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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender como os professores da rede municipal 

de educação de Diamantina aprenderam a ensinar. O questionamento surgiu a partir do 

acompanhamento da prática pedagógica de professores atuantes nos anos iniciais do ensino 

fundamental, no período de 2011 a 2012, através de um Programa de Intervenção Pedagógica 

desenvolvido na referida rede de educação. Considerando o objetivo fez-se a opção por uma 

pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, realizada com quatro professores que atuam em 

escolas urbanas e rurais da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina – MG. As fontes 

utilizadas para coleta de dados foram a revisão bibliográfica, a entrevista e a observação da 

prática pedagógica dos professores. Os dados foram analisados à luz das contribuições 

teóricas de Nóvoa (1992), Pimenta (1996), Tardif (2010), dentre outros que discutem 

formação de professores e o desenvolvimento da prática pedagógica. Na perspectiva de 

compreender o problema proposto, organizamos assim o trabalho: realização de um breve 

diálogo com a literatura, situando o tema em questão; apresentação do caminho percorrido 

com base nas opções metodológicas; caracterização dos sujeitos e espaços pesquisados; 

apresentação e análise dos dados da investigação e, por fim, exposição de uma síntese do 

resultado das entrevistas e uma tradução das observações. Os resultados apontam que o 

processo de formação dos professores pesquisados é permeado por diversos elementos 

constitutivos, como os cursos de formação inicial e continuada, de especialização e 

aperfeiçoamento, mas sobretudo pela singularidade das práticas desenvolvidas em diferentes 

contextos e pelos saberes experienciais construídos nesse percurso. 

 

Palavras-chave: Formação profissional. Saberes docentes. Professor reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research had as main objective understands how the teachers of the municipal 

school of Diamantina learned to teach. The questions arise from the follow-up of the 

pedagogical practice of teachers working in the first years of elementary school in the period 

2011 to 2012 through a Pedagogical Intervention Program developed in the education 

network. A field research was chosen with a qualitative approach carried out with four 

teachers working in urban and rural schools of the Municipal Secretary of Education of 

Diamantina – MG. The sources for data collection used were a bibliographical review, an 

interview and an observation of teachers' pedagogical practice. The research information was 

analyzed by the theoretical contributions of Nóvoa (1992), Pimenta (1996), Tardif (2010), 

among others that discuss the formation of teachers and the development of pedagogical 

practices. In order to understand the proposed problem, this work was organized as follows: 

presentation of the subject according to the bibliographical references, presentation of the 

methodology, characteristics of the subject and spaces surveyed, presentation and analysis of 

the research data, and finally a synthesis of the results of the interviews and translation of the 

observations. The results show that the training teachers’ process of the researched is 

permeated by several constituent elements, such as initial and continuous training courses, 

specialization and improvement, especially the singularity of the practices developed in 

different contexts and the construction of experiential knowledge in this course. 

 

Keywords: Professional qualification. Teachers’ knowledge. Reflective teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1995 me tornei professora, quando encerrei o curso de magistério na pequena 

cidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Em busca de dar continuidade aos estudos, 

prestei vestibular na Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina – FAFIDA, com o 

objetivo de fazer o curso de Pedagogia. Logo em seguida fui contratada para trabalhar como 

docente no serviço público municipal. E assim foram vividos longos anos lecionando em 

turmas da educação infantil. Não me atentei ao processo de formação no qual estava 

envolvida, nem tampouco os meus pares, considerando que estamos sempre em formação 

desde que assumimos a profissão docente. Concluí o curso de Pedagogia em 2000 e no ano 

seguinte surgiu também a oportunidade de trabalhar como tutora no curso de Formação 

Normal Superior – Projeto Veredas1. 

O Projeto Veredas, curso de graduação, caracterizou-se como formação inicial em 

serviço, o qual foi desenvolvido no período de fevereiro de 2002 a outubro de 2005, em 

parceria com várias instituições de ensino superior, chamadas AFOR – Agências Formadoras. 

O estado de Minas Gerais foi dividido em 21 polos para que cada AFOR pudesse 

responsabilizar-se por cerca de 600 alunos. A Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina 

foi selecionada como uma das agências de formação, assim como outros polos, através de 

processo licitatório. A utilização de recursos da educação a distância no curso foi necessária, 

dada sua organização, bem como o sistema de tutoria, encarregado de todo apoio pedagógico 

às atividades de capacitação dos cursistas. Após processo seletivo, trabalhei como tutora da 

AFOR citada atendendo a dois grupos de professores cursistas: um no município de 

Capelinha e outro em Diamantina. 

Após concluir o curso de Pedagogia, novos conhecimentos acerca da educação 

faziam parte do meu repertório acadêmico e profissional, os quais se somaram às orientações 

para o trabalho como tutora, uma vez que para o acompanhamento dos professores cursistas 

era necessário conhecer as características do ensino à distância, as interfaces da prática 

orientada, a complexidade da escrita de memoriais, os desafios da elaboração de monografias, 

dentre outras atividades.Assim sendo, a sede de trabalho era intensa e o desejo de fazê-lo com 

êxito ainda maior.  

                                                             

1Projeto Veredas: Formação Superior de Professores, concebido no marco do Programa Anchieta de Cooperação 

Interuniversitária (PACI), destinou-se à habilitação de professores do Estado de MG, que atuavam nos anos 

iniciais do ensino fundamental, sem a formação desejável em nível superior. 
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O acompanhamento das práticas pedagógicas dos professores cursistas2 me 

reportava à necessidade de reflexão a respeito da ressignificação dessas práticas. A partir de 

então, comecei a pensar sobre o processo de formação docente. Nesse contexto, o olhar seria 

para a prática dos professores cursistas do Projeto Veredas.  

Mais tarde, trabalhando em cursos de formação inicial e continuada, encontrei 

nova oportunidade de repensar a constituição da prática docente, a apropriação de novos 

saberes, a ação aperfeiçoada como elemento do processo formativo pelo qual os professores 

ou pretensos professores poderiam vivenciar para que, a partir deles, pudessem fazer 

acontecer dentro de uma possível sala de aula algo inusitado, algo que daria a esse sujeito a 

condição de ser professor através do seu fazer pedagógico. 

Em 2011, atuando como coordenadora do “Programa de Monitoramento e 

Avaliação das Relações de Ensino e Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de 

Diamantina”3 e através do desenvolvimento do Programa de Intervenção Pedagógica– PIP4, 

implantado pela Secretaria de Estado da Educação –SEE de Minas Gerais, foi possível 

acompanhar o desenvolvimento da prática pedagógica de alguns professores atuantes nas 

séries iniciais do ensino fundamental. O Programa de Monitoramento foi concebido com a 

finalidade de fornecer elementos e apoiar políticas voltadas para melhoria da qualidade do 

ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse caso, o apoio se deu em prol do 

desenvolvimento de uma política pública implantada pela SEE, em parceria com os 

municípios mineiros, o Programa de Intervenção Pedagógica – PIP, que surgiu com a seguinte 

meta: “toda criança lendo e escrevendo até os oito anos de idade”. Os referidos programas 

foram desenvolvidos paralelamente, cada um com suas especificidades no que tange à 

operacionalização das atividades propostas. 

                                                             
2 Professores Cursistas: professores das séries iniciais do ensino fundamental das redes públicas que não estão 

habilitados em curso superior. 

3 O Programa de Monitoramento e Avaliação das Relações de Ensino e Aprendizagem do Município de 

Diamantina – MG foi concebido com a finalidade de fornecer elementos para apoiar a formulação, a 

reformulação e o monitoramento de políticas voltadas para a melhoria da qualidade dos cinco primeiros anos do 

Ensino Fundamental em toda a região de abrangência do referido programa. Um dos objetivos mais importantes 

do programa foi possibilitar às escolas, a partir de análise do desempenho dos alunos, em diferentes áreas do 

conhecimento, a implantação de ações que assegurassem a aprendizagem na educação básica.Nesse programa 

foram eleitos como sujeitos a equipe de gestão, docentes e discentes dos anos iniciais do ensino fundamental.  

4 O Programa de Intervenção Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo (PIP/ATC), implementado em 2007, 

utiliza em seu nome o conceito de intervenção pedagógica do educador e filósofo Paulo Freire; o PIP realiza um 

trabalho permanente de visitas e acompanhamento às escolas para possibilitar avanços na gestão pedagógica, 

propor estratégias de intervenção, apoiar os professores e, assim, garantir a aprendizagem dos alunos no tempo 

certo. 
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Ao visitar duas escolas da área rural do município de Diamantina, uma no 

povoado de Galheiros e outra no povoado de Batatal, com o objetivo de observar a 

implementação do Programa de Monitoramento e Avaliação das Relações de Ensino e 

Aprendizagem da SMED, tive a oportunidade de assistir ao desenvolvimento de práticas 

pedagógicas para turmas de alunos do 1º ao 5º ano. É importante considerar que essas turmas 

eram multisseriadas e ali, no tocante à sala de aula, algo estava acontecendo; o processo de 

ensino era visível considerando as atividades registradas nos cadernos dos alunos, a leitura 

oral realizada por eles durante ‘nossa visita’, seus questionamentos durante as aulas, o 

direcionamento das atividades pela professora a cada grupo de alunos – organizados por ano 

escolar e, por fim, a pergunta de uma das alunas: “A minha letra está bonita?”,entendendo que 

ao mostrar seu caderno, a aluna do 2º ano já explicitava saber ler e escrever o que ali estava 

registrado, demonstrando seu conhecimento através de modesta leitura. 

Diante da complexidade das práticas assistidas, e considerando os percursos 

formativos e profissionais dos professores visitados durante o desenvolvimento do Programa 

de Monitoramento, surgiu o problema desta pesquisa: Como os professores da rede municipal 

de educação de Diamantina aprenderam a ensinar? 

Meu percurso profissional, desde quando era tutora do Projeto Veredas, até me 

tornar coordenadora do Programa de Monitoramento da Rede Municipal de Educação de 

Diamantina, foi, em grande parte, influenciado por essa inquietação. 

Para compreender o problema proposto, partimos da ideia de que existem 

diferentes situações de aprendizagem da docência, considerando que o exercício da prática 

possibilita a constituição do processo de aprender a ensinar. Conforme exposto no Projeto 

Pedagógico do Projeto Veredas, 

 

[o] conjunto de competências que caracteriza o professor como profissional, como 

pensador e como cidadão constitui a prática docente, que se desdobra em atividades 

na sala de aula, na escola e na comunidade. Essas atividades são sempre complexas, 

exigindo decisões e ações imediatas, fundamentadas em um saber específico 

adquirido em fontes diversas como os cursos de formação inicial e continuada, o 

contato com colegas mais experientes, as orientações recebidas de órgãos de 

administração da educação (Conselhos e Secretarias de Educação, Delegacias ou 

Superintendências Regionais etc.), a leitura de livros e revistas especializadas, a 

participação em sindicatos e associações de classe, as lembranças da própria 

experiência escolar como aluno, e outras experiências da vida cotidiana. Além de 

tudo isso, o professor aprende com a própria prática, na medida em que toma 

consciência de suas ações e reflete a respeito delas e de seus efeitos sobre os alunos, 

a escola e ele mesmo. (VEREDAS – Projeto Pedagógico, 2002, p. 23). 
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Conhecer a influência dos processos formativos no desenvolvimento da prática 

pedagógica desses professores tornou-se relevante, uma vez que a prática docente traduz os 

elementos constitutivos desse processo. 

De acordo com Tardif, 

 

[...] o saber dos professores deve ser compreendido em íntima relação com o 

trabalho deles na escola e na sala de aula. Noutras palavras, embora os professores 

utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho e das 

situações, condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho (TARDIF, 2010, 

p.16). 

 

Nesse sentido, o acompanhamento do trabalho realizado pelos professores por 

parte dos especialistas da educação no município, a prática orientada, as condições de 

trabalho, as situações desencadeadas dentro da escola e da própria sala de aula, os recursos 

didáticos, a infraestrutura da escola, as exigências de trabalho e como se dão essas exigências 

são fatores preponderantes na mobilização dos saberes pelo professor. 

A partir do problema proposto e de leituras já realizadas, pode-se levantar como 

hipótese para este estudo que os saberes docentes, conceituados aqui por Tardif (2010), 

influenciam a prática pedagógica dos professores pesquisados. Os saberes advindos da 

formação profissional, ou seja, “o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores” (p. 36), os saberes disciplinares, “que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento e estão integrados nos cursos de formação sob a forma de 

disciplinas”(p. 38), os saberes curriculares, que “correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais (...) sob a forma de programas escolares (...).” (p. 38) e os saberes experienciais, 

baseados no trabalho cotidiano dos professores e no conhecimento do seu meio contribuem 

para constituição de seu saber docente.. Torna-se, assim, relevante conhecer a influência e a 

intensidade com que esses saberes interferem no cotidiano da sala de aula dos professores, 

bem como a natureza da construção deles no tocante à trajetória de cada um, considerando os 

diferentes aspectos de suas vidas: individual, profissional, familiar, dentre outros. 

Diante do exposto e na perspectiva de compreender como os professores da rede 

municipal de educação de Diamantina aprenderam a ensinar, tem-se como objetivo conhecer 

as fontes que contribuíram para a formação docente dos professores, identificar os saberes 

mobilizados pelos professores no desenvolvimento da prática docente e, por fim, analisar a 

natureza dos saberes que subsidiam a prática docente desses profissionais. 
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Quanto ao desenvolvimento da pesquisa, a opção foi uma abordagem 

metodológica qualitativa, tendo como instrumento a entrevista semiestruturada de quatro 

professores dos anos iniciais da rede municipal de educação de Diamantina, que atuam em 

escolas urbanas e rurais, além da observação da prática pedagógica, considerando os 

contextos de atuação dos professores. 

Com relação aos estudos acerca da pesquisa educacional no Brasil, Bernadete 

Gatti (2001) fala da expansão do ensino superior e da pós-graduação na metade dos anos 1980 

e início de 1990, o que contribui para a produção de trabalhos com temáticas e metodologias 

diversificadas. Nesses anos, grupos de pesquisas também começam a desenvolver trabalhos 

visando financiamentos ou mesmo por necessidades institucionais ou ainda pela própria 

necessidade de desvelar determinados temas. Nesse cenário, surgem pesquisas sobre 

alfabetização e linguagem, aprendizagem escolar, formação de professores, ensino e 

currículos, educação infantil, fundamental e média, educação de jovens e adultos, ensino 

superior, gestão escolar, avaliação educacional, história da educação, políticas educacionais, 

trabalho e educação. (GATTI, 2001). 

Segundo André et al (1999), os trabalhos produzidos sobre formação de 

professores, entre os anos 1990 e 1996, apresentam temas como formação inicial, formação 

continuada, identidade e profissionalização docente. Quanto à formação inicial, os conteúdos 

das pesquisas evidenciam a avaliação dos cursos de formação. Já os estudos sobre a formação 

continuada, em número menor, analisam as propostas de governo, cursos, programas e outros. 

Para os estudos sobre identidade e profissionalização docente, “os conteúdos que se destacam 

nesse grupo de estudos são a busca da identidade profissional e as concepções do professor 

sobre a profissão” (ANDRÉ et al., 1999, p. 302). 

Autores como Tardif (2010), Pimenta (2012), Nóvoa (1999) apresentam estudos 

mais recentes e apontam para a formação do professor na perspectiva do reconhecimento dos 

saberes docentes, da condição do professor reflexivo e da necessidade da “constituição do 

saber pedagógico que não seja puramente instrumental” (NÓVOA, 1999, p. 6). 

Nesse sentido, o presente estudo torna-se relevante em três aspectos. O primeiro 

diz respeito à compreensão dos processos de formação dos professores como elemento 

norteador para o desenvolvimento da prática pedagógica. Possivelmente, é através dessa 

compreensão que se pode identificar o grau de influência dos elementos que constituíram esse 

processo, tanto no que se refere à formação inicial quanto à importância da formação 

continuada. Por outro lado, é também através dessa compreensão que se pode evidenciar as 
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potencialidades da formação desses professores no sentido da socialização de práticas e 

experiências exitosas.  

O segundo aspecto refere-se a uma possível avaliação da contribuição dos cursos 

de formação inicial e continuada para o exercício da docência, vivenciados pelos professores, 

bem como da forma como foram ou estão organizados. 

Por último, aos dirigentes da educação no município de Diamantina, torna-se 

significativo conhecer os dados apontados no conteúdo das entrevistas quanto ao processo de 

formação de professores, o exercício da docência e o processo educativo estabelecido na rede. 

Quanto à organização, a presente pesquisa apresenta a seguinte disposição: 

Capítulo I – Formação Profissional e Função Docente; Capítulo II – Pressupostos 

Metodológicos; Capítulo III – Caracterizações: sujeitos e espaços de um processo formativo; 

Capítulo IV – Análise e discussão dos dados e as Considerações Finais. 

No primeiro capítulo apresentamos um diálogo com a literatura, objetivando 

situar o tema em questão. O segundo capítulo trata do caminho percorrido, considerando as 

opções metodológicas para a realização da pesquisa. O terceiro capítulo é composto pela 

caracterização das escolas onde os professores atuam e do lugar onde estão inseridas, além de 

caracterizar as turmas para as quais os professores lecionam, o contexto socioeconômico e 

cultural, bem como a forma como a educação está organizada nesses lugares. No quarto 

capítulo apresentamos os dados e a análise da investigação, com relação ao processo de 

formação e constituição dos saberes docentes dos professores. Para isso, apresentamos uma 

breve caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

Nas considerações finais foi apresentada uma síntese do resultado das entrevistas 

e uma tradução do que foi observado à luz do problema da pesquisa. 
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CAPÍTULO I – FORMAÇÃO PROFISSIONAL E FUNÇÃO DOCENTE 

 

A aprendizagem da docência é um processo que se constrói a partir das 

experiências, demarcadas pelo tempo e pelo espaço, considerando os elementos que 

interferem de forma singular na constituição do professor e da sua identidade profissional. É 

nesse contexto que o processo de formação dos professores se torna essencial a esta pesquisa.  

Neste capítulo, tenciona-se apresentar um diálogo com a literatura acerca do 

processo de formação docente, uma temática de grande relevância para a área da Educação, 

visando à investigação dos conhecimentos adquiridos pelo professor provenientes da prática 

profissional ou da sua própria formação inicial e continuada. 

Nesse sentido, situar as diferentes leituras do processo de formação de professores 

nas últimas décadas é fundamental para que se possa compreender as interfaces dessa 

temática. 

De acordo com Pimenta e Ghedin (2012), nos anos 1960, no Brasil, pesquisas de 

autores como Aparecida Joly Gouveia demonstravam que o tema formação de professores já 

fazia parte da nossa história, antes mesmo das influências de autores da Espanha, de Portugal, 

da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. O Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas 

– INEP realizou pesquisas importantes nas Escolas Normais de Ensino Médio que indicaram 

o distanciamento entre a formação de professores e a real necessidade de uma escolarização 

de qualidade, dentre outros apontamentos, como a presença expressiva da figura feminina no 

exercício do magistério. 

Com a promulgação da Lei 5.692/71 e a profissionalização do Ensino Médio, o 

Ensino Normal sofreu grandes modificações em seu currículo, contrariando o que apontavam 

as pesquisas do Inep e distanciando-se ainda mais da realidade das escolas. (PIMENTA & 

GHEDIN, 2012). 

Considerando as proposições de Nóvoa (1992), em Portugal, a década de 70 ficou 

marcada pela formação inicial de professores. Por um lado, o Ministério da Educação, através 

do Estado, legitimava ideologicamente a importância social dos professores do ensino 

primário, favorecendo o lançamento de Escolas Superiores de Educação com a intervenção do 

Banco Mundial e, por outro, o desenvolvimento nas Universidades de programas de formação 

de professores, mesmo com a negativa dos setores conservadores da academia de valorizar a 

constituição dos professores como sujeitos intelectuais, autônomos e com prestígio 

profissional. Para Nóvoa (1992), os anos 1970 foram marcados também pelo debate 
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acadêmico, como as referências teóricas, curriculares e metodológicas que permearam a 

elaboração dos programas de formação de professores.  

Por volta dos anos 1980, no Brasil, foram discutidas novas propostas, subsidiadas 

pelas Conferências Brasileiras de Educação – CEBs, que “apontavam para a necessidade de se 

proceder a uma transformação paulatina da formação dos professores para a escolaridade 

básica a ser realizada no ensino superior.” (PIMENTA; GHEDIN, 2012, p. 36). 

