humanas que atribuem 
sentido, importância e propósito às práticas e resultam da interpretação de 
quem está falando ou escrevendo”. No caso do presente trabalho, a análise 
se deu a partir das narrativas verbalizadas por grupos de professores que 
se constituíram integrantes de grupos de discussão formados a partir de 
suas histórias de vida profissional para a docência. Macuch e Leite (2014) 
reiteram que as narrativas são “un poderoso mecanismo para la formación 
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docente ya que potencia las voces de los profesores y vuelve más evidentes 
las acciones bajo las que, todos nosotros – tenemos que ser conscientes. 
Aunque, la narración puede ser utilizada para promover cambios en la 
práctica social” (MACUCH; LEITE, 2014, p. 157).

A INSERÇÃO PROFISSIONAL À DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA

A inserção à docência por profissionais com formação superior 
acadêmica que não compreenda a formação pedagógica, a saber – 
bacharéis e tecnólogos – é uma realidade bastante presente em ambientes 
de docência universitária e tem sido alvo de diversas pesquisas em que 
se discute a temática dos professores principiantes universitários. Este é o 
caso dos professores foco da presente análise: bacharéis e tecnólogos que 
ingressaram na carreira docente superior e se veem diante do desafio da 
aprendizagem da docência no decorrer do próprio processo de inserção 
profissional. Nessa perspectiva, concentra-se a necessidade de investigar 
orientações coletivas de inserção à docência desses profissionais com o 
intuito de ampliar as condições de análise da problemática e desencadear 
novas possibilidades formativas desses professores que ingressam à 
docência universitária.

Segundo Ruiz (2009), é comum que professores principiantes 
universitários busquem soluções pessoais, em algumas ocasiões, consultem 
seus colegas, e na maioria dos casos recorram à tentativa e erro, pautados 
numa prática pouco reflexiva, por meio da qual procuram estabelecer 
uma rotina entendida como segura. Nessa direção, “a imitação de outros 
professores que considera modelos os faz continuar com o estereótipo 
tradicional existente na docência universitária” (RUIZ, 2009, p. 178).

Nessa mesma perspectiva da problemática da formação para 
a docência universitária, outros autores destacam a falta de espaços 
institucionalizados e de uma política para a formação de professores 
para este nível de ensino, como salientam Bazzo e Silva (2011, p. 536): “a 
formação para a docência na educação superior vem se dando na própria 
trajetória do docente no contexto universitário e nas experiências vividas 
em sala de aula”.
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Preocupada com a temática da docência universitária, Ramos (2013, 
p. 172) situa a complexidade da profissionalidade docente universitária e 
destaca a necessidade da reflexão sobre a dimensão didático-pedagógica na 
instituição universitária, direcionando a questão para a “proposição de ações 
de formação didático-pedagógica como espaço privilegiado de reflexão 
sobre essa profissionalidade”. No texto, a autora contextualiza a experiência 
de formação continuada desenvolvida junto à Universidade Federal de 
Pernambuco, no âmbito do Núcleo de Formação Continuada Didático-
Pedagógica dos Professores. Na esfera da discussão da complexidade da 
profissão docente, Marcelo Garcia (2009, p. 86) menciona que “converter-
se em professor se constitui num processo complexo, que se caracteriza 
por sua natureza multidimensional, idiossincrática e contextual”, o que lhe 
confere um campo de investigação profícuo.

Nessa mesma direção, também outras instituições universitárias 
vêm investindo na organização de programas de desenvolvimento 
profissional docente, como se pode analisar a partir da obra coordenada 
por Veiga (2012), na qual se destacam os programas desenvolvidos em 
cinco universidades brasileiras. 

Entendendo que a formação docente busca desenvolver “um 
profissional preparado científica, técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e 
humanamente. Um profissional que reflete sobre o seu fazer, pesquisando-o 
nos contextos nos quais ocorre” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 39), reforça-
se a compreensão de que o processo de desenvolvimento profissional de 
professores principiantes apresenta-se extremamente importante tanto 
no âmbito pessoal, de desenvolvimento do sujeito professor como no 
âmbito institucional, relacionado às condições de garantia e promoção de 
qualidade do ensino nas instituições. Segundo Cunha e Zanchet (2010, p. 
191), “alguns países já reconheceram1 que as consequências de desatender 
os problemas específicos dos docentes iniciantes trazem sérios prejuízos 
econômicos, tanto pela deserção dos mesmos como pelo impacto de 
suas ações no sistema educativo”. Ao fazerem essa afirmação, os autores 

1 Marcelo Garcia (2009) chama atenção para o documento da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Económico (OCDE) de 2005 denominado de Teachers matter: attrating, developing and 
retaining effetive teachers que aborda esse problema.
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evidenciam que a problemática extrapola o campo pedagógico e assume 
uma posição estratégica nas políticas públicas das diferentes nações. 

No caso do presente texto, trata-se especificamente da inserção 
à docência universitária de profissionais bacharéis e tecnólogos que, 
de modo geral, não dispõem de formação didático-pedagógica para 
a docência universitária. Assim, por meio dos grupos de discussão, 
procurou-se compreender que caminhos formativos foram subsidiando 
o desenvolvimento profissional docente desses profissionais como 
condição para o planejamento de ações de formação continuada e de 
planejamento de programas de inserção à docência que, de modo geral, 
em uma universidade tecnológica, profissionais esses que ingressam na 
carreira docente sem a devida formação, carecendo do desenvolvimento 
da profissionalidade docente. 

De acordo com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), entender 
essa questão da profissionalidade docente implica compreender o 
profissionalismo como um processo político atrelado a um trabalho num 
espaço público que associe a atividade docente à necessidade de um preparo 
específico, para além do domínio do conteúdo de ensino, ou seja, “o professor 
além do domínio do conteúdo, precisa conhecer as metodologias de ensino, 
as epistemologias da aprendizagem, os contextos e diversos fatores para que 
esteja apto a educar” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 53).

OS PROCESSOS DE INSERÇÃO À DOCÊNCIA REVELADOS NOS 
GRUPOS DE DISCUSSÃO

Da análise das narrativas sobre inserção profissional docente, 
advindas dos grupos de discussão, depreendem-se dois aspectos centrais 
sobre o ingresso na carreira, que os quais permitem compreender elementos 
do desenvolvimento da profissionalidade docente desses profissionais: 
aspectos sobre como se deu o ingresso na carreira docente e sobre os 
modos de aprendizagem inicial para a docência. 

Sobre a questão do ingresso na carreira docente, de modo geral, 
os professores participantes dos grupos de discussão não manifestam 
intencionalidade da docência como profissão quando da escolha do curso 



193

de formação superior. Como bacharéis ou tecnólogos (sendo um arquiteto, 
um enfermeiro, um engenheiro civil, quatro engenheiros elétricos, um 
engenheiro mecânico, quatro físicos, um químico, um tecnólogo em 
radiologia e um em processamento de dados), a opção pelos referidos 
cursos de formação se dá, inicialmente, com o intuito de atuarem nas 
referidas áreas e não com vistas à docência. 

Em alguns casos, o ingresso na docência se deu pela oportunidade 
de um concurso, uma opção de trabalho ou mesmo por acaso, conforme 
mencionam alguns professores: 

Eu não escolhi a docência, ela aconteceu por acaso, eu fiz bacharelado, nunca 
pensei na docência, não queria fazer licenciatura, trabalhei em indústria e, 
por acaso, quando eu estava fazendo o mestrado, um amigo me pediu para 
substituí-lo [...], foi quando eu comecei (G2P3); Eu fiz um curso de Engenharia 
Civil, na época imaginando que era uma área em que eu me daria bem... 
quando eu descobri, pelo quarto ano, que eu não queria fazer aquilo na vida 
[...] apareceu concurso aqui no CEFET, nas engenharias, eu vim fazer e peguei 
a vaga (G3P11). 

Movidos por situações diversas, alguns dos professores revelam a 
forma inesperada com que se deu o ingresso na docência, antes mesmo 
de a instituição tornar-se universidade, sendo ainda o Centro Federal de 
Educação Tecnológica. O exercício docente foi sendo aprendido por meio 
de tentativas, da intuição e das próprias vivências como estudantes, de 
modo que não se evidenciam referências mais diretas à aprendizagem da 
docência a partir de discussões com colegas mais experientes ou mesmo 
de cursos de formação nesse período inicial de ingresso na carreira. Um dos 
professores comenta: 

Fiz o teste e passei. Soube do resultado numa sexta-feira e numa segunda-
feira eu comecei a dar aula no oitavo período do curso técnico; então eu não 
sabia como falar direito; imagine pegar quase formandos. Então até hoje 
lembro que eu tremia mais do que eles, insegurança total (G4 P13).
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Narrativas como essas refletem uma tendência de como esse coletivo 
de professores bacharéis e tecnólogos, nesse contexto de uma instituição 
voltada à formação em cursos técnicos e às engenharias, teve seu ingresso 
na carreira docente desprovido de um conjunto de saberes necessários 
à prática educativa. Segundo Pimenta (2012), o entendimento de que o 
professor se constitui a partir de um conjunto de saberes é fundamental 
para a compreensão de sua profissionalidade. Segundo a referida autora, 
esses saberes são os conhecimentos específicos de determinada área, os 
saberes da experiência e os saberes pedagógicos.