Trazemos para este debate as contribuições de Tanuri, segundo quem 

 

(...) é importante destacar que o primeiro Parecer do Conselho Federal de Educação 

referente ao currículo mínimo do Curso de Pedagogia (Parecer CFE 251/62) deixa 

entrever que “nele se apoiarão os primeiros ensaios de formação superior do 

professor primário”, prevendo a superação próxima do modelo de formação em 

nível médio nas regiões mais desenvolvidas do país. Já o Parecer CFE 252/69, que 

modifica o referido currículo mínimo, retoma essa posição e vai mais além, 

procurando garantir a possibilidade de exercício do magistério primário pelos 

formados em Pedagogia, mesmo em cursos de menor duração, que realizarem 

estudos de Metodologia e Prática do Ensino Primário. Tal medida acabou por 

embasar legalmente o movimento de remodelação curricular dos cursos de 

Pedagogia que viriam a ocorrer nos anos 80 e 90, no sentido de ajustá-los à tarefa de 

preparar o professor para os anos iniciais da escolaridade. (TANURI, 2000, p. 

79). 

 

Ainda de acordo com Tanuri, desde 1962 já se tinha um parecer do Conselho 

Federal de Educação sobre a formação superior para os professores do primário; em 1969 

emerge a possibilidade de o pedagogo atuar nas turmas do primário. Mas é entre 1980 e 1990 

que as propostas curriculares do curso de Pedagogia foram ajustadas para a preparação do 

professor que atuaria nos anos iniciais da escolarização. 

Nesse contexto, especificamente a partir dos anos 1980, diferentes universidades 

conveniadas com sistemas públicos passaram a formar, nos cursos de pedagogia, professores 

habilitados para o exercício do magistério, além de promover a formação contínua de 

professores que já atuavam. Um ponto relevante nesse processo foi a proposição de pesquisas 

como parte do processo formativo. A produção acadêmica desse período na área da educação 

cresceu significativamente, favorecendo questionamentos acerca da escola e, principalmente, 

da formação de professores. (PIMENTA EGHEDIN, 2012). 

A importância de se elevar a formação dos professores das séries iniciais ao 

ensino superior passou a integrar a nova LDBEN/96. Na referida lei, manteve-se o nível 

médio por mais dez anos e, para realizá-la no nível superior dada a dificuldade da oferta via 

universidades, foram criados os Institutos Superiores de Educação (IES), o que gerou 
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questionamentos acerca da identidade dos profissionais a serem formados nesses espaços. 

(PIMENTA E GHEDIN, 2012). 

Com a redemocratização política, governos popularmente eleitos passaram a 

adotar em seus programas educacionais conceitos que tornavam a temática voltada para a 

realidade da escola: 

 

Para elaboração dessas propostas foi muito significativa a contribuição das pesquisas 

qualitativas e de análise do cotidiano escolar. Ao expor a importância da análise das 

práticas dos professores em seus contextos, colocava em evidência a escola como 

espaço institucional de práticas coletivas. A compreensão dos processos de 

constituição do saber fazer docente no local de trabalho abria caminhos para o 

estudo da escola nos cursos de formação e para novas possibilidades de se articular a 

formação inicial e a contínua, através, especialmente dos estágios. (PIMENTA & 

GHEDIN, 2012, p. 39). 

 

 

Outros países, como Argentina, Espanha e Portugal, já vinham discutindo a 

necessidade de realizar a formação dos professores primários em nível superior e optado por 

esse caminho. Nesse sentido, colaborações de pesquisadores estrangeiros passam a fazer parte 

do cenário brasileiro, como a valorização da escola e de seus profissionais no processo de 

democratização da sociedade brasileira, a organização da escola e seus currículos, os espaços 

e tempos de aprendizagem, a escola como espaço de formação continuada, a condição de 

aluno, o planejamento escolar, a condição de professor, dentre outros. 

As contribuições de Nóvoa (1992), para os anos 1980, apontam para uma nova 

‘profissionalidade’ docente, estimulando uma cultura profissional entre os professores e uma 

cultura organizacional nas escolas. Conforme o autor, “[o] desenvolvimento de uma nova 

cultura profissional dos professores passa pela produção de saberes e de valores que deem 

corpo a um exercício autónomo da profissão docente.” Já os anos 1990, em Portugal, são 

marcados pela formação continuada dos professores, em detrimento aos problemas advindos 

da formação inicial. (NÓVOA, 1992, p. 14). 

A formação de professor numa perspectiva de valorização da realidade escolar, da 

prática profissional e da reflexão nos leva à necessidade de compreender a organização dos 

cursos de formação como elemento desse processo. 

Quanto à condição de professor, destacamos as considerações de Pimenta e 

Ghedin acerca do professor reflexivo: 

 

Do ponto de vista conceitual, as questões levantadas em torno e a partir do professor 

reflexivo, investindo na valorização e no desenvolvimento dos saberes dos 

professores e na consideração destes como sujeitos e intelectuais, capazes de 

produzir conhecimento, de participar de decisões e da gestão da escola e dos 
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sistemas, trazem perspectivas para a reinvenção da escola democrática. O que é 

contraponto da concepção de professores na racionalidade técnica, característica dos 

anos 1970, que resultou no controle cada vez mais burocrático do trabalho destes, 

evidenciando uma política ineficaz para a democratização do ensino, sem resolver a 

exclusão social no processo de escolarização. (PIMENTA & GHEDIN, 2012, p. 41). 

 

 

Nesse sentido, situar os diferentes paradigmas do processo de formação de 

professores nas últimas décadas é fundamental para que se possa compreender as interfaces 

dessa temática. Por um lado, temos o modelo da racionalidade técnica e, por outro, aqueles 

baseados na racionalidade prática e na racionalidade crítica. 

 

1.1 Paradigmas da formação docente: contextos e caminhos 

 

Na década de 1970, o modelo preponderante para os cursos de formação de 

professores e o desenvolvimento de sua prática profissional ainda era o da racionalidade 

técnica. Segundo Ghedin, “esse modelo de formação se orienta no positivismo pragmático e 

não responde às necessidades concretas de um profissional que atenda, mais amplamente, aos 

desafios contemporâneos” (GHEDIN, 2012, p. 150). Para Habermans (1971, 1987) apud 

Pérez Gómez (1998), a racionalidade técnica torna a prática reduzida a uma atividade 

instrumental comum, que busca meios apropriados para resolução de determinadas situações, 

esquecendo-se das especificidades que perpassam a resolução de problemas humanos, como o 

caráter moral e político.  

Pérez Gómez considera que a atividade profissional “é instrumental, dirigida à 

solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias técnicas e científicas.” 

(GÓMEZ, 1998, p. 356). Nesse sentido, o professor é visto como um técnico que coloca em 

prática todos os preceitos conceituais da ciência e da pedagogia ao desenvolver suas aulas a 

partir de um currículo normativo, desconsiderando qualquer possibilidade de reflexão à luz 

das singularidades da sala de aula. 

A aprendizagem da docência, então, se limita ao domínio de intervenções técnicas 

que derivam de conhecimentos científicos, conforme o autor menciona: 

 

O docente, nessa perspectiva, é um técnico que deve aprender conhecimentos e 

desenvolver competências e atitudes adequadas à sua intervenção prática, apoiando-

se no conhecimento que os cientistas básicos e aplicados elaboram, ou seja, não 

necessita chegar ao conhecimento científico, mas dominar as rotinas de intervenção 

técnica que derivam daquele (GÓMEZ, 1998, p. 357). 
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A concepção do modelo de racionalidade técnica, nesse sentido, nos traz 

limitações quando fortalece a hierarquia dos saberes e estabelece “mecanismos de controle e 

de legitimidade do saber escolar regidos pela burocracia e meritocracia.” (SERRÃO, 2012, p. 

175). 

Nessa perspectiva é importante destacar o já citado Programa de Monitoramento 

das Relações de Ensino e Aprendizagem, desenvolvido na rede municipal de educação de 

Diamantina que, mesmo tendo em seu nome a palavra monitoramento, não visa em seus 

objetivos se caracterizar como um mecanismo de controle e legitimidade do saber escolar, 

uma vez que as possibilidades de reflexão do desempenho dos alunos e do desenvolvimento 

de atividades que promovam a aprendizagem suscitam o redimensionamento das propostas 

das atividades pedagógicas planejadas pela escola, bem como do trabalho realizado pelo 

professor. Outro fator importante refere-se a uma das metas estabelecidas pelo programa 

quanto à sua avaliação a partir do desempenho dos alunos, considerado como indicador do 

resultado do referido programa. 

Outro elemento do Programa de Monitoramento que merece atenção são os 

procedimentos adotados para análise da coleta dos dados das avaliações realizadas pelos 

alunos; um envolve o tratamento estatístico dos resultados com vistas a diagnosticar o 

domínio de habilidades definidas em uma determinada etapa e o outro envolve o 

acompanhamento e a análise do desempenho do aluno no transcurso de um ano escolar para o 

ouro. Dado os resultados, encontra-se então em posição de identificar os aspectos curriculares 

que merecem maior atenção, além de levantar hipóteses acerca das dificuldades que o corpo 

docente pode estar enfrentando. Nesse sentido, cabe uma avaliação das proposições do 

programa quanto à natureza das avaliações aplicadas nesses espaços em detrimento da 

organização das propostas curriculares da rede municipal de educação de Diamantina, 

considerando as especificidades das escolas rurais. 

A busca pela superação da racionalidade técnica, presente nos desdobramentos 

dos programas de formação ou de intervenção pedagógica, torna-se preponderante diante dos 

modelos educativos instaurados no âmbito da educação. Cabe uma discussão mais efetiva 

quanto às formas de organização das escolas e às proposições curriculares advindas dos 

sistemas de ensino. 

Segundo Pérez Gómez (1998), a maior parte das investigações da prática e dos 

processos de formação profissional no campo educativo se deu a partir de estudos e reflexões 

acerca do modelo da racionalidade técnica ou instrumental. Nessa perspectiva, o autor aponta 

duas correntes que projetam dois modelos de formação de professor, o modelo de treinamento 



34 
 

e o modelo de tomada de decisões. O primeiro apoia-se nos resultados das investigações sobre 

eficiência docente, tendo como objetivo principal o treinamento de professores por meio de 

técnicas, procedimentos e habilidades eficazes na investigação. O segundo pauta-se na forma 

mais elaborada de transferência de conhecimento científico, sendo que os resultados das 

investigações do modelo anterior transformam-se em princípios e procedimentos que ajudam 

os professores a tomarem decisões e a resolverem problemas do cotidiano escolar, 

especificamente da sala de aula. 

Dada a complexidade da prática cotidiana, os modelos mencionados não são 

capazes de atender às necessidades, cada vez mais presentes, dos fenômenos práticos do 

campo educativo, considerando que os professores enfrentam em seu cotidiano situações 

incertas e desconhecidas, rotinas que se modificam e tornam a sala de aula um lugar vivo, 

definido pela interação entre os sujeitos, bem como pelos múltiplos fatores e condições que se 

fazem presentes. 

É nesse contexto que o professor “apresenta e necessita de uma autonomia 

didática que se expressa no cotidiano do seu trabalho, pois só assim é capaz de enfrentar os 

desafios do processo ensino-aprendizagem e da educação” (AZZI, 2005, p. 36). 

Em 1980, iniciam-se discussões acerca da fragilidade do modelo de racionalidade 

técnica em detrimento de uma nova perspectiva de formação no campo educacional, 

apontando para uma revisão da compreensão da prática profissional. Um dos motivos que 

contribuiu para isso foi o movimento de profissionalização do ensino e a busca por um 

repertório de conhecimentos que legitimassem a profissão. “No Brasil há menções na 

bibliografia especializada, no início dos anos 1990, de obras de Perrenoud, Carr e Kemmis, 

Nóvoa, que destacam o papel da reflexão na prática docente e no aprimoramento do trabalho.” 

(PIMENTA & GHEDIN, 2012, p.72). 

No campo dessa revisão, discute-se a reflexividade crítica, definida como uma 

potencialidade reflexiva, em que a “capacidade de pensarmos sobre nossos atos, sobre as 

construções sociais, sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção supõe a 

necessidade de utilizar o conhecimento para mudar a realidade (...)” (PIMENTA & GHEDIN, 

2012, p.74). 

O modelo de racionalidade prática emerge, numa perspectiva reflexiva, 

especialmente a partir das proposições de Donald Shön, valendo-se de seus estudos sobre 

filosofia, especialmente sobre John Dewey, quando tece críticas ao rigoroso modelo das 

escolas de formação de profissionais. Assim sendo, a elaboração de uma proposta que orienta 

a ação docente nos remete às atividades de reformas curriculares dos cursos de formação de 



35 
 

profissionais, quando se passa a valorizar a condição do professor reflexivo e pesquisador. As 

novas proposições preveem “a formação dos profissionais não mais nos moldes de um 

currículo normativo que primeiro apresenta a ciência, depois de sua aplicação e por último um 

estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnicos – profissionais” 

(PIMENTA, 2012, p. 23, grifo nosso).   

As contribuições de Dewey, por meio do movimento da Escola Nova, no início do 

século XX, nos trazem concepções acerca do pensamento reflexivo, considerando que seus 

trabalhos se destacam desde 1910, quando o autor apresenta uma influente proposta para a 

formação de professores reflexivos que condiz com atitudes como espírito aberto, de todo o 

coração [honestidade] e responsabilidade. A primeira atitude, segundo Westbrook e Teixeira, 

“inclui um desejo ativo de prestar ouvidos a várias vozes, que não a uma só; de pôr o sentido 

nos fatos, de qualquer fonte que venham; de conceder inteira atenção a possibilidades 

alternativas; de reconhecer a probabilidade de erro mesmo nas crenças que nos são mais 

caras”. Já a segunda atitude refere-se ao interesse em algum conhecimento, sem divisões de 

pensamento, quando alguém se dedica inteiramente à aprendizagem de algo. A terceira 

atitude, a da responsabilidade, mais do que um recurso intelectual, é considerada como um 

traço moral; “é uma atitude necessária para a conquista de uma base adequada ao desejo de 

novos pontos de vista e novas ideias, bem como para a conquista do entusiasmo pela matéria, 

da capacidade de absorvê-la” (WESTBROOK; TEIXEIRA, 2010, p. 123 e 125). 

Dewey apresenta contribuições em favor do ensino como atividade prática, 

partindo do princípio de aprender pela reflexão da prática. Para isso, é necessário que o sujeito 

esteja aberto à aprendizagem do novo, livre de qualquer resistência ou de algo que seja 

contrário a ideias definidas, como também deve haver interesse exclusivo na nova 

aprendizagem e que seja atribuído significado ao que fora aprendido, por meio da 

compreensão dos elementos que perpassam o conhecimento, de forma prática. A prática 

profissional, nesse contexto, passa a ser valorizada a partir da experiência do professor e da 

sua possibilidade de reflexão, conforme se lê nas considerações abaixo: 

 

A visão prática concebe a educação como um processo complexo ou uma atividade 

modificada à luz de circunstâncias, as quais somente podem ser “controladas” por 

meio de decisões sábias feitas pelos profissionais, ou seja, por meio de sua 

deliberação sobre a prática. De acordo com essa visão, a realidade educacional é 

muito fluida e reflexiva para permitir uma sistematização técnica. (CARR; 

KEMMIS, apud PEREIRA, 2014, p. 37)5. 

 

                                                             
5 CARR, W. KEMMIS, S. Becoming critical: education, knowledge and action research. London: The Falmer 

Press, 1986. 
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Dessa forma, o professor também passa a ser valorizado naquilo que realmente 

pode ser repensado numa perspectiva de formação contínua: a prática profissional. 

Considerando as proposições dos autores citados e para darmos continuidade ao 

estudo, torna-se necessária a compreensão do conceito de reflexão na perspectiva de que o 

professor reflete sobre as ações que permeiam a sala de aula, sejam elas de cunho pedagógico 

ou não, mas que certamente compõem suas demandas e incertezas. 

De acordo com Pérez Gómez, podemos assim definir o conceito de reflexão: 

 

A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo de sua experiência, 

um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, 

correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. A reflexão, ao 

contrário de outras formas de conhecimento, supõe um sistemático esforço de 

análise, como a necessidade de elaborar uma proposta totalizadora, que captura e 

orienta a ação. (GOMÉZ, 1998, p. 369).  

 

 

Com base nesse conceito, é possível perceber que a reflexão, no âmbito do 

exercício da docência, é uma forma de construir conhecimentos a partir da percepção do 

mundo do trabalho atrelado às experiências pessoais, sendo que qualquer tipo de análise 

acerca dessas experiências retorna a elas mesmas, de forma mais eficaz e significativa do que 

se costuma fazer.  

De acordo com Pimenta (2012), Shön (1983) propõe que a valorização da 

experiência e a reflexão na experiência6apresentam o reconhecimento da prática profissional e 

a capacidade de questionar e refletir criticamente sobre ela, possibilitando a construção de 

novos conhecimentos. Esse conhecimento na ação é considerado tácito, interiorizado, 

ocorrendo concomitantemente à experiência. Esse conhecimento pode ser usado para se 

pensar ações do dia a dia, é o que se denomina reflexão na ação, e possibilita a construção de 

novas soluções, novos caminhos acerca de situações singulares, instáveis e incertas do 

cotidiano profissional. A partir daí, tem-se um repertório de experiências, porém nem sempre 

suficiente às demandas de novas situações, exigindo-se assim explicações que vislumbrem a 

pesquisa, a busca e a apropriação de novas teorias. A esse processo, o autor chama de reflexão 

sobre a reflexão na ação. 

                                                             

6 Nesse estudo apresentado por Pimenta (2012), baseado na tese de doutorado de Shön (1983), é importante 

destacar que Shön estuda Dewey e outros autores. De Dewey, o conceito de experiência é compreendido como 

mais do que uma simples atividade, pois envolve os elementos ativo (tentativas, experimentos, mudança) e 

passivo, quando experimentamos, passamos por situações adversas, sofremos as consequências da mudança. 



37 
 

Desde o início dos anos 1990, a expressão “professor reflexivo” passou a compor 

o campo educacional numa perspectiva conceitual para a compreensão do trabalho docente. 

Desse modo, Pimenta entende que as contribuições de Shön valorizam a “prática na formação 

dos profissionais; mas uma prática refletida, que lhes possibilite responder às situações novas, 

nas situações de incertezas e indefinição.” (PIMENTA, 2012, p. 24). 

No modelo de racionalidade crítica à prática, o professor é considerado um 

questionador, que vai além de uma concepção instrumental ou de uma perspectiva 

interpretativa. Esse modelo parte também das proposições de Dewey, quando evidencia a 

condição do professor de questionador e, junto a isso, apresenta o desenvolvimento de uma 

ideia defendida por Freire, para quem 

 

[é] pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser 

de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. (...) quanto mais me 

assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser porque estou sendo assim, 

mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade 

ingênua para o de curiosidade epistemológica. (FREIRE, 1999, p. 44). 

 

As discussões acerca desses paradigmas nos remetem à compreensão da 

constituição dos saberes docentes e enfatizam a complexidade dessa profissão, que envolve 

conhecimento teórico e prático, marcados pela tipologia das concepções que perpassam os 

processos de formação dos professores. Como defende Ghedin (2012), a partir das 

proposições de Shön, o conhecimento está tacitamente ligado à ação. A teoria e a prática, 

nesse sentido, se coadunam, uma vez que a ação só pode ser repensada a partir da 

interpretação que fazemos dela. Assim construímos conhecimentos. 

 

1.2 Saberes docentes e formação profissional 

 

Trataremos dos saberes da docência na visão de três autores: Pimenta (1996), 

Nóvoa (1992) e Tardif (2010), que apresentam singularidades em suas definições, porém 

acabam se aproximando em suas considerações. 

Pimenta (1996) define saberes da experiência em dois níveis: primeiro, os saberes 

de sua experiência enquanto aluno que conviveu com professores diferentes em toda sua vida 

escolar e sabe dizer quais foram bons, quais foram ruins, quais sabiam ensinar. Também sabe 

sobre os professores por meio da sociedade que transmite informações históricas da profissão. 
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Em outro nível, os saberes da experiência são aqueles produzidos no cotidiano da sala de aula, 

da escola e sobre os quais é possível refletir. 

Quanto aos saberes do conhecimento, Pimenta (1996) menciona a necessidade de 

entender que conhecer não se reduz a se informar e indaga sobre o significado dos 

conhecimentos das disciplinas ensinadas nas escolas. Acrescenta que a escola e, neste caso, o 

professor não devem apenas expor informações, mas sim operar com elas na direção do 

conhecimento, mediando com os subsídios advindos da sociedade no sentido do 

desenvolvimento da reflexão. A discussão da questão do conhecimento num contexto 

contemporâneo torna-se, assim, um desafio para a escola e seus professores, bem como um 

passo para a construção da identidade docente. 

Para Pimenta (1996), os saberes pedagógicos não são apenas saberes didáticos, 

saberes de quem tem experiência para ensinar ou que simplesmente sabe ensinar ‘a matéria’. 

Na sociedade da informática, emerge uma nova pedagogia – que reinventa os saberes 

pedagógicos a partir da prática social da educação, da reflexão sobre o que se faz. A busca 

pelo entendimento das teorias praticadas, a reflexão sobre as condutas educativas possibilita a 

constituição de novas teorias. “O registro sistemático das experiências constitui a memória da 

escola, que analisada e refletida contribui para a elaboração teórica e o revigoramento de 

novas práticas”. (LANEVE, apud PIMENTA,1996, p. 83)7. 

Compreendemos, através das proposições da autora, que os saberes da docência 

não podem ser tratados isoladamente. O exercício da prática envolve tanto os saberes do 

conhecimento quanto os saberes pedagógicos e os da experiência. No mundo contemporâneo, 

a prática social da educação é que possibilitará a reflexão dos conhecimentos científicos 

tratados nas escolas como verdades, a reflexão das técnicas utilizadas no ensino desses 

conhecimentos e do próprio fazer pedagógico – o fazer de quem ensina. 

Pimenta ainda ressalta os significados que cada professor dá ao seu exercício 

docente, a partir de suas crenças, valores, de sua história de vida, de suas representações, de 

seus saberes; de um novo exame desses significados, da reafirmação de práticas culturalmente 

reconhecidas, da relação teoria e prática que coaduna para a construção de uma identidade 

profissional.  

Segundo Nóvoa (1992), é importante reconhecer e considerar os saberes 

construídos pelos professores ao longo do seu processo de formação. O acúmulo de cursos ou 

                                                             
7 LANEVE, Cosimo. Per uma teoria dela didattica. Brescia: La Scuola, 1993. 
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técnicas de ensino não favorece a construção da formação docente, mas a reflexão crítica da 

prática e a reconstrução de uma identidade pessoal.  

Nessa perspectiva, a autonomia do professor deve ser conquistada, pois se, por um 

lado, temos o sistema educativo que, através da escola, controla o trabalho do professor, 

exigindo o cumprimento de um currículo prescritivo, por outro, temos a possível 

reformulação da prática docente por meio da reflexão da ação. Assim, podemos dizer que 

tanto a escola quanto os professores necessitam repensar seus lugares na educação. A escola 

não deve ser o lugar de controle do trabalho do professor, nem tampouco aquela que cobra o 

cumprimento de uma proposta educativa desarticulada da realidade. O professor, por sua vez, 

deve buscar o lugar de construção da sua identidade profissional. Para isso, é necessário 

repensar os programas de formação docente. Para Nóvoa, 

 

[a] formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento 

pessoal, confundindo formar e formar-se, não compreendendo que a lógica da 

actividade educativa nem sempre coincide com as próprias dinâmicas da formação. 

(NÓVOA, 1992, p. 12). 

 

Para Tardif, a formação do professor se materializa por meio de programas, de 

práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma pedagogia institucionalizada e outros 

elementos, mas também pelo próprio saber do professor. Nessa perspectiva, percebemos que 

os saberes da docência perpassam o campo social, quando o autor se refere aos programas de 

formação, às práticas de ensino coletivas, aos conteúdos escolares organizados por 

disciplinas, à concretização de programas pedagógicos institucionais. No campo individual, 

podemos dizer que “os saberes se configuram na apropriação do seu processo de formação e 

as percepções pessoais do docente no que tange a sua história de vida.” (NÓVOA, 1992, p. 

13). 

Contribuindo para o debate, Tardif se baseia em seis fios condutores. O primeiro 

deles é saber e trabalho, compreendido como o trabalho realizado em sala de aula, ou seja, 

são mediações que fornecem princípios ao professor para enfrentar o cotidiano escolar. Um 

segundo fio condutor é a diversidade do saber – os conhecimentos e um saber-fazer são 

diversos e provêm de fontes variadas e de natureza diferente. O terceiro é a temporalidade do 

saber – adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional. Os anos 

vividos antes do professor ingressar na carreira são carregados de experiências da escola e/ou 

da família. A carreira compreende um processo temporal de construção do saber profissional. 

O quarto fio, denominado a experiência do trabalho enquanto fundamento do saber, é o saber 
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dos professores que provém de fontes e momentos variados da história de vida e da carreira 

profissional. Como e quando esses saberes são mobilizados no trabalho? Há uma 

hierarquização? Qual critério utilizado ao privilegiar determinados saberes e colocar outros 

num segundo plano? Essa discussão torna-se preponderante para a análise dos dados 

apresentados neste estudo, pois se refere a uma seleção de saberes necessários ao fazer 

docente. Saberes que advêm de todo um processo formativo. O quinto, saberes humanos a 

respeito de seres humanos –traz a ideia do trabalho interativo, ou seja, um trabalho no qual o 

trabalhador se relaciona com seu objeto de trabalho através da interação humana. As relações 

de trabalho exigem a mobilização de saberes, independendo se os atores dessa interação são 

alunos, colegas de trabalho ou outros. O sexto e último fio condutor, saberes e formação de 

professores – apresenta a necessidade de repensar a formação docente, considerando os 

saberes dos professores e as realidades do seu trabalho cotidiano. Aqui, o autor discorre 

justamente sobre a falta de conexão entre os conhecimentos disciplinares, produzidos longe de 

uma relação com a prática docente, e os saberes cotidianos dos professores, os quais permitem 

a renovação da concepção de formação, considerando a identidade profissional desses 

sujeitos. 

Como se pode verificar, os autores apresentam uma nova perspectiva de formação 

profissional, considerando o saber-fazer do professor como ponto para reflexão da prática 

pedagógica e para legitimidade de novos saberes a partir desta. Nesse sentido, para Tardif, 

 

(...) o saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre várias fontes 

de saberes provenientes da história de vida individual, da sociedade, da instituição 

escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc. (TARDIF, 2010, 

p. 64). 

 

A compreensão das fontes de saberes e a intensidade de sua influência na prática 

pedagógica dos professores se configuram num caminho para se repensar a formação 

profissional no campo educativo. 

Na perspectiva de Giroux (1997), o campo educativo apresenta um apelo por 

mudança. Segundo o autor, as reformas educacionais não valorizam a participação do 

professor, ignorando a experiência que poderiam oferecer. As reformas educacionais, 

geralmente, reduzem os professores apenas ao cumprimento de objetivos e tarefas definidas 

por um grupo de especialistas, muitas vezes distantes da realidade escolar.  

Comumente, nos deparamos com críticas nas escolas ao modelo de currículo e à 

organização do sistema de ensino, desapontamentos e insatisfação do corpo docente e 
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resistência em cumprir determinadas tarefas vindas ‘de cima’, ou seja, das secretarias 

municipais ou estaduais de educação e/ou do próprio Ministério da Educação. Sabemos que a 

grande maioria desses professores, muitas vezes, não participa ativamente dos processos de 

discussão, de elaboração e reelaboração das propostas educacionais. Segundo Giroux, “[a] 

mensagem parece ser que os professores não contam quando trata-se de examinar 

criticamente a natureza e processo de reforma educacional.” (GIROUX, 1997, p. 157). 

Conforme discutido, os saberes docentes perpassam o campo acadêmico e 

profissional que, somados à experiência do cotidiano escolar e, especificamente, de uma sala 

de aula, possibilitam ao professor refletir acerca das proposições educacionais, da organização 

curricular e automaticamente dos resultados do seu trabalho pedagógico. Nesse sentido, é 

necessário que o professor conheça seu campo de atuação numa perspectiva teórica para que 

possa agir de forma autônoma e contundente. 

Considerando ainda as proposições de Giroux, as racionalidades tecnocráticas e 

instrumentais perpassam tanto os programas de treinamento quanto o próprio campo do 

ensino e desempenham um papel cada vez maior na redução da autonomia do professor. Uma 

forma de alterar as perspectivas de formação e atuação do professor seria entendê-lo como 

intelectual transformador, pois 

 

[a]o encarar os professores como intelectuais, podemos elucidar a importante ideia 

de que toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento. Nenhuma 

atividade, independentemente do quão rotinizada possa se tornar, pode ser abstraída 

do funcionamento da mente em algum nível. Este ponto é crucial, pois ao 

argumentarmos que o uso da mente é uma parte geral de toda a atividade humana, 

nós dignificamos a capacidade humana de integrar o pensamento e a prática, e assim 

destacamos a essência do que significa encarar os professores como profissionais 

reflexivos. (GIROUX, 1997, p. 161). 

 

Por esse ponto de vista, a reflexão do trabalho pedagógico desempenhado pelo 

professor torna-se preponderante para significação da atividade docente, das condições de 

trabalho, das formas engessadas da educação presentes no âmbito escolar e, sobretudo, para o 

refinamento da prática docente.  

 

1.3 A aprendizagem da docência 

 

São vários os autores que discutem o tema da aprendizagem na perspectiva da 

profissão docente. Reporto-me a Tardif e sua obra Saberes Docentes e Formação Profissional 

como ponto de partida. Segundo o autor, pode-se dizer que a prática docente integra 
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diferentes saberes e com eles mantém diferentes relações. O autor define o saber docente: 

“[...] como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.” 

(TARDIF, 2010, p. 36).  

Ainda considerando as proposições conceituais de Tardif, os saberes profissionais 

podem ser definidos “como um conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores”. Já os saberes disciplinares “[...] correspondem aos diversos campos 

do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje 

integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas [...]”. O espaço escolar também 

possui papel fundamental na construção dos saberes docentes, sendo que estes “[...] 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos como modelos da cultura 

erudita e de formação para a cultura erudita.” (TARDIF, 2010, p. 38). Com relação aos 

saberes da experiência, o autor assim os define:  

 

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. (TARDIF, 2010, p. 38). 

 

A natureza dos saberes docentes pode estar alicerçada em elementos constitutivos 

do percurso formativo de cada professor, como cursos acadêmicos, cursos avulsos, leituras 

específicas, cursos de formação continuada ou de aperfeiçoamento, empirismo, influência 

familiar e outros. Todos são compreendidos como elementos de aprendizagem da docência. 

Se os elementos presentes no processo de formação de professores são 

constitutivos dos saberes da docência, sua aprendizagem pode se dar por intermédio deles, 

uma vez que a aprendizagem do ensino está relacionada aos processos pelos quais os 

professores constroem conhecimentos.  

Por essa óptica, percebemos o quanto esforços são envidados para se compreender 

o trabalho do professor, de maneira que sua formação seja favorecida e possibilite a 

renovação de sua autonomia na produção de novos conhecimentos e práticas.  Um dos 

professores entrevistados por Cunha, expressa a seguinte reflexão sobre o aprendizado da 

docência:  
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Aprendi a ser professor, sendo professor, pela experiência, pois nunca se sabe o 

suficiente... ou atualmente, acho que tenho mais aprendido é na sala de aula... na 

própria docência, que é um trabalho interminável. (Relato de professor que compõe 

um dos estudos de CUNHA et. al, 2001, p. 16). 

 

  Considerando a citação, podemos dizer que a aprendizagem da docência se 

constitui em um processo contínuo que, não necessariamente, se dá só por meio das escolas de 

formação, dos cursos de aperfeiçoamento ou das próprias universidades, mas sim, conforme 

Tardif, por um processo longo de formação acrescido com a experiência direta do trabalho, 

considerando que a assimilação dos saberes necessários à realização de tarefas concernentes 

com o exercício do magistério acontece de forma gradativa. 

Por esse viés, entendemos que os saberes necessários à docência estão 

relacionados aos conhecimentos teóricos e práticos que preparam os sujeitos para o trabalho. 

Somada a isso, temos a experiência da prática que, de forma variável e carregada de sentidos, 

caracteriza o trabalho docente. Para muitos professores, a experiência é um privilégio, pois os 

saberes que servem de base para o ensino abrangem uma diversidade de elementos 

relacionados à prática. 

Partindo desse pressuposto, Tardif afirma “que os saberes ligados ao trabalho são 

temporais, pois são construídos e dominados progressivamente durante um período de 

aprendizagem variável, de acordo com cada ocupação.” (TARDIF, 2010, p. 58). A construção 

dos saberes docentes ou como denominamos este tópico, a aprendizagem da docência, está 

ligada diretamente ao tempo da carreira, que contribui significativamente para a construção de 

saberes que compõem a formação do professor. Outro ponto que merece ser acrescido é a 

questão da natureza e diversidade dos saberes docentes oriundos de fontes diversas do campo 

da formação profissional. Tardif apresenta um quadro que registra a natureza social dos 

saberes dos professores, dos quais trataremos adiante. 
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Tabela 1 - Os saberes dos professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no trabalho 

docente 

Saberes pessoais dos professores. A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

 

Saberes provenientes da formação 

escolar anterior. 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais. 

Saberes provenientes da formação 

profissional para o magistério. 

Os estabelecimentos de formação 

de professores, os estágios, os 

cursos de reciclagem, etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores. 

 

Saberes provenientes dos programas 

e livros didáticos usados no trabalho. 

A utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercício e ficha, etc. 

 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas. 

Saberes provenientes de sua própria 

experiência na profissão, na sala de 

aula e na escola. 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos 

pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional. 

 

  

Fonte: Saberes Docentes e Formação Profissional (TARDIF, 2010, p. 63). 

  

Ao analisarmos o exposto na tabela acima, percebemos a influência do tempo e da 

variedade das fontes que contribuem para a construção dos saberes que perpassam a 

aprendizagem da docência. É perceptível também a relação existente entre as fontes e o tempo 

em que estas aparecem na vida do profissional. De forma contínua ou não, essas fontes 

integram entre si durante o processo de formação do sujeito, sendo que, considerando os 

modos de integração apontados pelo autor, não há uma linearidade para que os mesmos 

aconteçam. Compreendemos então que os saberes são móveis, produzidos em tempos e 

espaços diferentes. 

Segundo Tardif, a dimensão do tempo torna-se significativa diante das fontes 

existentes na vida do professor: 

 

Essa inscrição o tempo é particularmente importante para compreender a genealogia 

dos saberes docentes. De fato, as experiências formadoras vividas nas famílias e na 

escola se dão antes mesmo que a pessoa tenha desenvolvido um aparelho cognitivo 

aprimorado para nomear e indicar o que ela retém dessas experiências. Além de 

marcadores afetivos globais conservados sob a forma de preferências ou de 

repulsões, o indivíduo dispõe, antes de mais nada, de referenciais de tempo e lugares 

para indexar e fixar essas experiências na memória. (TARDIF, 2010, p. 67). 

 

 

Muitas vezes os comportamentos de um professor advêm das preferências ou 

repulsões marcadas em sua memória a partir de uma socialização primária ou escolar que 

carrega os vestígios de sua vivência, os quais são propulsores na construção de saberes.  
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Ainda segundo o mesmo autor destacamos os lugares sociais de provimento 

desses saberes, quais sejam: a família, a escola primária, a universidade, os colegas de 

trabalho, dentre outros. Consideramos também que alguns desses lugares são anteriores à 

carreira profissional, mas possuem grande influência no trabalho cotidiano e, certamente no 

continuum da formação docente. “Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, 

na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc.” 

(TARDIF, 2010, p. 64). 

Tardif chama de sincretismo os saberes que servem de base para o ensino. Não 

necessariamente há uma unidade teórica nesse conjunto de conhecimentos e sim um conjunto 

de concepções utilizadas na prática docente, que emergem da realidade cotidiana, das 

necessidades, dos recursos e também das limitações apresentadas. São saberes mobilizados de 

forma pragmática. Perrenoud, citado por Tardif, afirma que “o trabalho docente não pode ser 

pensado de forma técnica, na qual os saberes antecedem a prática, formando uma espécie de 

repertório de conhecimentos prévios, que são, em seguida, aplicados na ação.” 

(PERRENOUD, apud TARDIF, 2010, p. 65)8. Conforme discutimos no início deste capítulo, 

reafirmamos que o modelo de racionalidade técnica condiciona a atuação docente a preceitos 

normativos e pré-estabelecidos em um currículo formal, além de limitar a atuação do 

professor na realidade da sala de aula, diante de suas incertezas e necessidades. 

Azzi ressalta que o saber pedagógico é construído pelo professor no cotidiano de 

seu trabalho, através da interação com os alunos, na sala de aula e no contexto escolar, 

considerando-o diferente do conhecimento pedagógico, elaborado pelos pesquisadores e 

teóricos da educação. Nesse sentido, a autora estabelece uma separação entre quem pensa a 

educação e quem a executa, com a intenção de nos mostrar que o professor não é apenas um “ 

[...] executor de tarefas, mas alguém que também pensa o processo de ensino. Este pensar 

reflete o professor enquanto ser histórico, ou seja, o pensar do professor é condicionado pelas 

possibilidades e limitações pessoais, profissionais e do contexto em que atua. ” (AZZI, 2005, 

p. 44). Assim, a construção de saberes pelo professor se dá a partir de fontes variadas, sejam 

elas familiares, do processo de escolarização e, principalmente do exercício da sala de aula.  

Podemos considerar que a aprendizagem da docência ao requerer uma assimilação 

de saberes necessários ao seu exercício privilegia a compreensão da natureza desses saberes, 

do saber-fazer e do saber-ser mobilizados para o exercício do magistério. “Nesse sentido, os 

                                                             
8 PERRENOUD, P. Ensaigner agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Paris: Esf., 1996. 
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docentes são considerados como pessoas que produzem um saber específico sobre o seu 

trabalho, a partir do conjunto de conhecimentos oriundos de diferentes espaços de formação e 

da reflexão sobre sua própria prática.” (PENA, 2011, p. 102). 

Aprender a ensinar não é tarefa fácil, nem pronta e acabada. A sala de aula é um 

lugar ‘vivo’, emergente, e só se realiza se nela houver aluno e professor. Do contrário, ou se 

um desses atores faltar, com certeza não será uma sala de aula. E o que se pode querer do 

professor neste lugar?  

A resposta a essa pergunta se relativiza pelo tempo, pelos conceitos e concepções 

que a perpassam. Segundo Pimenta (1996), o trabalho do professor se constrói na mediação 

dos processos constitutivos da cidadania dos alunos, superando as desigualdades escolares. 

Com isso e ainda de acordo com a autora, é necessário repensar a formação docente.  

 

1.4 Investigações sobre a formação docente 

 

Os processos de aprendizagem da docência pelos quais os professores passam 

merecem a nossa compreensão. São muitas as pesquisas sobre os conhecimentos necessários à 

prática docente como também as formas pelas quais os professores constroem seus saberes. 

Outro ponto importante nessa discussão é a proposta de um professor reflexivo de sua prática, 

sendo este um profissional capaz de atender às exigências e demandas do trabalho docente na 

atualidade. 

Sacristán (2012) nos traz algumas provocações quando falamos de prática 

profissional. Segundo o autor, os professores são sujeitos que trabalham, enquanto os 

estudiosos fazem discursos sobre eles. Para ele, há uma diferença muito grande entre quem 

exerce de fato o trabalho docente e quem faz o mesmo tipo de trabalho, porém numa condição 

adversa do que realmente acontece nas salas de aula do ensino básico. “Isso quer dizer que o 

fato do professor da universidade falar sobre o professor em geral, que quase sempre é o 

professor do ensino fundamental, é algo suspeito”. (p.95). 

No início deste capítulo destacamos as limitações da racionalidade técnica para o 

desenvolvimento da prática pedagógica e somamos a isso o período conhecido como pós-

positivismo, abordado por Sacristán (2012), que nega a possibilidade de que a ciência seja 

traduzida a uma técnica educativa. “Quer dizer a prática educativa não pode ser técnica 

pedagógica, porque não está baseada no conhecimento científico [...]. A prática pedagógica é 

uma práxis, não uma técnica.” (SACRISTÁN, 2012, p. 95). 
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O trabalho docente se dá em um contexto escolar e nele devemos considerar a 

escola como uma instituição social, historicamente construída, que abriga em seu cotidiano 

sujeitos em formação, portanto as ações desenvolvidas no processo de ensino nos direcionam 

a uma prática social rica em possibilidades, mas também com limitações. É neste ‘lugar’ de 

possibilidades e limitações que encontramos a práxis no trabalho docente, que nega a 

utilização de normas ou técnicas que definam este exercício. Nesse sentido, pensamos nos 

professores como profissionais reflexivos, sendo o trabalho docente entendido 

 

[c]omo processo, que ao mesmo tempo se reafirma e se prepara a si mesmo: ele só é 

possível mediante a repetição mecânica de determinadas ações, porém 

simultaneamente leva o sujeito a enfrentar problemas novos e o incita a inventar 

soluções para tais problemas. Com isso o trabalho abre caminho para o sujeito 

humano refletir, no plano teórico, sobre a dimensão criativa de sua atividade, quer 

dizer, sobre a práxis. No trabalho se encontra, por assim dizer, o ‘caroço’ da práxis, 

mas a práxis vai além do trabalho.” (KONDER, apud AZZI, 2005, p. 46)9. 

  

Considerando os argumentos acima, percebemos que o autor compreende a 

reflexão da prática como meio da própria prática, mas observando sempre o plano teórico. Já 

Sacristán propõe que “[...] se com a reflexão busco a prática, é porque a ciência não a pode 

me dar”. (SACRISTÁN, 2012, p. 96). Para ele, a prática deve ser inventada pelos práticos, 

não pode ser pela teoria. Outro ponto que o autor apresenta é a forma como os sistemas de 

ensino estão organizados, vinculados às exigências de mercado. Paralelo a isso, o professor 

não se encontra em condições de trabalho favoráveis ao discurso das políticas de formação. 