Essa carência de um conjunto de saberes pedagógicos revela 
modos de aprendizagem docente um tanto isolados, fragmentados e 
pautados em processos de repetição de práticas não refletidas. Nesse 
ponto, cumpre destacar o lugar da formação do professor reflexivo e a 
necessidade da compreensão desse conceito na direção do desenvolvi-
mento do pensamento teórico do professor para a docência, tal como 
discutido em Ribeiro (2011), quando anuncia que o pensamento teóri-
co do professor se desenvolve por meio de um movimento de reflexão, 
análise e planificação de ações – estas decorrentes de um processo de 
tomada de consciência e apropriação de um modo de compreensão e 
organização da atividade docente.

Os modos de aprendizagem inicial da atividade docente revelam 
a fragilidade desse processo de desenvolvimento do pensamento teórico 
para a docência. Os enfrentamentos e os caminhos de superação são 
diversos, mas, de modo geral, apresentam-se isolados e diferentes para 
cada sujeito diante das situações com que vão se deparando no cotidiano 
da docência. Assim, movido pelas experiências e desafios, cada professor 
foi se constituindo, à medida que se via diante da necessidade de lidar 
com as mais diversas situações. A inexistência de processos formativos 
de apoio aos professores iniciantes revela indícios das dificuldades 
enfrentadas pelos docentes e a necessidade do desenvolvimento de um 
conjunto de saberes pedagógicos. 

Num dos grupos, quando o professor revela "Dei aula para um surdo 
e ali eu vi a paciência que eu tinha e, sabe, aquela vontade de fazer a pessoa 
entender, de você desenvolver técnicas, técnicas que já existiam e que eu 
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não sabia que existiam, que tinham nome e que tinham todos os teóricos 
por trás, eu não sabia de nada disso (G3 P9)", fica bem evidente o modo 
como o professor se sente sozinho e o quanto a proposição de programas 
formativos para professores ingressantes poderia minimizar situações 
como essa. Nessa perspectiva, defendemos a possibilidade de constituição 
de grupos colaborativos de desenvolvimento profissional docente para os 
professores principiantes, com foco na ação formadora, tal como sugerem 
Moura (2004) e Gama e Fiorentini (2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do panorama apresentado, que revela em especial a 
fragilidade dos saberes pedagógicos dos professores iniciantes em relação 
ao contexto deste estudo, consideramos pertinente salientar a necessidade 
do entendimento das orientações coletivas e das visões de mundo desses 
mesmos professores, uma vez que se almeja o desenvolvimento de ações de 
formação didático-pedagógicas. Consideramos que as ações de formação 
orientadas sob a ótica dos grupos colaborativos (GAMA; FIORENTINI, 2009) 
devem pautar-se pela valorização dos saberes adquiridos na prática, por 
mais simplificada que se configure esta prática, de forma que tais saberes 
possam ser ressignificados, ampliados e dotados de novas qualidades, 
ancoradas em processos de reflexão, análise e planificação das ações 
no exercício da docência universitária (CUNHA; ZANCHET, 2010), em 
consonância com as modernas teorias pedagógicas. 

A complexidade da docência e da dimensão pedagógico-
didática na instituição universitária impõe que as ações dessa formação 
sustentem um espaço privilegiado de reflexão sobre a profissionalidade 
docente (RAMOS, 2013). Isso implica compromisso, vontade e parcerias 
individuais, institucionais e políticas. Para tal, faz-se necessário uma série 
de processos e procedimentos geradores de um preparo docente para 
além do domínio de conteúdos, ou seja, mais voltados ao desenvolvimento 
das aprendizagens dos estudantes (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003; 
PIMENTA, 2012). Assim, finalizamos a presente reflexão, conscientes de 
que toda e qualquer proposição formativa didático-pedagógica, de caráter 
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emancipatório, necessita romper com o isolamento docente e com os 
saberes fragmentados, de forma a garantir espaços-tempos coerentes e 
contextualizados para o processo da aprendizagem docente.
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