Lima e Gomes reforçam a importância de os cursos e propostas de formação 

atentarem para novas nuances quanto a condição do professor reflexivo de sua prática. Para as 

autoras é preciso ter clareza da reflexão que tanto se discute, além de saber a quem realmente 

interessa essa condição. “É preciso considerar ainda as condições objetivas de vida e de 

trabalho docente e até que ponto o (a) professor (a) pode ser reflexivo (a) nessas condições.” 

(LIMA; GOMES, 2012, p.187). Além disso, as autoras entendem que a reflexão não é uma 

prática individual, mas sim coletiva, pressupondo as relações sociais que são estabelecidas no 

campo educativo, através da revelação de valores, interesses sociais, culturais e políticos, 

portanto não pode ser considerado com um processo mecânico, mas uma possibilidade de 

reconstrução social. 

Segundo Sacristán, há possibilidades da elaboração de um discurso mais coerente 

com a prática dos professores, partindo dos princípios brevemente tratados nas linhas que 

seguem.  

                                                             
9 KONDER, Leandro. A derrota da didática. Rio de Janeiro, Campus, 1998. 
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Primeiro, considerando as condições de trabalho dos professores na atualidade, os 

sistemas de formação acabam por atrair indivíduos que reproduzem a cultura no sistema 

educativo e não dão continuidade à própria formação em busca de avanços profissionais. 

Outro princípio, “ninguém pode dar o que não tem” (SACRISTÁN, 2012, p. 98), os 

professores, em grande maioria, não cultivam cultura profissionalizante, portanto não a 

possuem em nível de profundidade, comprometendo assim o processo de ensino. Caso fossem 

melhor remunerados, podiam ser melhor considerados. O terceiro princípio diz respeito à 

atuação que ocorre a partir do que se pensa, porém o que pensamos não é a ciência. Os 

conteúdos ensinados são pensados a partir da cultura-raiz da qual o professor dispõe e não, 

necessariamente, da ciência. Em quarto lugar, Sacristán nos alerta que ainda que o 

pensamento não seja ciência, este pode levar o sujeito a pensar através da ciência. O que 

importa aqui é a natureza da ciência que compõe os cursos de formação, objetivando a 

reflexão. O quinto princípio nos alerta para a emancipação social do professor; para isso os 

cursos de formação devem prever um projeto ideológico, que evidencie o motivo pelo qual o 

sujeito busca sua formação, acentuando a sua vontade de querer fazer e transformar o que se 

faz. Por último, retomamos a raiz-cultural como elemento significativo ao saber fazer, ao 

‘como’ se faz, pois isso não “é uma derivação só do conhecimento, adquirido na formação ou 

no processo de formação de formação, mas se deve à matriz cultural da qual provém o 

professor.” (SACRISTÁN, 2012, p.100). Por fim, o autor resume seus pensamentos em 

relação aos processos de formação de professores considerando três pontos: o racionalismo 

moderado; a educação não só pela razão, mas também pela vontade e a consideração do 

habitus10, como forma de integração do mundo das pessoas e o mundo das instituições. 

(SACRISTÁN, 2012). 

Nesse sentido, entendemos que o campo da formação de profissionais da 

educação não deve ser classificatório, do ponto de vista das concepções que o perpassam, mas 

sim compreendido na perspectiva de considerar os apontamentos dos caminhos já trilhados, 

bem como os resultados de suas ações com vistas a reconstruir as possibilidades da formação 

docente além de redimensionar o campo de atuação dos profissionais da educação. Essa é uma 

tarefa conjunta em meio a muitas discussões de estudiosos e executores da ação docente  

                                                             

10
 Bourdieu formula o conceito de habitus e o apresenta como importante ferramenta interpretativa da realidade 

no contexto de uma sociologia interessada em dissolver as fronteiras entre indivíduo e sociedade (WACQUANT, 

2006). De modo particular, estaria interessado em compreender como as condições objetivas que caracterizam a 

posição do indivíduo na estrutura social dão origem a um sistema específico de disposições e predisposições para 

a ação.  
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1.5 O aspecto legal da formação de profissionais da educação 

 

A partir da promulgação da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN - Lei Federal 9.394/96 apresentamos, com base nas discussões de Lima e 

Gomes (2012), alguns aspectos inerentes à política de formação do professor, a qual constitui 

aspecto relevante da educação básica. Podemos considerar fundamental a formação docente 

em nível superior para atuação num nível de educação em que são definidos os valores e as 

condições básicas para o aluno aprender o conhecimento básico e compreender o mundo com 

a possibilidade de intervir na realidade e agir como sujeito crítico. (CARNEIRO, 1998). 

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 62, traduziu a antiga 

reivindicação da categoria docente a partir da exigência da formação em nível superior. A 

formação prevista pela lei deverá ocorrer em Universidades ou Institutos Superiores de 

Ensino com a prerrogativa de formar professores para atuar na educação infantil e séries 

iniciais do ensino fundamental. (LIMA; GOMES, 2012). 

Em 08/05/2001, a partir desse dispositivo, o Conselho Nacional de 

Educação/CNE emitiu o Parecer nº CNE/CP 009/2001, definindo as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura de graduação plena. Naquele parecer, o ponto de partida abordou três aspectos: a) 

atender no tocante à formação docente, o novo ordenamento da educação básica; b) 

incorporar novas dimensões à formação docente; c) desenvolver, mediante uma articulação 

dinâmica, o conceito operativo de educação básica. (CARNEIRO, 2001). As diretrizes foram 

definidas a partir da instalação de uma comissão de especialistas pelo Ministério da Educação 

e Cultura, através da Secretaria de Educação Superior (SESU).  

Lima e Gomes (2012) apontam duas tendências que se fizeram presentes nesse 

debate. Uma delas, protagonizada pela ANFOPE (Associação Nacional de Formação de 

Professores e Profissionais da Educação) defende a existência de uma base comum nacional 

de formação, bem como a docência como base para a formação do professor especialista, a 

existência de princípios norteadores da formação, sólida formação teórica e disciplinar, 

unidade teoria e prática, gestão democrática, compromisso social e político, trabalho coletivo 

e interdisciplinar, formação inicial e contínua. Com o objetivo de garantir conteúdo de 

formação de qualidade de forma articulada e comum a todos os profissionais da educação 

básica as universidades e centros de formação organizaram uma proposta intitulada Escola 

única de Formação.  
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A segunda tendência defendia como locus da formação de professores da 

educação básica a Faculdade de Educação, oferta o curso de Pedagogia para formação do 

pedagogo tendo como base a “pluralidade de abordagens do fenômeno educativo, tendo como 

concentração de sua temática investigativa os saberes pedagógicos e a existência de um 

currículo orientado para a pesquisa.” (LIMA; GOMES, 2012, p. 201). Nessa abordagem, 

percebemos a atenção do MEC quanto à racionalidade dos cursos de formação numa 

dimensão crítica e prática, quando evidencia os saberes necessários à formação e um currículo 

voltado para formação de um profissional pesquisador. 

Um fator que gerou movimentos dos profissionais da educação com a 

promulgação da LDB nº 9.394/96 foi a exclusividade do curso de Pedagogia na formação do 

especialista em educação – de forma separada da docência e, anos mais tarde, a promulgação 

do Decreto Presidencial nº 3.276/99 que define o lugar de formação do professor da educação 

infantil e séries iniciais: “Artigo 2º: A formação em nível superior de professores para atuação 

multidisciplinar destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental far-se-á exclusivamente em Cursos Normais Superiores.” Diante disso, as 

manifestações se intensificaram, mas posteriormente, foram minimizadas, quando foi 

substituída a palavra ‘exclusivamente’ por ‘preferencialmente’. (LIMA; GOMES, 2012). 

Cabe nessa discussão uma referência às Diretrizes Curriculares Nacionais, do 

curso de Pedagogia, Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que em seu artigo 

segundo prevê que a presente resolução seja aplicada à formação inicial para o exercício da 

docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. E ainda considerando o disposto no Parecer CNE/ CP n. 5/2005: “A formação 

oferecida abrangerá, integradamente à docência, a participação da gestão e avaliação dos 

sistemas e das instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o acompanhamento 

de programas e as atividades educativas”, percebe-se a ampla possibilidade de formação e 

atuação do profissional da educação, assim como a necessidade de uma sólida formação em 

gestão da educação. (FERREIRA, 2006).  Podemos considerar o avanço da organização dos 

cursos de Pedagogia e as proposições de uma formação pautada nos princípios da 

racionalidade crítica, cabendo uma avaliação dos resultados desse processo por meio 

pesquisas que visem a investigação da atuação dos profissionais formados nessa nova 

perspectiva. 
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Nos próximos capítulos, evidenciamos o caminho percorrido para realização da 

pesquisa, bem como uma breve caracterização dos espaços pesquisados, escolas e 

comunidades. Realizaremos também uma análise dos dados buscando compreender o 

processo de formação dos professores que atuam na rede municipal de educação de 

Diamantina e a inserção na profissão docente, o ingresso na carreira do magistério e o campo 

de atuação profissional. 

Diante das mudanças ocorridas no âmbito da educação, das discussões feitas nesse 

texto e do problema desta pesquisa, torna-se relevante pensar a natureza dos cursos de 

formação de professor; as ações dos programas de formação continuada, na perspectiva da 

formação em serviço; o desenvolvimento profissional dos sujeitos que vivem esses processos; 

dentre outros aspectos. 
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CAPÍTULO II – APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A experiência como professora da rede municipal de educação de Diamantina 

favoreceu a participação na coordenação do projeto de intervenção pedagógica proposto em 

2011 pela equipe gestora, denominado Programa de Monitoramento e Avaliação das Relações 

de Ensino e Aprendizagem, que tinha como objetivo desenvolver práticas de leitura e escrita 

que pudessem favorecer a aprendizagem dos alunos matriculados nos anos iniciais da referida 

rede. 

Algumas inquietações foram surgindo durante o desenvolvimento do projeto e, 

somadas a outras experiências da carreira profissional, levaram à reflexão sobre o processo de 

formação de professores e o exercício da prática docente, principalmente acerca daqueles 

professores que trabalhavam em escolas rurais do município. 

A possibilidade de investigação emerge a partir desse estudo que, conduzido em 

uma perspectiva teórico-prática, apresenta alguns questionamentos: Como os professores da 

rede municipal de educação de Diamantina aprenderam a ensinar? Quais fontes contribuíram 

para a formação docente desses professores? Qual a natureza dos saberes mobilizados por 

esses professores para desenvolvimento da prática docente? 

Para o desenvolvimento desta investigação, fizemos a opção por uma pesquisa de 

campo, de abordagem metodológica qualitativa, tendo como instrumento a entrevista de 

quatro professores dos anos iniciais da rede municipal de educação de Diamantina, que atuam 

em escolas urbanas e rurais, a revisão bibliográfica sobre a temática formação de professores 

e a observação da prática pedagógica. Pensando a abordagem qualitativa numa perspectiva 

histórica, dialética e cultural a entrevista foi organizada a partir da definição de três eixos: 

identificação, escolarização e formação profissional.  

A observação da prática pedagógica foi definida nesta abordagem metodológica 

com o objetivo de prevenir possíveis distorções relativas à aplicação de um único método, 

neste caso a entrevista, considerando a triangulação de dados como uma prática que garante 

rigor, riqueza e complexidade do trabalho. (GÜNTIER, apud FIGARO, 2014)11. Para isso, 

foram realizadas duas observações com duração de duas horas cada, uma antes da entrevista e 

outra após, o que nos permitiu perceber os espaços de atuação dos professores, e alguns 

aspectos da relação entre a prática e os depoimentos acerca do trabalho docente desenvolvido 

em sala. 

                                                             
11 GÜNTHER, H. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: Esta é a questão? Revista Psicologia: Teoria e 

Pesquisa, 22 (2), p. 201-210, 2006.    
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Assim, num primeiro momento, foi feita a revisão bibliográfica referente ao tema, 

a partir da leitura de textos de autores como NÓVOA (2002), TARDIF (2010) e PIMENTA 

(2012).  A partir dessas leituras, foi possível compreender, inicialmente, que os saberes dos 

professores são plurais e temporais, pois se constituem em contextos diversos e 

diversificados. 

Essas leituras favoreceram a produção do primeiro capítulo deste estudo, o qual 

aborda a aprendizagem da docência como um processo que se constrói com base nas 

experiências, demarcadas pelo tempo e pelo espaço, considerando os elementos que 

interferem de forma singular na constituição do professor e da sua identidade profissional. 

Outro ponto que mereceu atenção foi o fato de repensar o problema desta 

pesquisa. Inicialmente me propus a investigar a prática dos professores com a perspectiva de 

identificar práticas de sucesso e aquelas que se apresentam ao contrário, considerando o 

desenvolvimento do Programa de Intervenção Pedagógica proposto pela SEE/MG na rede 

municipal de educação de Diamantina. Por meio de orientações e das referidas leituras iniciais 

foi percebida a relevância da pesquisa acerca dos processos de formação de professores, os 

quais acenam para diferentes contextos escolares. Nesse sentido, me propus a compreender a 

aprendizagem da docência dos professores da referida rede de educação. 

Os professores foram selecionados por tempo de serviço. Sendo dois professores 

em início de carreira e dois com maior tempo de exercício na rede.  A escolha por tempo de 

serviço se justificou pelo objetivo geral da pesquisa, que propõe investigar a aprendizagem 

dos professores para o exercício da docência.  Portanto, verificar as fontes que se fizeram ou 

ainda se fazem presentes no percurso formativo de professores no início da carreira e de 

professores com maior experiência nos reportou a identificar o grau da influência dos saberes 

da experiência no fazer docente. Inicialmente, a pesquisa seria realizada com professores 

efetivos, mas ao verificar o quadro setorial da referida secretaria foi possível perceber que o 

quantitativo de professores contratados é bastante significativo do ponto de vista do tempo de 

exercício no município. A seleção das escolas e dos professores se deu por meio de sorteio, 

considerando tanto professores efetivos quanto contratados. Além do critério de seleção pelo 

tempo de serviço, a pesquisa foi desenvolvida com professores que atuam na área urbana e 

rural. A diversidade do campo de atuação dos sujeitos da pesquisa possibilitou uma riqueza 

dos dados coletados, considerando os aspectos sociais e culturais. 

Quanto ao quantitativo de professores, é importante dizer que até o ano de 2015 o 

quadro de professores efetivos da rede municipal de educação de Diamantina estava assim 

organizado: 
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Tabela 2 - Quantitativo de Professores da SMED – 2016 

Professores efetivos do 1º ao 5º ano Quantitativo 

Professor PI efetivo, zona rural 18 

Professor PI efetivo da sede 44 

Professores efetivos da Educação Infantil Quantitativo 

Professor PI efetivo da zona rural 27 

Professor PI efetivo da sede 79 

Fonte: Setor de Escrituração da SMED de Diamantina – MG. Jan/2016. 

 

Com o objetivo de preservar os professores selecionados, foram usados 

pseudônimos mantendo-se assim o anonimato dos sujeitos. A escolha de letras para a 

identificação dos professores se deu de forma consensual, sendo que a definição de cada uma 

delas foi feita a partir do conjunto de letras que compõem os nomes dos sujeitos pesquisados. 

PROFESSOR R – E. M. do Batatal (Distrito de Conselheiro Mata) 

PROFESSOR S – E. M. Jalira Luchesi de Miranda (Sede – Bairro Cidade Nova) 

PROFESSOR C – E. M. Casa da Criança Maria Antônia (Sede – Bairro da Palha) 

PROFESSOR T – E. M. de Extração (Distrito de Extração) 

Atualmente, as escolas da rede municipal de educação de Diamantina, que 

atendem aos anos iniciais do ensino fundamental, estão organizadas conforme descrição no 

quadro que segue. É importante considerar que o município atende, no total, trinta e sete (37) 

Escolas e CMEIS, sendo dezoito (18) da área urbana e dezesseis (16) da área rural. Desse 

total, vinte e quatro (24) atendem aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Tabela 3 - Quantitativo de alunos matriculados nas escolas da rede que atendem aos 

anos iniciais do Ensino Fundamental em 2017 

Prefeitura Municipal de Diamantina – Secretaria Municipal de Educação 

NÚMERO DE ALUNOS – 2017 24/07/2017 

Nº ESCOLA ANOS INICIAIS 

1º 

ano 

2º 

ano 

3º 

ano 

4º 

ano 

5º 

ano 

T
o
ta

l 
d

e 

A
lu

n
o
s 

N
º 

d
e 

T
u

rm
a
s 

01 E. M. Algodoeiro   3 1 4 5 2 15 1 

02 E. M. Baixadão 3 3 3 2 5 16 1 

03 E. M. Batatal 4 3 2 2 8 19 2 

04 E. M. Belita Tameirão 0 54 86 58 44 242 11 

05 E. M. Casa da Criança Mª Antônia 46 41 40 37 26 190 10 

06 E. M. Córrego Fundo 1 0 1 1 4 7 1 

07 E. M. Covão         0 3 1 0 2 6 1 

05 E. M. Dr. João Antunes de Oliveira 

(EJA) 

1 4 1 4 5 15 1 

09 E. M. Jalira Lucchesi de Miranda 17 12 28 23 23 103 6 

10 E. M. José Alacoque Alves Pereira   1 0 3 0 0 4 1 

11 E. M. Maria Nunes 5 6 4 7 9 31 2 

12 E. M. Nathália Jesus Silva 40 26 16 20 14 116 6 

13 E. M. Nathália Jesus Silva SE 

Extração 

5 5 2 4 3 19 2 

14 E. M. Pedro Baiano 2 3 3 3 4 15 1 

15 E. M. Pinheiro 0 2 5 3 4 14 1 

16 E. M. Profª. Ana Célia de Oliveira 

Souza 

7 5 8 12 10 42 3 

17 E. M. Quartel do Indaiá              2 1 2 0 2 7 1 

18 E. M. Quebra Pé 3 2 4 0 4 13 2 

19 E. M. Quebra Pé SE Calumbis 1 2 1 3 1 8 1 

20 E. M. Rogério Firmino Lopes 6 3 6 8 7 30 2 

21 E. M. Rogério Firmino Lopes SE Mão 

Torta 

4 3 1 4 4 16 2 

22 E. M. Rogério Firmino Lopes SE 

Riacho da Porta 

4 4 10 2 6 26 2 

23 E. M. Sopa 11 9 11 15 16 62 4 

24 E. M. Sopa SE Prof. Mª Luiza dos 

Reis 

9 10 13 6 7 45 3 

TOTAL 175 202 255 219 210 1061 67 

Fonte: Gerência de Documentos e Registros da SMED/2017. 
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Os alunos do 1º ao 5º ano possuem entre 6 e 10 anos. Atualmente a rede 

municipal de educação de Diamantina conta com 1061 alunos matriculados em unidades 

escolares da sede, distritos e povoados. 

Ao analisarmos a distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, 

identificamos que, em 2010, a população de crianças entre 5 e 9 anos somava 3541 meninos e 

meninas.  

Fonte: IBGE Cidades, 2010, s. p. 

 

A análise das pirâmides etárias do município de Diamantina, referentes aos censos 

demográficos realizados anos 2000 e 2010, indica que a população com idade inferior a 

sessenta anos se constitui a maioria, percebendo-se também o aumento da população mais 

idosa.  

Considerando as informações concernentes à população de 0 a 4 anos e de 5 a 9 

anos pode-se perceber uma tendência ao estreitamento da base da pirâmide, o que aponta para 

a perspectiva de uma redução da população de jovens. A análise aponta também os números 

superiores da população feminina em relação à masculina, especialmente a partir dos 15 anos. 

 

Gráfico 1 - Distribuição da população por sexo 2010. 
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2.1 Etapas do percurso da pesquisa 

 

Continuando o estudo, em um segundo momento iniciamos as visitas às escolas 

para observação das aulas, que teve início no mês abril e foi encerrada no mês de maio de 

2017. A primeira escola visitada foi a E. M. Casa da Criança Maria Antônia, localizada no 

Bairro Consolação. Na sequência a E. M. Jalira Lucchesi de Miranda, localizada no bairro 

Cidade Nova, E. M. de Extração, no distrito de Extração e E. M. de Batatal, no povoado de 

Batatal, próximo ao distrito de Conselheiro Mata.  

 Para se chegar à E. M. de Extração, localizada no distrito de Extração, a 9 (nove) 

quilômetros de Diamantina, encontramos parte da estrada pavimentada e o restante de terra. O 

acesso estava fácil, em boas condições. O desafio de acesso à escola está para os alunos que 

residem em Lomba, comunidade localizada cerca de 45 quilômetros de Extração. Para 

estarem na escola, necessariamente, os alunos acordam por volta das quatro da manhã, além 

de andarem um trecho significativo a pé, atravessam córregos e muitas vezes encontram 

animais selvagens pelo caminho.  

A escola do povoado de Batatal está localizada no distrito de Conselheiro Mata, a 

aproximadamente 41 (quarenta e um) quilômetros da sede do município de Diamantina. O 

período das visitas foi favorável, tempo seco, sem possibilidades de encontrarmos uma 

estrada lamacenta. Chegar à escola foi fácil, com uma movimentação atípica, pois 

encontramos muitos caminhões pelo caminho, devido a uma pedreira que está recentemente 

em pleno funcionamento no referido povoado. A escola recebe alunos de pequenos povoados 

próximos a Batatal e também de povoados mais distantes. Aqueles que vêm de longe, como 

da comunidade de Galheiros, utilizam o transporte escolar. A maioria dos alunos desse 

povoado se desloca para a E. M. do Guinda, mais próxima do povoado de Galheiros do que de 

Batatal. 

Para que possamos identificar a localização das escolas da área rural, 

apresentamos um quadro que, atualmente, está exposto na Secretaria Municipal de Educação 

de Diamantina – SMED com a demarcação dos distritos dessa municipalidade. É importante 

ressaltar que o quadro está desatualizado do ponto de vista da distribuição de escolas, porém a 

localização das escolas de atuação dos sujeitos selecionados neste estudo não sofreu alteração. 
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Fonte: Quadro exposto na SME – Diamantina/MG. 

 

As observações permitiram conhecer a E. M. de Extração com seus alunos e 

professores; as outras já eram conhecidas. Possibilitaram também conhecer e reconhecer as 

práticas pedagógicas e escolares dos professores pesquisados. 

Confirmando as proposições de Sampieri, a observação possibilita também 

 

[...] compreender processos, inter-relações entre pessoas e suas situações ou 

circunstâncias. Além de compreender os eventos que ocorrem com o tempo, assim 

como os padrões que são desenvolvidos e os contextos sociais e culturais onde 

acontecem as experiências humanas. (JORGENSEN, apud SAMPIERI, 2006, p. 

383)12 

 

No terceiro momento foram realizadas as entrevistas com os professores, de forma 

individual e com agendamentos distintos, as quais foram gravadas e transcritas. Há elementos 

                                                             
12 JORGENSEN, D. L. Participan observation: a metodology for human studies, Newbury Park, CA: Sage, 1978. 

Distritos 

 Planalto de Minas 

 Desembargador Otoni 

 Senador Mourão 

 Inhaí 

 São João da Chapada 

 Mendanha 

 Sopa 

 Extração 

 Guinda 

 Conselheiro Mata 

 

Figura 1- Mapa de Diamantina e distritos. 
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que o instrumento não pode revelar, considerando a análise qualitativa de conteúdo, como a 

linguagem corporal que apresenta grande significado àquilo que está sendo dito, refletido ou 

até mesmo omitido pelo entrevistado. Assim, coube à pesquisadora a percepção e a 

sensibilidade de captar esses elementos para que durante a análise e apresentação dos dados o 

leitor possa, mesmo que de forma tangencial, percebê-los. 

É importante destacar que os professores pesquisados são meus colegas de 

trabalho na rede municipal de educação de Diamantina. Muitos elementos apontados por eles 

durante a entrevista diziam respeito a contextos vivenciados por todos nós; portanto, 

desabafos e apontamentos fizeram parte das revelações dos entrevistados. Grande parte das 

entrevistas que aparecem neste estudo foram organizadas a partir das categorias discutidas.  

A segunda visita de observação obedeceu aos períodos de realização das 

entrevistas e de aplicação das provas bimestrais e também das provas do PROALFA – 

Programa de Avaliação da Alfabetização, realizado pelo Governo de Minas Gerais.   

Quanto às categorias e considerando o objetivo da pesquisa, elencamos vozes e 

memórias de professores, formação inicial e continuada, aprendizagem da docência e atuação 

profissional. 

Conhecer a história de vida dos professores nos permite compreender seus 

processos de formação. Neste estudo, nos dedicamos a compreender o processo de 

escolarização dos sujeitos desde o início até o efetivo exercício em sala de aula, considerando 

que as experiências por eles vivenciadas se constituem em elementos da própria formação. 

Como aborda Josso, citado por Irgang,  

 

a experiência, as experiências de vida de um indivíduo são formadoras na medida 

em que, a priori ou a posteriori, é possível explicitar o que foi aprendido (iniciar, 

integrar, subordinar), em termos de capacidades, de saber-fazer, de saber pensar e de 

saber situar-se. O ponto de referência das aquisições experienciais redimensiona o 

lugar e a importância dos percursos educativos certificados na formação do 

aprendente, ao valorizarem um conjunto de atividades, de situações, de relações de 

acontecimentos como contextos formadores. (JOSSO, apud IRGANG, 2009, p. 

8227).13 

 

Nesse sentido, a formação para o ensino se constitui a partir de variados âmbitos 

da vida do professor. A profissionalização busca renovar os fundamentos epistemológicos 

desse ofício. Assim, os professores devem se apoiar em conhecimentos especializados, 

adquiridos nos cursos de formação superior ou equivalente. (TRADIF, 2010). 

                                                             
13 JOSSO. M. C. Experiências de Vida e Formação. São Paulo: Cortez, 2004. 
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Os cursos de formação de professores para os anos iniciais no Brasil passam por 

grandes mudanças a partir dos anos 1980, paralelas ao movimento de renovação das escolas 

normais, de revisão curricular, da implantação de novos cursos superiores e com a aprovação 

da LBD nº 9394/96 e a elevação da formação de professor em nível superior, passando-se a 

questionar o projeto pedagógico e os saberes que perpassam essa formação (TANURI, 2000). 

Nessa perspectiva, Nóvoa discute que a concepção dos cursos de formação de 

professores necessariamente deve evidenciar  

 

(...) o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores ao longo dos 

diferentes ciclos da sua vida. Necessitamos de construir lógicas de formação que 

valorizem a experiência como aluno, como aluno-mestre, como estagiário, como 

professor principiante, como professor titular e, até, como professor reformado. 

(NÓVOA, 1999, p. 10).  

 

Quanto à aprendizagem da docência e a atuação profissional, o estudo 

possibilitou-nos entender a estreita ligação entre a construção de conhecimentos e o efetivo 

exercício da sala de aula. Considerando as proposições de Guarnieri, 

 

(...) é possível reconhecer as diferentes fontes de construção desse conhecimento 

disponíveis ao professor: os recursos de natureza teórico-acadêmica constituídos 

pela frequência a cursos, palestras, seminários e consultas a livros, artigos e 

resultados de pesquisa; (...) e, finalmente, a troca de experiências entre colegas, bem 

como a observação atenta, crítica e reflexiva (individualmente e coletivamente) das 

situações, atos e decisões que permeiam a prática docente cotidiana e, sobretudo, a 

consciência de suas determinações sociais. (GUARNIERI, 2005, p. 49). 

 

 

O conteúdo das entrevistas e as observações em sala de aula apontam elementos 

nos quais podemos reconhecer a influência dos cursos de formação na prática pedagógica dos 

professores e uma extensa possibilidade de aprimoramento no que tange à construção de 

novos conhecimentos e apreensão de novas práticas, porque os professores estão ávidos às 

suas necessidades e é a partir dessa reflexão que esses sujeitos se propõem a novas 

perspectivas de trabalho. 

 

2.2 Caracterização das escolas 

 

Um dos elementos importantes para este estudo foi o reconhecimento das escolas 

onde os professores pesquisados atuam. Para isso, apresentamos uma breve caracterização 

desses espaços, localizados nas áreas urbana e rural de Diamantina. 
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O município de Diamantina, atualmente, atende trinta e sete escolas, incluindo os 

CMEIs. Dessas, vinte e quatro atendem aos anos iniciais do ensino fundamental. Do total, 

vinte e cinco são escolas rurais. O município possui dez distritos, conforme já apresentado.  

Considerando que esta investigação se deu em dois espaços, torna-se admissível 

uma breve consideração sobre a aproximação entre os espaços urbano e rural. A antropóloga 

Maria José Carneiro (1998) aponta que as noções de urbano e rural não mais correspondem a 

realidades distintas cultural e socialmente, uma vez que as representações sociais de trabalho 

no campo sofreram acelerada transformação.  Em primeiro lugar, a estudiosa atribui as 

mudanças no campo ao desenvolvimento do capitalismo. Segundo a autora, 

 

o espaço rural não se define mais exclusivamente pela atividade agrícola. (...) é 

significativa a redução de pessoas ocupadas na agricultura, dado que se associa ao 

aumento do número de pessoas residentes no campo exercendo atividades não-

agrícolas e ao aparecimento de uma camada relevante de pequenos agricultores que 

combinam a agricultura com outras fontes de rendimento. (SILVA, apud 

CARNEIRO, p. 56, 1998).14 

 

O segundo ponto refere-se às pessoas do espaço urbano que estão à procura de 

formas alternativas de lazer e até mesmo de vida no campo. Por outro lado, a população rural 

está mais próxima dos sistemas culturais diferenciados. 

Não é intenção, neste estudo, discorrer sobre tal temática, mas sim apontar para a 

ocorrência dos fenômenos citados, o que nos ajuda a pensar a questão da ruralidade em 

determinadas regiões brasileiras. Assim, torna-se preponderante considerar algumas 

representações sociais e históricas que definem os espaços pesquisados. 

Para procedermos à caracterização das escolas não foi encontrado nenhum estudo 

específico sobre os distritos e povoados e a constituição das escolas nessas localidades. O que 

se têm são históricos produzidos pela comunidade escolar para o Projeto Político Pedagógico 

– PPP de cada unidade. Os históricos referentes à composição dos povoados e distritos são 

produzidos a partir de relatos de moradores mais antigos ou pessoas próximas a estes. Os 

relatos foram disponibilizados pelos professores das escolas pesquisadas. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 SILVA, Graziano. O novo rural brasileiro. 1997. (datil.) 
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2.2.1 A Escola Municipal de Batatal 

 

[...] Usavam burros para trazer terra de formiga e madeiras para produção dos 

marcos, portas e janelas. Vários homens e mulheres ajudaram na construção [...] 

(RELATO DE MORADOR) 

 

 

Figura 2 - Fachada da E. M. de Batatal – Povoado de Batatal – Diamantina-MG 

 
Fonte: arquivo próprio, maio/2017. 

 

O povoado de Batatal, localizado a aproximadamente 41 (quarenta e um) 

quilômetros de Diamantina, segundo relato de moradores mais antigos, teve sua primeira sala 

de aula construída por volta de 1960. Com a doação de um terreno, homens da comunidade se 

uniram e, usando barro e madeira, ergueram um pequeno cômodo. Naquela época, a 

comunidade tinha um grande número de crianças que não frequentavam a escola, pois era 

muito comum as crianças maiores ficarem em casa para cuidar dos irmãos menores.  

As famílias começaram a discutir a necessidade de se ter alguém alfabetizado em 

casa, pois sempre que chegava alguma correspondência esperava-se quem sabia ler ou se 

levava à casa de algum conhecido que tivesse o domínio da leitura. 

O povoado naquela época também não tinha igreja; então alguns chefes de família 

decidiram construir um local que seria usado como escola durante a semana e aos finais de 

semana como igreja, pois o padre celebrava a missa debaixo de uma árvore. 

Algumas crianças foram alfabetizadas porque na comunidade havia uma 

senhorita, de nome Izabel Pereira, que estudou na Escola Normal Regional D. Joaquim 
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Silvério de Souza, internato de moças, localizado no distrito de Conselheiro Mata; quando 

retornou ao povoado alfabetizou muitas crianças. 

Sobre a referida escola e de acordo com Pinto (2007), entre os anos 1946-1950 a 

suposta crise de produção alimentar no campo e a má qualidade da escola rural eram 

denunciados pelas próprias professoras das escolas rurais do Estado. Considerando esse 

contexto, 

[o] governo de Minas, por seu turno, havia planejado que parte do seu programa de 

educação para o meio rural ocorreria em comunidades rurais. Assim, às margens da 

estrada de ferro, a 35 km de Diamantina, foram implantados os “cursos de 

aperfeiçoamento profissional para professoras primárias” que atuavam em escolas 

rurais. (PINTO, 2007, p. 32). 

 

 

Muitos professores que frequentaram as escolas normais naquele período, aqui 

especificamente uma escola rural, iniciaram suas práticas, como a senhorita Izabel, abrindo as 

portas da própria casa para receber crianças, o que era muito comum à época. 

Outro elemento importante desse contexto diz respeito a muitos estudantes do 

povoado de Batatal que, em anos posteriores, continuavam seus estudos no distrito de 

Conselheiro Mata, como é o caso da professora R, sujeito desta investigação.  

Depois de construída a sala de aula, era necessário contratar uma professora. Um 

líder da comunidade, pessoa influente e de boa relação com as autoridades, conseguiu a 

contratação. A professora chegou ao povoado por volta do ano de 1963; as crianças 

estudavam todas na mesma sala, ainda não havia banheiro e nem cantina. 

Conforme o relato, apareceram no povoado alguns homens que tocavam garimpo 

na região, conhecidos como ‘homens do rio’, por serem do Rio de Janeiro, os quais 

construíram ao lado da sala uma pequena cantina, que é a mesma dos dias atuais.  

Alguns anos depois viram a necessidade de ter outra sala de aula, pois os alunos 

aumentavam constantemente. Era muito comum ter entre dez a quinze filhos por família. Foi 

na administração do prefeito Sylvio Felício dos Santos, no ano de 1978, que foi construída a 

segunda sala de aula da escola. Essa sala tem estrutura bem diferente da primeira, que era de 

pau a pique, com um espaço bem maior. Conta-se que o prefeito quis saber qual nome teria a 

escola; alguns queriam dar o nome do doador do terreno, senhor Benjamim Rufino, um 

morador antigo, mas a maioria preferiu dar à escola o nome do povoado – Escola Municipal 

de Batatal. 

No ano de 1991 a escola ganhou uma servente, pois até então quem fazia a 

limpeza e o lanche eram as próprias professoras. No ano de 1999 a escola passou por uma 

pequena reforma, como pintura e pequenos reparos. Nessa época a escola atendia a uma 
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média de 60 alunos. Quando foi fechada a Escola M. de Quartéis, os alunos de lá passaram a 

estudar em Batatal, que é uma comunidade próxima. Nesse mesmo período os alunos de 

Quartéis e de Batatal de Baixo passaram a ter o direito de utilizar o transporte escolar, o que 

simplificou a vida de muitos estudantes que andavam cerca de quatro quilômetros para chegar 

à escola.   

Nos últimos anos o número de alunos vem diminuindo gradativamente, pois as 

famílias estão ficando menores e muitas delas estão indo embora para Diamantina, em busca 

de uma vida que acreditam ser possivelmente melhor. 

Atualmente a escola atende a vinte e quatro alunos da educação infantil e do 

primeiro ao quinto ano, organizados em quatro turmas que funcionam no turno da manhã e da 

tarde, com uma equipe de duas professoras e uma servente escolar. Como a Escola de Batatal 

possui quatro turmas, as duas professoras atendem à duas turmas no turno da manhã e à duas 

turmas no turno da tarde, por meio de ampliação da jornada regular de trabalho. 

A turma observada para o desenvolvimento deste estudo foi uma turma 

multisseriada do 1º ao 3º ano, constituída por nove alunos, com idade entre 6 e 9 anos. Alguns 

alunos moram próximo à escola, outros em pontos mais distantes, necessitando fazer uso do 

transporte escolar, e ainda há aqueles que vêm de comunidades próximas a Batatal. 

Os alunos se mostraram ávidos e participativos durante as aulas observadas. 

Foram feitas duas observações, uma antes da realização da entrevista e outra posteriormente, 

cujos resultados serão tratados na sequência. 
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2.2.2 A Escola Municipal de Extração 

 

Figura 5: Fachada da E. M. de Extração – Distrito de Extração – Diamantina – MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo próprio, maio/2017. 

 

A E. M. de Extração está localizada no distrito de Extração, a nove quilômetros da 

cidade de Diamantina. A partir da leitura do Projeto Político Pedagógico da referida escola, 

identificamos que antes era chamada “Escola Isolada”, passando a se chamar “Escola 

Combinada” e mais tarde “Escola Estadual Dr. Juscelino Kubitschek”. Ela atendia aos anos 

iniciais do ensino fundamental. No ano de 2009, a escola se municipalizou e passou a 

funcionar de forma vinculada à E. M. Fazenda Santa Cruz e continuou o atendimento aos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Com o fechamento da E. M. Fazenda Santa Cruz, próxima ao distrito do Vau, 

devido ao número insuficiente de alunos, em outubro de 2015, a escola de Extração passou a 

funcionar de forma vinculada à E. M. Nathália de Jesus Silva, localizada na gruta de Lourdes. 

Nesse mesmo ano ampliou o atendimento ao ensino infantil. 

Atualmente, a escola atende a vinte e quatro alunos, organizados em três turmas 

multisseriadas: uma turma de pré-escola (4 e 5 anos), uma turma do 1º ao 3º ano (6 a 8 anos) e 

uma turma do 4º e 5º ano (9 a 10 anos). 

A turma observada para realização deste estudo é uma turma de 4º e 5º anos, 

multisseriada, composta por sete alunos, sendo que, deste total, 2 alunos são residentes no 

Figura 3 - Fachada da E. M. de Extração – Distrito de Extração – Diamantina – MG 
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distrito de Extração, um aluno reside em um sítio próximo, chamado São Sebastião e quatro 

residem em um povoado chamado Lomba, localizado a aproximadamente 45 quilômetros de 

Extração. Esses alunos acordam por volta das quatro horas da manhã para estarem na escola 

às sete horas, considerando ainda que percorrem a pé cerca de sete quilômetros para chegarem 

ao ponto do ônibus escolar. 

Durante as observações das aulas, foi possível perceber certo cansaço e sono nos 

alunos que vêm de Lomba. A disposição para a realização das atividades não é a mesma dos 

outros. Cabe destacar que, na segunda observação, ao chegar à escola por volta das sete horas, 

esses alunos ainda não tinham chegado. Passada cerca de uma hora, eles chegaram em outro 

carro; o motorista alegou que o ônibus havia estragado. Percebemos, com isso, uma das 

especificidades da escola rural: as moradias dos estudantes geralmente se localizam distante 

da escola e muitos alunos necessitam se deslocar a pé ou utilizar o transporte escolar. Diante 

disso, eles estão sujeitos a adversidades como esta, além de outras que não aparecem aqui. 

 

2.2.3 Escola Municipal Casa da Criança Maria Antônia 

 

Figura 4 - Fachada da E. M. Casa da Criança Maria Antônia 

 

Fonte: Arquivo da escola, maio/2017. 

 

 

Em consulta ao PPP – Projeto Político Pedagógico da E. M. Casa da Criança 

Maria Antônia, identificamos que a unidade escolar está diretamente vinculada à origem da 
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Creche Casa da Criança Maria Antônia, estabelecida por meio de uma ação social e 

comunitária. O nome da escola é o mesmo da Creche, em homenagem à mãe do Dr. Leonardo 

Jacobus Havenith, conhecido como Dr. Leo, a senhora Maria Antônia Elizabeth Havenith, 

uma das grandes benfeitoras da associação comunitária do bairro da Palha. A escola está 

localizada no bairro Consolação e atende a alunos dos bairros Palha, Maria Orminda e outros 

mais próximos.  

O Dr. Leonardo Jacobus Havenith iniciou, em 1979, seu trabalho como médico, 

paralelamente a um trabalho assistencial no Bairro da Palha, em prédio alugado. Em março de 

1981, iniciou atividades de acolhimento a crianças no horário de 7h às 16h30 para as mães 

que trabalhavam fora do lar. Em 1981, foi adquirido pela associação comunitária do bairro um 

terreno na Rua Cruz de Moisés e, em fevereiro de 1983, as atividades foram iniciadas nesse 

local, após construção de um prédio de pequeno porte. Posteriormente, o espaço físico foi 

sendo ampliado. 

Na concretização de suas obras, o Dr. Leo foi auxiliado pela orientadora Carmem 

Lúcia Rocha e pela professora Alayde Araújo Guimarães, que passaram a coordenar os 

trabalhos.  

Em 1998 foram autorizadas duas turmas de 1ª série, começando assim o 

funcionamento da escola de ensino fundamental, como TV – Turma Vinculada da E. M. Dr. 

João Antunes de Oliveira. Em 17 de novembro de 2000, a escola é legalmente criada e 

denominada E. M. Casa da Criança Maria Antônia, a partir da Lei nº 2.654, sendo mantida 

pela Prefeitura Municipal de Diamantina. O espaço físico em que a escola funciona é alugado, 

tendo a associação de bairro como locadora; ele está organizado em pavilhões ou prédios 

isolados em uma mesma área de concentração. 

A escola iniciou o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º 

ano – através da Portaria nº 1884, publicada em 19/10/2002. A partir de 2007, passou a 

atender aos anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano, com turmas vinculadas à E. M. 

Dr. João Antunes de Oliveira e à Educação Infantil, por meio da portaria nº 005 de 

15/02/2007. No final do ano de 2016, as turmas do 6º ao 9º ano foram encerradas em 

detrimento da demanda escolar do município e do plano de atendimento estabelecido entre a 

SMED – Secretaria Municipal de Educação de Diamantina e SER – Superintendência 

Regional de Diamantina. 

A escola conta com 270 alunos matriculados, organizados em 14 turmas, desde a 

Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Os alunos que frequentam a escola são 

oriundos dos bairros da Palha, Consolação e Maria Orminda. 
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A turma observada para esta investigação é uma turma do 3º ano, com 20 alunos 

matriculados. Os alunos foram enturmados por nível de desenvolvimento e aproveitamento 

escolar. Os alunos, durante a observação, se mostraram ávidos e participativos. No que se 

refere à natureza das atividades desenvolvidas pela professora, consideramos que os alunos 

estão em um nível abaixo do esperado para uma turma do final do ciclo de alfabetização.  

 

2.2.4 A Escola Municipal Jalira Lucchesi de Miranda 

 

Figura 5 - Fachada da E. M. Jalira Lucchesi de Miranda – Bairro Cidade Nova 

Diamantina – MG 

 

Fonte: Arquivo da escola, maio/2017. 

 

 

A Escola Municipal Jalira Lucchesi de Miranda está situada à Rua Consuelo 

Falci, no Bairro Cidade Nova. É mantida pela Prefeitura Municipal de Diamantina e segue 

orientações da SMED para o desenvolvimento de suas atividades. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da referida escola, suas atividades 

foram iniciadas em 2001, em salas alugadas pela Prefeitura Municipal. Nessa época, as 

turmas funcionavam em uma padaria desativada, com dois cômodos e um banheiro. A cada 

ano era necessário providenciar novos espaços, devido ao aumento da demanda na 

comunidade. As turmas eram vinculadas à E. M. Dr. João Antunes de Oliveira e funcionaram 

assim até o ano de 2014. 

Nos anos 1990 o bairro Cidade Nova era considerado como área rural do 

município, por ser bem distante do centro histórico da cidade, e era apelidado de ‘Mutirão’, 
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porque as pessoas reuniam-se aos finais de semana para construir as primeiras casas do lugar, 

que eram iguais, feitas de placas e telhas amianto doadas pela prefeitura. 

A partir da Lei nº 3.194/2007, recebeu o nome de Escola Municipal do Bairro 

Cidade Nova. Em agosto de 2009 passou a funcionar em prédio próprio e teve seu nome 

alterado para E. M. Jalira Lucchesi de Miranda, em homenagem à primeira moradora do 

bairro.  

Segundo registros do PPP da escola, a clientela atendida é de classe média baixa, 

predominando famílias em que a grande maioria dos pais trabalha fora, alguns empregados 

em empreiteiras de construção civil, comércios e serviços diversos (domésticas, pedreiros, 

garimpeiros, catadores de papelão, aposentados, funcionários públicos, etc.). 

Atualmente, a escola atende a 147 alunos, organizados em dez turmas, sendo uma 

do ensino infantil e as outras do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 

A turma observada neste estudo é uma turma de 4º ano, com 23 alunos 

matriculados. Os alunos em sua maioria são moradores do bairro onde está localizada a 

escola. Eles, durante as observações, se mostraram participativos e envolvidos com as 

atividades propostas. O compromisso deles também foi outra característica destacada. 

No capítulo seguinte apresentamos uma análise do conteúdo das entrevistas com 

base nas categorias elencadas. Destacamos que não há uma análise específica das 

observações, elas nos servem de referência para reconhecer os pressupostos discutidos no 

decorrer da análise proposta. 
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CAPÍTULO III – UMA ESCUTA SENSÍVEL SOBRE OS CAMINHOS 

PERCORRIDOS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE DIAMANTINA 

 

Para compreender o processo de formação dos professores que atuam na rede 

municipal de educação de Diamantina e a inserção na profissão docente foi necessário ouvir 

esses sujeitos por meio de uma escuta sensível, considerando o contexto de cada um desde o 

início do processo de escolarização à atuação profissional.  Neste capítulo, apresentamos a 

análise do que foi ouvido e observado durante o desenvolvimento da pesquisa. Foram 

entrevistados quatro professores, sendo três do sexo feminino e um do sexo masculino. 

Desses, três possuíam formação em Pedagogia e uma professora em Normal Superior. 

O roteiro de entrevista focalizou três aspectos fundamentais da trajetória dos 

sujeitos, compreendida entre o início da escolarização e as primeiras experiências como 

docentes: escolarização, formação profissional, aprendizagem da docência e desenvolvimento 

da prática pedagógica. Os aspectos podem ser assim situados: a origem e a natureza dos 

saberes mobilizados na prática docente, os conhecimentos adquiridos no contexto de uma 

história de vida e de uma carreira profissional, o trabalho realizado em sala de aula, a 

experiência do trabalho cotidiano, as relações de trabalho e a mobilização de saberes. 

Ao tratar os depoimentos, tendo como referência os aspectos abordados na 

entrevista, foram consideradas unidades de contexto: a identificação dos sujeitos, os processos 

educativos, a profissionalização e o campo de atuação profissional. 

Os dados obtidos, considerando as unidades de contexto, foram agrupados em 

categorias de análise que se relacionam entre si, algumas já previstas e outras que emergiram 

no decorrer da investigação, sendo elas: vozes e memórias de professores, formação inicial e 

continuada, aprendizagem da docência e atuação profissional. 

A estratégia utilizada para análise dos dados foi a análise de conteúdo, 

considerando as proposições de Franco, para quem 

 

(...) a análise de conteúdo requer que as descobertas tenham relevância teórica. Uma 

informação puramente descritiva não relacionada a outros atributos ou às características do 

emissor é de pequeno valor. Um dado sobre um conteúdo de uma mensagem deve, 

necessariamente, estar relacionado, no mínimo ao outro. O liame entre esse tipo de relação 

dever ser representado por alguma forma de teoria. Assim, toda a análise de conteúdo 

implica comparações contextuais. (FRANCO, 2012, p. 22). 
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Dos quatro professores entrevistados, todos atuam em escolas da Rede Municipal 

de Educação de Diamantina, sendo dois deles em escolas da área rural e os outros dois em 

escolas da área urbana. Dois são profissionais efetivos, do regime estatutário do município e 

os outros dois são contratados por meio de PSS – Processo Seletivo Simplificado. A faixa 

etária dos professores varia de 28 a 49 anos. O tempo de experiência profissional como 

docente na rede municipal de educação variou de 8 a 19 anos de exercício. Três deles fizeram 

especialização após concluir o curso de Pedagogia, sendo que uma professora tem o desejo de 

fazê-lo em um futuro próximo. A renda dos professores pesquisados varia entre 2.000,00 e 

4.300, 00 reais mensais, considerando que todos eles possuem um segundo cargo ou estão 

ampliando a carga horária de trabalho. 

Descrevemos, a seguir, cada um dos entrevistados, disponibilizando informações 

sobre o processo de escolarização e a formação profissional de cada um, o que permite a 

caracterização individual dos sujeitos desta investigação. Com o objetivo de preservar a 

identidade dos professores, serão utilizados pseudônimos.  

Professor T: solteiro, 33 anos, residente no bairro da Palha, frequentou a educação 

infantil na Creche Nazaré, estudou em escola estadual durante o ensino fundamental, sendo 

que a 3ª série estudou em escola rural do município, E. M. de Morrinhos, continuando os 

estudos em escola estadual. Possui formação em normal de nível médio pela E.E. Professor 

Leopoldo Miranda, em Pedagogia pela UNOPAR e especialização em Educação Especial. 

Trabalha na rede municipal de educação de Diamantina, onde iniciou o trabalho como 

docente, desde 2006, na condição de professor contratado. Atualmente atua na E. M. de 

Extração como professor de uma turma multisseriada, 4º e 5º anos e, complementa sua carga 

horária como professor da Educação Infantil em uma turma de 1º e 2º períodos.  

Professora S: casada, 49 anos, tem uma filha, reside no bairro Bela Vista. Estudou 

em escola pública estadual durante o ensino fundamental, possui formação em normal de 

nível médio pela E. E. Professor Leopoldo Miranda, Pedagogia pela FAFIDIA – UEMG, e 

especialização em Gestão e Prática Pedagógica Integradas. Iniciou sua atividade docente na 

rede estadual de ensino no ano de 1995. Trabalha na rede municipal de educação de 

Diamantina desde 2001; iniciou o trabalho como professora contratada, vindo a se efetivar 

posteriormente. Atualmente trabalha na E. M. Cidade Nova, no bairro Cidade Nova, com uma 

turma de 4º ano. Atua também na rede privada de ensino como professora do ensino 

fundamental. 

Professora C: casada, 42 anos, tem um filho, reside no bairro Cidade Nova. 

Durante o ensino fundamental, a professora estudou em variadas escolas, porque seu pai 
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trabalhava com vendas, então as mudanças de cidade durante o ano letivo eram constantes. A 

professora relata que iniciou a 1ª série por três anos consecutivos até conseguir concluir o ano 

escolar, devido às mudanças.  Ela possui formação em normal de nível médio pela E. E. 

Professor Leopoldo Miranda, Normal em nível superior pelo Projeto Veredas, tenciona fazer 

especialização em Educação Especial. Iniciou a atividade docente na rede municipal de 

educação de Diamantina em 1998. Trabalhou, no início da carreira, na área rural e atualmente 

trabalha na E. M. Casa da Criança Maria Antônia, no bairro Consolação, com uma turma de 

3º ano do ensino fundamental, no turno matutino, e complementa sua carga horária no turno 

vespertino com uma turma de 1º ano. 

Professora R: casada, 28 anos, tem uma filha, reside no povoado de Batatal. 

Estudou os anos iniciais do ensino fundamental na E. M. de Batatal; da 5ª à 8ª série estudou 

no distrito de Conselheiro Mata, em um colégio interno. A professora possui formação em 

Pedagogia pela UNOPAR e especialização em Educação do Campo pela UFVJM. Está 

cursando, à distância, especialização em Educação nos Anos Iniciais pela FAVENI. Iniciou a 

atividade docente na área rural da rede municipal de educação de Diamantina, em 2008, na E. 

M. de Batatal, onde exerce a docência até os dias de hoje. 

Apresentamos, a seguir, a discussão dos resultados desta investigação tendo por 

base os depoimentos dos professores entrevistados. Os dados coletados nos reportam a uma 

riqueza de elementos referentes à história de vida dos sujeitos, ao processo de escolarização e 

de formação docente, às dificuldades superadas no percurso profissional, ao exercício da 

prática e outros que se sobrepõem ao foco desta investigação. 

 

3.1 Vozes e memórias de professores: iniciação à docência 

 

Para Nóvoa, as histórias de vida tornam-se significativas na constituição da 

profissão docente, pois 

[h]ouve um tempo em que a possibilidade de estudar o ensino para além da 

subjetividade do professor foi considerada um sucesso científico e um passo 

essencial em direção a uma ciência objetiva da educação. Mas as utopias 

racionalistas não conseguiram por entre parêntesis a especificidade irredutível da 

ação e cada professor, numa óbvia relação com as características pessoais e com as 

suas vivências profissionais como escreve Jennifer Nias: ‘O professor é a pessoa; e 

uma parte importante da pessoa é o professor’. (NÓVOA, 1992, p. 7). 
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A constituição do professor e a aprendizagem da docência se dão a partir das 

características pessoais dos sujeitos e o contexto de vida profissional, considerando o percurso 

de formação acadêmica e profissional de cada um deles. 

Para reconstruir os saberes e os significados vivenciados pelos sujeitos no 

processo de escolarização, bem como na formação profissional e experiencial, reportamo-nos 

às vozes dos professores pesquisados, que remontam à memória, para evocarem seus 

processos de formação. Segundo Le Goff, “o processo da memória no homem faz intervir não 

só a ordenação de vestígios, mas também a releitura desses vestígios”. Assim, as experiências 

formadoras vividas pelos professores contribuem significativamente para a constituição 

profissional desses sujeitos. 

Compartilhamos da ideia de Tardif, quando menciona que os trabalhos referentes 

à história de vida dos professores colocam em “evidência saberes oriundos da socialização 

anterior à preparação profissional formal para o ensino. [...] que há muito mais continuidade 

do que ruptura entre o conhecimento profissional do professor e as experiências pré-

profissionais [...].” (TARDIF, 2010, p. 72). 

O início do processo de escolarização dos sujeitos desta investigação nos aponta 

elementos que influenciaram significativamente o caminho da profissão docente. Iniciemos, 

então, a apresentação dos relatos de como foram os primeiros anos na escola: 

 

Então, com 5 anos eu estudei na Casa de Nazaré, que tem até hoje a creche. Eu 

fiquei um tempo na creche, e depois eu entrei no prezinho. Fiz o prezinho na escola 

lá na Palha, onde eu fiz o pré, 1ª e 2ª série. Aí depois fui para zona rural perto de 

Morrinhos, onde eu morava numa fazenda e a escola era em Morrinhos. A fazenda 

era perto. Aí do prezinho até a 2ª série, eu fiz na Escola Gabriela Neves, que é lá na 

Palha, e a escola onde fiz a 3º série, a antiga 3ª série, que hoje é o 4º ano, se 

chamava Escola Municipal de Morrinhos, que pertence a Diamantina. Só que hoje 

ela já não existe mais porque fechou, pelo pouco número de alunos [...] Aí voltei 

novamente pra Palha, fiz a 4ª série, que hoje é o 5º ano, na Escola Gabriela Neves. 

E logo em seguida, fui para Escola Normal, onde eu fiz da 5ª série até a 8ª. 

(PROFESSR T). 

 

 

O professor T foi o único, dos entrevistados, que frequentou a Educação Infantil, 

na Creche Casa de Nazaré, sendo esta organizada, naquele período, pela associação 

comunitária do bairro da Palha. A Creche foi municipalizada no ano de 2009, 

aproximadamente, e atualmente faz parte do quadro das unidades escolares da rede municipal 

de educação do município. Vale também ressaltar que ele estudou em escola rural, 

multisseriada, que não funciona atualmente por falta de alunos. Com a diminuição da 

demanda de alunos em algumas comunidades rurais, muitas escolas encerraram suas 
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atividades no município de Diamantina. De acordo com os dados fornecidos pelo setor de 

Escrituração Escolar da SMED, foram fechadas cerca de 13 escolas de ensino fundamental 

entre os anos de 2009 e 2016. 

Podemos perceber que o professor T frequentou escolas públicas, tanto da rede 

municipal quanto da rede estadual. Escola Normal a que se refere é a E. E. Professor 

Leopoldo Miranda; mais adiante aprofundaremos nossas discussões acerca dessa unidade, que 

proporcionou aos nossos entrevistados a formação em normal de nível médio – magistério. 

Vejamos parte do depoimento dos outros professores: 

 

Eu comecei a estudar aqui em Diamantina na área urbana, só que minha família 

mudava muito. Eu comecei a estudar no Isabel Motta, aí eu mudei pra Sete Lagoas, 

meu pai mudava muito, ele vendia, aí então ele mudava. Aí eu fiquei três anos 

começando o 1º ano, começa aqui, fui pra Sete Lagoas, voltei e continuei, sabe? Aí 

quando meu pai veio mesmo pra Diamantina, eu comecei a estudar na Escola 

Joaquim Felício, lá eu fiquei da 1ª série até a 4ª série, que antigamente falava série 

né? Depois de lá, eu fui para o Polivalente, estudei lá da 5ª série até a 8ª série [...]  

(PROFESSORA C). 

 

Nesse depoimento, percebemos que a professora C iniciou o 1º ano do ensino 

fundamental por mais de uma vez, devido às mudanças que a família fazia, as quais não 

permitiram a continuidade e a conclusão dos estudos naquele ano escolar. A professora 

estudou em escolas públicas de Diamantina, tanto os anos iniciais quanto os anos finais do 

ensino fundamental.  

 

A professora S também iniciou seus estudos em escola pública, conforme revela: 

 

Eu estudei, nas séries iniciais, né, na época era por série, na Escola Estadual Matta 

Machado. Após eu ter formado, eu comecei a estudar no Leopoldo Miranda [...] 

Pesquisadora – Quando você estudou na Escola Estadual Professor Leopoldo 

Miranda, você iniciou na 5ª série? Professora S – Isso. (PROFESSORA S). 

 

 

Assim, não tinha pré-escola naquela época lá em Batatal [...] E aí quando a gente 

começou na escolinha lá, foi muito gostoso. A minha alfabetização, eu lembro assim 

com carinho de cada professora, do carinho que tinham com a gente, das músicas 

que cantavam, sempre gostei muito. [...] E depois quando eu fui pra Conselheiro, a 

gente acaba meio que levando um susto porque quando você passa ali daquela 

parte que todo mundo é conhecido e tal, que você vai pra um colégio, lá era um 

colégio interno, ficava longe da família né, e não tinha professor conhecido como 

era antes. Então foi um processo mais de adaptação, mas foi também uma parte 

maravilhosa, porque hoje eu costumo ver assim, como foi bom pra minha vida ter 

passado aquele tempo lá, porque foi um tempo realmente, assim, de muita 

aprendizagem, tinha a parte diversificada, a gente tinha a parte de sala de aula 

normalmente e tinha a parte diversificada, que era as aulas de agricultura, tinha 

aulas de economia doméstica, porque a gente se criou na lá na roça, às vezes não 
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tinha hábito de comer de faca, por exemplo, tudo isso era ensinado na escola pra 

gente.(PROFESSORA R). 

 

A professora S e a professora R também estudaram em escolas públicas, sendo 

que S estudou em escolas urbanas; já a professora R estudou em escolas rurais. Percebemos 

também que, dos quatro professores que estudaram em determinadas escolas nos anos iniciais 

do ensino fundamental, três mudaram de escola para então continuarem os estudos dos anos 

finais do ensino fundamental. Isso nos revela que a oferta dos anos iniciais em Diamantina se 

dá em determinadas escolas que só atendem aos anos iniciais; já outras, somente aos anos 

finais do ensino fundamental; destas, algumas atendem aos dois grupos. 

 

 

Tabela 4 - Escolas frequentadas pelos professores, sujeitos da pesquisa, no Ensino 

Fundamental 

SUJEITOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Professor T E. E. Professora Gabriela Neves E. E. Professor Leopoldo Miranda (Escola 

Normal) 

Professora S E. E. Mata Machado E. E. Professor Leopoldo Miranda (Escola 

Normal) 

Professora R E. M. de Batatal E. E. Dom Joaquim Silvério de Souza 

Professora C E. E. Professora Izabel Mota 

E. E. Joaquim Felício dos Santos 

E. E. Professora Ayna Torres (Polivalente) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

No depoimento da professora R, ela nos relata a frequência em um colégio interno 

para dar continuidade aos estudos da 5ª à 8ª séries. O colégio pertence à rede estadual de 

ensino e está localizado no distrito de Conselheiro Mata, distante do povoado de Batatal cerca 

de 18,4 quilômetros. Em seu relato, a professora apresenta algumas características presentes 

em escolas de regime interno, que visam o controle e a administração das atividades nele 

desenvolvidas. Segundo Goffman, citado por Morais et al., internato é “um local de residência 

e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada”. (GOFFMAN, apud MORAIS, 2004, p. 380)15. 

De acordo com Neves, a Escola Normal Dom Joaquim Silvério de Souza foi 

instalada na zona rural de Diamantina, no distrito de Conselheiro Mata, por meio da Lei nº 

291 de 1949:  

(...) a escola normal tinha o dever de formar a personalidade completa de suas alunas 

e de desenvolver suas capacidades intelectuais. Neste intuito, o ensino centrava-se 

                                                             
15 GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
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no controle total da instituição sobre a utilização do tempo, o que era possibilitado, 

entre outras razões, pela estrutura da escolarização por meio do internato. Toda essa 

dinâmica estava centrada em uma lógica de controlar o tempo, as relações e o 

espaço, assim como as disposições das normalistas. Nesse ambiente foram 

estabelecidos o Curso Normal Regional, para formação de professoras para o meio 

rural e o Curso de Aperfeiçoamento de Professoras Rurais, com o intuito de 

capacitar e atualizar as professoras que já atuavam no meio rural. (NEVES, 2015, p. 

78). 

 

 

Percebemos que a escola foi criada com o objetivo de formar professoras leigas, 

que tivessem alguma atuação no meio rural. Mais tarde a escola passou a ofertar a educação 

básica, uma vez que a professora R nos revela o início da frequência aos anos finais do ensino 

fundamental por volta dos anos 1999. 

Com relação a frequência à referida escola, em tempos mais remotos, a professora 

revela a dificuldade em ficar longe da família e a diferença na relação com os docentes, uma 

vez que nos anos iniciais ela teve contato próximo com os professores que se hospedavam em 

sua casa, uma vez que no povoado de Batatal não havia outros tipos de hospedagem. 

Ademais, sua mãe era servente da escola, o que favorecia o contato e a proximidade com os 

professores. Porém no colégio interno tudo isso se desfaz; os professores não eram 

conhecidos nem aquela nova organização escolar. Mesmo assim, a professora destaca a 

qualidade do ensino, a diversidade da proposta curricular, a relação desta com sua vivência, 

bem como a contribuição dessa organização para sua formação, considerando a vida no 

campo. Ela também destaca que foi um tempo de significativa aprendizagem, pois a proposta 

curricular da escola favorecia a formação de quem se criou e viveu no campo.  

Segundo Neves, “o Curso de Formação de Professoras Rurais organizado no 

distrito de Conselheiro Mata, de Diamantina, tinha como proposta uma preparação 

diferenciada para as futuras professoras rurais, que atuariam na escola e na comunidade, pelo 

desenvolvimento do meio rural e dos modos de vida dos rurícolas.” (NEVES, 2015, p.180). 

Podemos considerar que a proposição de determinadas disciplinas para o Curso de Formação 

de Professoras prevaleceu na escola para os cursos de Educação Básica, quando a professora 

R frequentou os anos finais do Ensino Fundamental. 

A influência familiar, especialmente a figura da mãe no processo de escolarização 

dos sujeitos, nos reporta ao estímulo e até mesmo às dificuldades enfrentadas para o ingresso 

na carreira docente. A professora R nos relata com clareza os estímulos recebidos por 

professores que se instalavam em sua residência e a atenção da sua mãe quanto à 

escolarização das filhas, antes mesmo de ingressarem na escola: 
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[...] quem acolhia as professoras era a minha mãe, elas ficavam na minha casa e 

isso desenvolvia na gente assim, uma vontade enorme de estar participando, porque 

a gente via elas organizando o plano de aula, e sempre dava pra gente aquele 

trabalhinho, isso também influenciou demais. [...] minha mãe sempre, pelo que eu 

me lembro, trabalhava na escola como servente escolar, e ela tinha muita afinidade 

e amizade com as professoras, coordenadoras e supervisoras que iam lá na escola. 

E na época não tinha pré, mas aí as supervisoras que iam na escola na época via a 

gente, porque minha mãe fazia almoço pra elas... e aí elas levavam várias cartilhas 

de alfabetização. Nisso, influenciava a minha mãe a iniciar com a gente, aí levavam 

cartilhas pra recorte, aquelas cartilhas antigas com as imagens, nomes, aqueles 

desenhos bonitos. E aquilo influenciou muito o nosso início, porque quando a gente 

entrou na escola, a gente já estava, tanto eu quanto minha irmã, mais avançada do 

que os outros, porque já sabíamos ler palavrinhas, já sabíamos recorte, já tínhamos 

aquela questão da coordenação. E minha mãe sempre foi muito empenhada nisso 

por ela ter essa afinidade com as pessoas que já estavam envolvidas no meio da 

educação, e eu crescendo, vendo aquilo...  (PROFESSORA R). 

 

O período a que a professora R se refere, quando não havia pré-escola no 

povoado, está localizado entre os anos 1990 a 2008. O atendimento à educação infantil no 

município, principalmente para crianças de 0 a 3 anos, ampliou-se significativamente a partir 

do ano de 2009, quando a prefeitura de Diamantina assume as creches filantrópicas ou 

associadas. Considerando a meta 1 do Plano Municipal de Educação, Lei nº 3.880 de 22 de 

julho de 2015, o atendimento a crianças de 4 e 5 anos foi reativado no povoado de Batatal 

neste ano de 2017.  

Com relação ao processo de alfabetização da professora entrevistada e de sua irmã 

(em outros trechos da entrevista entendemos que quando a professora diz ‘a gente’, está 

incluída a figura da sua irmã, que também estudou na mesma escola), o contato com materiais 

didáticos trazido pelos profissionais da educação, que acompanhavam o trabalho na escola ou 

pelas professoras que se instalavam em sua casa,  facilitou a aquisição da leitura pelas filhas 

da servente da escola, que também se preocupava com a escolarização das meninas. 

Outros dois sujeitos também se referem à figura materna em algum momento dos 

depoimentos, como pessoas que influenciaram o caminho da docência. A professora S fala da 

figura da sua mãe, que era professora de Artes, e a incentivava no caminho da docência:  

 

Toda vida eu gostei da área da educação, sempre mesmo, desde pequena. Pegava 

giz, quadro, minha mãe me incentivava muito nessa questão [...] minha mãe era 

professora. Então eu acho que a gente já teve esse contato de ter uma pessoa que 

mexia com papel, que mexia com escola, que me chamava, não era professora das 

séries iniciais, ela era professora de Artes, mas sempre eu estava ali junto. Eu acho 

que tudo foi uma forma de estar contribuindo, e ela sempre me incentivava sabe, 

então eu acho que foi um caminho pra ter esse gosto, pra ter esse prazer, já foi 

dentro de casa mesmo. (PROFESSORA S). 
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Considerando as proposições de Tardif, a família, o ambiente de vida, a educação 

no sentido amplo são fontes especiais de aquisição dos saberes dos professores, pois provêm 

de lugares sociais anteriores à carreira docente, assim como a história de vida e a socialização 

primária se configuram como modos de integração no trabalho docente. “A socialização é um 

processo de formação do indivíduo que se estende por toda a história de vida e comporta 

rupturas e continuidades.” (TARDIF, 2010, p. 71). 

Um dos desafios de trabalhar em escola rural está marcado no depoimento abaixo, 

o professor T, que iniciou o trabalho como docente na área rural de Diamantina, Fazenda 

Santa Cruz, próximo ao povoado do Vau, enfrentou algumas dificuldades, dentre elas a de 

hospedagem e de residência, comum em lugares como esses, por possuírem poucas moradias, 

ou somente a escola com pequenas casas espalhadas a longa distância.  

 Segundo o entrevistado, ele queria desistir do cargo de professor devido às 

condições de acesso e estadia no local, porém sua mãe o estimulou a continuar, além de juntos 

solucionarem o problema de moradia, mudando-se para um povoado próximo à escola, 

chamado Vau, que possuía casa para aluguel. Mesmo morando neste lugar, o professor teria 

que andar cerca de sete quilômetros, diariamente, para estar na escola. 

 
Aí eu (...) falei pra minha mãe que eu não ia voltar, que os meninos foram muito 

bonzinhos, sabe, todos educadinhos e o pessoal foi muito bom, me receberam lá 

muito bem. Mas eu falei que eu não ia voltar por causa das condições, só que como 

a gente tinha parentes lá no Vau, ai a minha mãe falou assim: “Você vai voltar sim, 

você não vai desistir não! A gente vai no Vau, vamos arrumar uma casa e você vai 

morar no Vau”! (PROFESSOR T). 

 

Outros elementos aparecem na história de vida dos professores, elementos que 

estão marcados em suas vidas e é por meio da memória que são retomados com um 

significado merecedor da nossa atenção, pois se referem às dificuldades enfrentadas no 

processo de formação, bem como no exercício da docência. Nesse caso, a figura materna teve 

grande influência na continuidade da profissão pelo professor entrevistado.  

 

3.2 O curso de magistério local: formação inicial 

 

Quanto às instituições de formação de professores, cabe apontar que nos 

limitamos a dizer apenas daquelas frequentadas pelos sujeitos da pesquisa, tanto em nível 

médio quanto superior. 

A busca pela formação docente, nesta pesquisa, está diretamente ligada à oferta do 

curso normal de nível médio oferecido pela antiga Escola Normal de Diamantina, hoje E. E. 
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Professor Leopoldo Miranda. A Escola Normal em Diamantina surgiu no ano de 1978, 

inaugurada quando da visita do governador Francisco Sales. Segundo Saviani, “no Brasil a 

questão do preparo de professores emerge de forma explícita após a independência, quando se 

cogita da organização da instrução popular.” (SAVIANI, 2009, p. 143). A criação das escolas 

normais se deu a partir da promulgação da Lei das Escolas de Primeiras Letras, promulgada 

em 15 de outubro de 1827, que em seu artigo 4º determina que o ensino deveria ser 

desenvolvido pelo método mútuo16, ou seja, os professores deveriam ser treinados nesse 

método, considerado um preparo didático para a instrução primária.  

Entre os anos 1890 e 1935 a formação docente, já adotada desde 1835, foi 

contestada no que se refere à qualidade do curso normal, estabelecendo-se assim um padrão 

de organização e funcionamento. Saviani nos esclarece sobre o que marcou essa nova 

organização: 

 

A reforma foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos conteúdos curriculares 

anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca característica foi a 

criação da escola-modelo anexa à Escola Normal – na verdade a principal inovação 

da reforma. Assumindo os custos de sua instalação e centralizando o preparo dos 

novos professores nos exercícios práticos, os reformadores estavam assumindo o 

entendimento de que, sem assegurar de forma deliberada e sistemática por meio da 

organização curricular a preparação pedagógico-didática, não se estaria, em sentido 

próprio, formando professores. (SAVIANI, 2009, p. 145). 

 

Mais tarde, a oferta do ensino primário e médio foi modificada no Brasil, em 

favor da lei 5.692/71, com a nova estrutura desaparecem as escolas normais e instituem-se as 

escolas de 2º grau com habilitação para o magistério. Conforme Saviani, 

 

[o] golpe militar de 1964 exigiu adequações no campo educacional efetivadas 

mediante mudanças na legislação do ensino. Em decorrência, a lei n. 5.692/71 

(Brasil, 1971) modificou os ensinos primário e médio, alterando sua denominação 

respectivamente para primeiro grau e segundo grau. Nessa nova estrutura, 

desapareceram as Escolas Normais. Em seu lugar foi instituída a habilitação 

específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau (HEM). Pelo parecer 

n. 349/72 (Brasil-MEC-CFE, 1972), aprovado em 6 de abril de 1972, a habilitação 

específica do magistério foi organizada em duas modalidades básicas: uma com a 

duração de três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra 

com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério até a 6ª série 

do 1º grau. O currículo mínimo compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo 

o território nacional para todo o ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a 

formação geral; e uma parte diversificada, visando à formação especial. O antigo 

curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau. (SAVIANI, 2009, p. 147). 
 

 

                                                             
16 O método utiliza monitores para o encaminhamento das atividades pedagógicas. O principal encargo do 

monitor não está na tarefa de ensinar ou de corrigir os erros, mas sim na de coordenar para que os alunos se 

corrijam entre si. 
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Grande parte da população diamantinense e região foram beneficiadas pela oferta 

de escolarização pela E. E. Professor Leopoldo Miranda. Podemos considerar que os 

professores que atuam nas escolas locais e região, com formação em magistério – nível 

médio, estudaram na conhecida “Escola Normal”. Como percebemos nesta investigação, dos 

quatro sujeitos pesquisados, três cursaram o magistério já na E. E. Professor Leopoldo 

Miranda, como veremos nas linhas seguintes. 

O professor T, após concluir o ensino médio, inicia o curso de enfermagem, mas 

devido a uma organização interna da escola, passa a fazer o magistério: 

 

[...] concluí a 8ª série na Escola Normal, e o 1º ano já fiz no Mandacaru, que pra 

mim era mais perto, pois eu morava na Palha, então Mandacaru era mais próximo 

pra mim. Lá eu estudei à noite, passei pra noite e me formei no 3º ano lá. Assim que 

eu concluí o 3º ano, eu fiquei sabendo que ia abrir uma turma de enfermagem lá na 

Escola Normal (...), aí fiz a matrícula pra enfermagem, porque tinha pra 

enfermagem e magistério. Só que depois de algum tempo as turmas se fundiram, 

não chegou a durar um mês por falta de alunos, nisso eu passei a minha matrícula 

para o magistério, que durou 4 anos. No primeiro ano, eu não estava gostando 

muito do curso não, quando no segundo ano passou pra parte mais prática, que já 

entrou o curso de educação infantil, que entrou mais na parte lúdica, eu fui 

gostando e acabei concluindo todos os estágios do curso. (PROFESSOR T). 

 

 

O Mandacaru, como diz o professor, refere-se à E. E. Professor Gabriel 

Mandacaru, localizada no bairro Bom Jardim que se limita com o bairro da Palha, onde o 

professor T reside. Percebemos, no depoimento, que o primeiro ano do curso de magistério 

não foi muito atrativo, o gosto surge quando as atividades práticas e lúdicas passam a ser 

trabalhadas. Já a professora C nos revela como escolha própria o curso de magistério: 

 

[...] eu fui para o Polivalente, estudei lá da 5ª série até a 8ª série, só que lá a gente 

tinha que escolher um curso pra fazer, lá tinha científico na época que eu estudei, 

tinha contabilidade (...) tinha magistério que acontecia na Escola Normal. Aí eu 

optei por fazer magistério, porque eu não queria fazer esses outros dois não. Nisso 

eu mudei pra Escola Normal, lá eu estudei 1º, 2º e 3º ano e formei no magistério. Só 

que nessa época tinha um estágio que era remunerado, então a gente fazia o 

estágio, eu consegui fazer na escola Isabel Motta, consegui fazer seis meses de 

estágio lá na sala de uma professora, e eu ficava lá todos os dias, de 13h00 até 

17h00, aí tinha uma bolsa que vinha pra gente né, de ajuda de custo. Nesse período 

eu cursava o 3º ano [...]. (PROFESSORA C). 

 

 

A professora S também escolhe o magistério e reafirma sua escolha pelo gosto e 

pelo querer: 

 

[...] comecei a estudar no Leopoldo Miranda, e lá eu fiz até o 2º grau, formei lá na 

escola... Foi o magistério. [...] E foi naquela época de uma formação bem específica 

mesmo, com as didáticas né, então a gente tinha prazer mesmo de estar fazendo o 

magistério, pra quem já tinha se identificado com a profissão. Tanto que eu era 
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considerada uma das melhores alunas porque eu abraçava mesmo a causa e o 

estudo. Eu gostava, eu queria por qualquer maneira ser professora. (PROFESSORA 

S). 

 

 

Nesse trecho do depoimento, a professora faz referência à didática como 

disciplina específica do magistério, sendo que na opinião dela esta lhe dava prazer em fazer o 

curso.  Reportamo-nos ao modelo didático pedagógico que prevaleceu nas escolas normais ao 

longo do século XX. De acordo com Saviani (2009), a formação de professores para as quatro 

primeiras séries do ensino fundamental expressou a predominância do referido modelo, 

articulando parcialmente os aspectos do conteúdo e da forma que caracterizavam o processo 

de ensino. 

Ao considerarmos os depoimentos acima, percebemos a diferença nos relatos 

quanto à escolha pela profissão: o professor T escolhe enfermagem, mas acaba concluindo o 

curso de magistério; a professora C opta pelo magistério em detrimento ao curso científico; já 

a professora S opta pelo magistério sem dúvidas quanto à sua escolha. Ao observar a prática 

dos professores citados, percebemos que apresenta comprometimento quanto às suas escolhas, 

indiferente da forma como escolheram o magistério. Os professores revelam compromisso 

com o fazer pedagógico.  

 

3.2.1 A escolha da profissão docente: os desafios de um grande início 

 

 

A formação docente pode ser considerada um contínuo de desafios para quem 

encontra na docência o campo de atuação profissional. Os caminhos percorridos, muitas 

vezes, são complexos, fazendo com que o professor se reconstrua, a partir do seu trajeto de 

vida e dos seus saberes docentes. 

Na questão “Por que você escolheu a profissão docente?”, encontramos indícios 

de que a escolha ocorreu em função da influência de professores da infância, da influência 

materna, do desejo de contribuir socialmente e do gosto pela escola desde a infância. 

Um elemento apresentado nos resultados da entrevista é o fato de um dos 

professores dizer o quanto uma professora da sua infância chamou sua atenção por dar aulas 

para uma turma multisseriada, da qual ele fazia parte. Esse professor, desde que iniciou sua 

carreira, também trabalha na área rural com turmas multisseriadas: 

 
Então, eu quis ser professor justamente porque quando eu estudei em Morrinhos, eu 

via assim, como a turma era multisseriada, eu achava muito interessante. Eu ficava 
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pensando: “como é que a professora consegue dar aula com um monte de meninos 

misturados?” (PROFESSOR T). 

 

De acordo com Tradif, “as experiências escolares anteriores e as relações 

determinantes com professores contribuem também para modelar a identidade pessoal dos 

professores e seu conhecimento prático. (TARDIF, 2010, p. 73). 

A organização do trabalho pedagógico em turmas multisseriadas constitui 

desafios importantes que envolvem a docência. O agrupamento dos alunos por turmas 

diferentes, o uso do material didático, a proposição dos conteúdos, o tempo destinado a cada 

atividade, o uso do quadro de giz, a correção coletiva das atividades são alguns dos elementos 

dessa organização que perpassam o trabalho diário do professor nessas turmas. Esses 

elementos, de acordo com o depoimento, chamaram a atenção do professor T quando pensa: 

“como é que a professora consegue dar aula com um monte de meninos misturados?” 

Segundo informações do setor de Escrituração Escolar da SMED – Secretaria 

Municipal de Educação de Diamantina, a escola localizada no povoado de Morrinhos, 

denominada E. M. Domingos José de Almeida, citada pelo professor T, encerrou suas 

atividades na rede municipal de educação em 02/02/2006 por falta de alunos para composição 

das turmas.  

Ao longo dos anos, muitas escolas multisseriadas encerraram suas atividades e 

foram fechadas na rede municipal de educação de Diamantina por demanda insuficiente. 

Atualmente, a referida rede conta com 37 escolas em funcionamento, considerando nesse 

quantitativo os CMEI’s – Centros Municipais de Educação Infantil. Desse total, 25 são 

escolas rurais e 13 são multisseriadas. 

Sobre as escolas multisseriadas e do campo, Souza e Santos apontam a 

necessidade de se desenvolver um processo educativo diferente, com o intuito de valorizar a 

formação do aluno e a apropriação de novos conhecimentos: 

 

As escolas multisseriadas encontram grandes dificuldades de funcionamento no 

sistema educacional brasileiro. Além de correr risco de fechamento pelas prefeituras 

por não haver demanda de alunos, elas são marginalizadas pela sociedade como 

escolas com o ensino deficiente. Nesta perspectiva, tenta-se legitimar a ideia de que 

para o homem do campo não são necessárias as letras, apenas a enxada. Por outro 

lado, as escolas multisseriadas podem ser compreendidas como possibilidade de 

desenvolver um processo educativo diferente, em que alunos de diversas faixas 

etárias e experiências podem participar/criar formas coletivas de apropriação do 

conhecimento. É preciso repensar a organização secular da instituição escola, os 

tempos e espaços fragmentados. (SANTOS; SANTOS, 2007, p. 213). 

 

 



84 
 

Outro elemento importante, que aparece no depoimento do professor T e da 

professora S, é o fato de darem aulas para os vizinhos menores ou colegas, ajudando-os na 

realização das tarefas de casa, uma brincadeira que acabava se tornando importante para as 

pessoas envolvidas: 

 

[...] eu ensinava dever para os meninos lá de casa, os meus sobrinhos, primos, e as 

minhas tias não tinham paciência nenhuma, e sempre elas me chamavam pra estar 

ensinado a eles o dever. E antes também da época de formado, além de ensinar 

dever, as mães até me pagavam pra eu dar aula de reforço para os meninos que 

moravam na rua lá de casa. Mesmo sem eu ter formação nenhuma, sempre eu tava 

ajudando em um dever, ou um trabalho de escola, sempre eu tava ajudando. Aí 

como eu vi que sempre eu tive essa facilidade pra estar ajudando no dever, de estar 

ajudando em algo voltado pra educação, aí eu decidi que eu ia ser professor. 

(PROFESSOR T). 

 

 

Toda vida eu gostei da área da educação, sempre mesmo, desde pequena. Pegava 

giz, quadro, minha mãe me incentivava muito nessa questão, de estar dando aula, 

de estar ajudando aquela turminha próxima né, meus vizinhos, (...) meus 

colegas.(PROFESSORA S). 

 

 

Os significados atribuídos pelos sujeitos às experiências escolares da infância 

remontam a um passado de histórias que contribuíram para a formação docente. De um modo 

geral, muitos professores brincaram de ‘aulinha’ na infância, porque tinham como referência 

os próprios professores, na maioria das vezes professoras.  

Conforme Oliveira, citado por Irgang, 

 

 
as histórias da nossa infância e da nossa escolarização são revisitadas no sentido das 

referências construídas: temos recursos experienciais e também representações sobre 

escolhas, influências, modelos, formação de gostos e estilos, o que é significativo 

para a reflexão sobre o que somos hoje e para as possibilidades autopoiéticas que 

nos singularizam como pessoas e professores. (OLIVEIRA, apud IRGANG, 

2006, p. 184).17 
 

 

É importante destacar que o depoimento do professor T apresenta uma 

contradição quando este diz que ao ajudar os primos, sobrinhos e outras crianças próximas na 

realização de tarefas e atividades escolares decidiu, então, que seria professor. Mas quando 

ingressou no ensino médio escolheu o curso de Enfermagem e só alterou sua escolha para o 

curso de Magistério devido a não continuidade do curso da sua primeira escolha. 

No trecho seguinte, percebemos que a entrevistada tem gosto pela escolha da 

profissão e afirma que desde criança tinha o desejo de ser professora. A influência de 

                                                             
17 OLIVEIRA, V.F.de; OLIVEIRA, W.F. de. Criança e infância: quando o encontro é marcado e não acontece. 

Vivências das infâncias: contextos e perspectivas. Cadernos temáticos/OMEP. Santa Maria: Pallotti, 2005. 
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professores na infância também contribuiu significativamente para isso, como também a ajuda 

que prestava ao irmão mais novo na realização das tarefas de casa. A mãe, que nunca 

frequentou a escola, é outro fator, uma vez que a não escolarização dela fez falta na condução 

das tarefas escolares dos filhos. Porém, ela termina dizendo: “Fazer o quê?”, como se, diante 

de tantos fatores contribuintes, não houvesse alternativa senão a de ser professora: 

 

Desde novinha eu falava que eu queria ser professora, [...]. Porque quando eu 

estudava da 1ª a 4ª série, eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar, eu era 

uma das primeiras da turma, sabe? E também as professoras que a gente tinha, sei 

lá, acho que foi isso. Porque eu tive muitas professoras boas da 1ª até a 5ª série, e a 

escola também era muito boa, Joaquim Felício... Então, o que me despertou foi isso, 

e também aquele gosto que eu tinha por um irmão mais novo, que eu sempre 

ensinava dever, porque minha mãe não tinha muitas condições de ensinar, então eu 

mesma ensinava. Quando ele entrou pra escola ele já sabia o nome dele, acho que é 

por isso que eu tive esse gosto. E minha mãe nunca teve assim... ela nunca foi na 

escola sabe, então é por isso, desde pequena já tinha vontade sabe, de ensinar, 

então tem que seguir, né? Fazer o quê?(PROFESSORA C). 

 

A professora R narra as marcas da sua escolha pela profissão docente e o 

compromisso com a comunidade. Observam-se também a influência de seus antigos 

professores na escolha da carreira e o prazer em ensinar o irmão mais novo com os deveres de 

casa: 

 

Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, e desde pequenininha mesmo, acho que 

sempre senti essa vontade, sempre gostei muito de estar junto com as professoras, 

como eu te contei, que moravam na minha casa e despertavam em mim... E também 

por isso, eu sempre fui engajada com as causas sociais de lá, porque eu gosto do 

campo, de ser de lá, e essa situação sabe, que eu sempre vi a minha mãe falando a 

respeito disso: “Nossa gente não tem nenhuma professora!” E não tinha professora 

formada, e eu sempre quis fazer alguma coisa que fosse útil pra comunidade, que 

fosse útil pra as pessoas dali, sabe? No entanto, depois eu não quis sair de lá, às 

vezes eu penso a respeito do assunto e sinto até um pouco de receio, porque eu 

gosto do que eu faço, gosto de estar lá, tenho muito entrosamento com os pais dos 

meus alunos. Às vezes quando um aluno falta, ou acontece alguma coisa, eu gosto 

de ir na casa do aluno pra estar conversando, pra saber o que aconteceu, tem 

assim, aquele aconchego mesmo com a família, então eu não me vejo fazendo outra 

coisa e sou feliz com essa escolha, sabe, de ser professora; eu tenho todos esses 

motivos.(PROFESSORA R). 

 

A professora, em seu relato, expressa claramente a satisfação em ter convivido na 

infância com as professoras que se hospedavam em sua casa e o quanto esse convívio 

influenciou na escolha de sua profissão. Ademais, o contexto lhe favoreceu no sentido de 

perceber que naquele lugar, onde ela nasceu, não havia professora formada, sendo muito 

comum nas comunidades rurais o exercício de professores leigos nas escolas do campo. 

Diante disso, ela percebe a importância de se ter um professor com qualificação na 
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comunidade. Então, ao tornar-se professora, passa a sentir-se comprometida com o processo 

educativo dos estudantes e compreende a importância de seu trabalho nesse modelo 

educativo, consciente da sua posição social e função na sociedade.  

Outro aspecto percebido nos depoimentos refere-se à vocação para profissão. É o 

caso da professora S, que nos relata: 

 

(...) toda vida eu acredito que tive esse perfil pra estar dando aula, tanto que eu 

exerço essa profissão hoje assim, com unhas e dentes mesmo, gost; sinto prazer do 

que eu estou fazendo. [...] 

Pesquisadora – Por que você escolheu a profissão docente? 

Professora S – Como já comentei, já estava assim predestinado (...).(PROFESSORA 

S). 

 

 

O que nos chama a atenção no depoimento da professora S é a crença no dom, na 

vocação para o exercício da profissão, como algo predestinado, ou seja, como se nascesse 

professora.  

Nesse sentido, utilizamos as contribuições de Tardif:  

 

Quando os professores atribuem o seu saber ensinar à sua própria “personalidade” 

ou “à sua arte”, parecem estar se esquecendo justamente de que essa personalidade 

não é forçosamente “natural” ou “inata”, mas é, ao contrário, modelada ao longo do 

tempo por sua própria história de vida e sua socialização. (TARDIF, 2010, p. 78). 

 

 

Os professores pesquisados, logo que concluíram o curso de magistério, iniciaram 

suas atividades laborativas na rede pública de ensino, na área urbana ou rural do município de 

Diamantina. Os desafios do início da carreira são consideráveis e merecem nossa atenção, 

pois os relatos nos mostram que a memória guarda significados e atenuantes delineadores da 

condição docente. Segundo Le Goff, “A memória, como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas.” (LE GOFF, 1924, p. 423).  Nesse sentido, compreendemos que os relatos 

dos professores apresentam uma breve atualização das marcas do passado, que constituíram o 

caminho da profissão docente. 

O professor T nos revela como se deu a primeira oportunidade de trabalho como 

professor da rede municipal de educação de Diamantina: 

 

Assim que eu concluí o magistério, em dezembro, logo em janeiro eu já fiquei 

sabendo da abertura de um processo seletivo na prefeitura para dar aula, aí eu fiz a 

minha inscrição. Tinha vagas em vários lugares, tanto na sede quanto nos distritos, 
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mas pelo fato deu já ter morado na zona rural, e eu gosto muito da zona rural, aí eu 

fiz a minha inscrição para trabalhar em uma escola da zona rural nesse processo 

seletivo. Logo depois eu fui chamado, só que tinha uma entrevista, e nessa 

entrevista foi eu e mais cinco pessoas que fizeram para esse lugar, que foi na escola 

da Fazenda Santa Cruz, perto do distrito Vau, eu nem sabia onde era a escola, 

nunca tinha ido lá. Eu fui fazer a entrevista, aí eles, na época, até me perguntaram 

se eu sabia onde era e se eu tinha parentes por lá, aí eu disse que tinha parentes no 

Vau, mas lá nesse lugar eu não conhecia ninguém, mas mesmo assim eu queria 

fazer pra lá. Com isso, eles me perguntaram o porquê da minha vontade de fazer 

pra lá, sendo que eu não tinha parentes lá e também não conhecia ninguém. Aí eu 

falei: “uma, que eu terminei o magistério agora e quero dar aula, e outra que não 

importava o lugar porque eu precisava trabalhar também”. Aí nisso, depois de uma 

semana saiu o resultado e eles me ligaram já dizendo que eu tinha quer ir pra 

escola porque eu tinha ficado em 1º lugar na entrevista. Daí eu já fui arrumando as 

minhas coisas e fui dar aula na Fazenda Santa Cruz. (PROFESSOR T). 

 

 

Nesse trecho, podemos destacar o fato de o professor dizer da necessidade do 

trabalho, independentemente do local onde iria atuar. Ele nos revela a contribuição de ter 

morado na zona rural, como também a influência da experiência de aluno em uma escola 

multisseriada para a escolha da vaga em escola rural. Outro elemento que aparece no 

depoimento é a forma de contratação temporária adotada pela Prefeitura Municipal de 

Diamantina, naquela época por meio de PSS – Processo Seletivo Simplificado, tendo como 

requisito a aprovação de inscrição e a entrevista. Destacamos que esse tipo de seleção é 

comum nas redes municipais de educação para contratação de servidores. 

Segundo Tardif, há 

 

professores que chegam a ficar numa mesma escola por vários anos consecutivos, 

enquanto que outros, mudam várias vezes, praticamente ao fim de cada contrato, 

especialmente nos primeiros anos de trabalho. A instabilidade é uma dura realidade 

para os jovens professores em situação precária, pois o fim do contrato representa, 

muitas vezes, segundo eles, uma ruptura com a escola e com os alunos aos quais eles 

se haviam apegado. (TARDIF, 2010, p. 91). 

 

 

Dos professores entrevistados, podemos considerar que três deles mudaram de 

escolas de atuação no início da carreira até que se estabeleceram em determinadas unidades 

escolares, mesmo sabendo que dois deles ainda não se efetivaram funcionalmente na rede 

municipal de educação de Diamantina. 

A professora C nos conta também das suas dificuldades em relação à precariedade 

do emprego:  

 

[...] formei no magistério lá na Escola Normal, logo depois eu já consegui 

trabalhar, eu fiz a inscrição, na época, na Secretaria de Educação, a gente fazia 

inscrição lá, eu precisava trabalhar (...) aí saiu uma vaga pra mim lá na zona rural. 

(...) na Escola Municipal de Algodoeiro (...) na época eu passei muita dificuldade, 

eu trabalhei sete anos na roça, na zona rural e é muito difícil. Eu fui pra lá e não 
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tinha luz, depois de um ano ou um ano e meio que colocou luz lá, era até aquela luz 

solar, sabe? A gente passava muito aperto, eu nunca tinha saído de casa, pra ficar a 

semana toda, tinha vezes que eu tinha que ficar final de semana, eu ia em casa uma 

vez por mês, então eu passei muito aperto, mas mesmo assim eu não desisti, eu falei 

assim: “Eu não vou desistir, porque é o que eu quero”! E por isso que eu fiquei sete 

anos lá. Aí depois que eu fiquei esse tempo lá eu logo voltei pra Diamantina. 

(PROFESSORA C). 

 

O relato acima nos revela a proposição de Ramalho, uma vez que a professora, 

com a necessidade do trabalho e a condição de iniciante na carreira, não tinha outra 

alternativa senão aceitar as aulas na escola rural, com todas as limitações que pudessem se 

apresentar.  

Segundo Ramalho,   

 

[o] fato desses professores se disporem a trabalhar inicialmente em turmas 

multisseriadas na zona rural explica-se em função da falta de trabalho, própria da 

realidade brasileira, alimentada pela possibilidade de emprego e pela esperança de 

que, num breve espaço de tempo, pudessem vir a trabalhar em turmas seriadas na 

zona urbana. Concretizado o sonho da aquisição do emprego, passam então a aspirar 

pelo retorno à sua localidade de origem. Atribuem a esse novo desejo as enormes 

dificuldades enfrentadas que estão diretamente relacionadas às condições de 

infraestrutura. Estas compreendem a dificuldade de transporte para se locomoverem, 

ao local para hospedagem e, em algumas situações, até ao obstáculo em lidar com 

comportamentos sociais e culturais diferentes. (RAMALHO, 2008, p. 63). 

 

 

A professora C relata “Eu não vou desistir (...)” e assim permanece no emprego 

por sete anos consecutivos. A precariedade da profissão está ligada a alguns elementos, como 

a insegurança quanto à continuidade do contrato, a ausência de emprego, a desvalorização 

durante os primeiros anos, a distância de casa, a infraestrutura das escolas, a falta de material 

didático, a ausência de acompanhamento pedagógico, dentre outros. Mesmo assim, a 

professora manteve-se persistente, como revela, porque, sobretudo, ela queria ser professora. 

Em geral, as condições das escolas multisseriadas não são boas, pois funcionam 

em prédios escolares inadequados, como casas doadas ou alugadas, casas de lideranças das 

comunidades, igrejas, espaços reaproveitados, sem o mínimo de infraestrutura, além da falta 

de mobiliário adequado ou suficiente. Some-se a isso que professores e estudantes enfrentam 

muitas dificuldades em relação ao transporte e às longas distâncias percorridas para chegarem 

à escola, vindo a pé, de bicicleta, de ônibus, a cavalo, muitas vezes sem se alimentar, 

enfrentando longas jornadas, atravessando sumidouros e percursos com a eventual presença 

de animais selvagens. 

O depoimento do professor T nos remete a uma realidade ainda comum nas 

escolas rurais.  As dificuldades começam a se apresentar com mais veemência, como a falta 
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de energia elétrica e de material didático, que exigiram do professor alternativas para então 

permanecer ali e dar suas aulas. Segundo Guarnieri, “uma parte da aprendizagem da profissão 

docente só ocorre e só se inicia em exercício. Em outras palavras, o exercício da profissão é 

condição para consolidar o processo de tornar-se professor.” (GUARNIERI, 2005, p. 9). 

As dificuldades enfrentadas pelo professor T para se instalar na comunidade e 

iniciar suas atividades docentes aparecem marcadas em seu depoimento: 

 

Aí quando eu cheguei, foi realmente igual ao que eles me falaram na entrevista, o 

lugar era de difícil acesso, aí eu cheguei até o Vau, e estava chovendo muito, não 

tinha condição, o carro não chegava até lá. Daí eu tive que ir debaixo de chuva até 

lá a pé, (...) minha mãe que me levou, ela e meu padrasto, fomos até a metade do 

caminho e tinha um rio, (...) um morador ajudou a atravessar, eu lembro que 

coloquei as minhas coisas numa caixa e molhou tudo. Quando eu cheguei lá eu (...) 

tinha perdido meu material para dar aula, então cheguei sem nada. (...) Na época, o 

pessoal da prefeitura tinha me falado que até eu arrumar um lugar pra ficar, eu 

tinha que ficar na escola, (...) eu procurei a escola, perguntei a cantineira: “Onde é 

a escola”? Aí ela me respondeu: “É ali na frente”. Aí eu vi uma casinha no meio do 

milharal, era a escola, a escola era só um cômodo, uma cozinha e dois 

banheirinhos. Aí eu falei com ela: “eu vou ficar na escola, pois eu vou trabalhar 

aqui”. Aí ela falou assim comigo: “Você vai ficar na escola, só que a escola não 

tem luz não! (...) A escola não tem luz e não tem agua direito também não. Aí ela me 

levou pra dentro da escola e realmente não tinha luz lá. Daí na primeira noite eu 

fiquei na escola, eu juntei as mesas, (...) a cantineira me emprestou uma coberta, um 

colchão e eu coloquei. Ela queria que eu ficasse na casa dela, só que eu ‘tava com 

vergonha, sabe, naquele primeiro momento. (...) fiquei na escola a primeira noite. 

Aí já na segunda noite eu vi que eu não tinha condição de ficar lá, fiquei com medo, 

na época eu era muito novo, eu ‘tava com 22 anos. E acabou que na segunda noite 

eu fui pra casa dela, e lá eu fiquei durante quinze dias. (PROFESSOR T). 

 

Para esse quadro da situação das escolas rurais, Ramalho nos aponta: 

 
 

A falta da efetivação de políticas públicas voltadas para o ensino rural multisseriado, 

na perspectiva dos professores, é constatada e atribuída pela falta de infraestrutura 

das escolas. Descrevem que as escolas funcionam em prédios com péssimas 

condições físicas, muitas vezes cedidos por um membro ou instituição da 

comunidade; nem sempre possuem energia elétrica ou água canalizada e os 

banheiros costumam apresentar um quadro lastimável. Acrescente-se, ainda, a falta 

de material e recursos pedagógicos, uma vez que os pais ou responsáveis pelos 

alunos não têm condições de assumir tal despesa. A própria lousa, muitas vezes, não 

apresenta a menor condição de uso. Enfim, acrescenta-se a esse cenário, a falta ou 

quantidade insuficiente de livros, cadernos, lápis, borrachas, giz, papéis, etc. 

(RAMALHO, 2008, p. 61). 

 

 

 

Ainda sobre o relato do professor T, acrescentamos outro trecho que nos revela a 

dificuldade do trajeto diário para chegar à escola; a alternativa encontrada para dirimir o 

problema do deslocamento, o improviso de uma nova sala de aula e o desafio de lecionar para 

turmas do 4º e 5º anos multisseriadas: 
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[...] aluguei uma casa no Vau, (...). Só que acontecia o seguinte, eu morava no Vau, 

e eu tinha que ir todo dia a pé 7 km do Vau até Santa Cruz. Eu ia e voltava todo dia 

a pé por 7 km, eu dava aula a tarde. Só que pelo fato da minha pele ser muito clara, 

eu não estava aguentando muito o sol, aí eu vim na prefeitura e conversei com o 

pessoal da secretaria (...) se eu podia cercar a frente da escola, que tinha uma área 

aberta, usando metalão e um quadro, e dar aula de manhã nessa área, porque eu 

não estava aguentando o sol no período da tarde. Aí eles autorizaram, (...) eu 

conversei com as mães dos alunos, e elas falaram que não tinha problema, (...). Daí 

eu fiquei dando aula o resto do ano na área, eu coloquei um quadro tampando a 

entrada, de modo que os alunos não viam a estrada, pra não tirar a atenção deles, 

eram doze alunos. E de cara também foi difícil porque eu peguei o 4º e o 5º ano 

multisseriado, (...) seis alunos do 4º ano e seis do 5º ano, cada um com uma 

dificuldade pior do que a outra. (...) eu fiquei assim, dando aula durante um ano 

nesse lugar, quando terminou eu já estava gostando muito, (...). (PROFESSOR T). 

 

 

O professor T, ao dizer que o trabalho com turmas de 4º e 5º anos, logo no início 

da carreira foi difícil, nos faz compreender a complexidade das tarefas e a exigência do 

trabalho com turmas iniciais do ensino fundamental, principalmente multisseriadas. Diante 

disso, entendemos a necessidade da formação específica para a atuação em turmas assim 

organizadas, além das particularidades que deve perpassar um projeto pedagógico para a 

educação do campo.  

Os desafios da prática são evidenciados a partir das dificuldades de permanência 

no emprego e acesso à escola. O professor T nos relata que o contrato para trabalhar na E. M. 

Fazenda Santa Cruz terminou naquele mesmo ano, 2006, então ele ficou sem trabalho desde o 

final do ano até fevereiro do ano seguinte. Em 2007, recebeu uma ligação da SMED para 

cobrir uma licença saúde de uma professora que atuava na E. M. de Covão. Segundo ele, o 

acesso a essa escola era mais crítico do que o anterior; não havia vizinhos no entorno, nem 

havia casa para alugar. Lá ele deveria morar na própria escola. Conta também que o fato de 

ter ficado desempregado não dava a ele outra escolha senão a de assumir as aulas por um 

tempo determinado. Passados alguns meses, depois de encerrada a licença da professora, o 

professor T é chamado para assumir as aulas novamente, assim trabalhando na comunidade de 

Covão por 5 anos. Destacamos que, nessa fase da trajetória do professor, o processo de 

adaptação ao local e integração na comunidade foi mais rápido quando este nos diz: (...) na 

primeira semana que eu fiquei lá, eu já me adaptei com o lugar. 

Nesse sentido, Guarnieri nos aponta que 

 

[o] professor é uma pessoa que vive em integração com seus pares, dentro de uma 

cotidianidade construída com todos os elementos humanos; ele participa dela com 

todos os aspectos de sua personalidade e em todas as esferas da vida: trabalho, lazer, 

descanso, atividade social, intelectual, etc., vai se construindo aí como pessoa e 

profissional. (GUARNIERI, 2005, p. 25). 
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A professora R também iniciou sua carreira em escola rural. Neste caso, 

especificamente, a professora nasceu na comunidade, qualificou-se e lá começou a trabalhar:  

 

Eu comecei a trabalhar quando eu iniciei a faculdade de Pedagogia, (...), porque na 

época, eu lembro a situação que era, (...) não tinha professores pra assumir, às 

vezes assumia a vaga, lá na zona rural, onde eu trabalho, mas era só por aquele 

motivo até encontrar algo aqui em Diamantina. Porque se a pessoa não mora lá, se 

a pessoa não tem uma vida lá, é difícil pra você permanecer no lugar, né? Você tem 

que arrumar casa pra morar, ou às vezes ficar de favor na casa de alguém, então é 

muito complicado uma pessoa de outro lugar se deslocar, e por esse motivo que eles 

acabaram, na Secretaria, aceitando uma pessoa que estava cursando, sabe? Aí eu 

comecei a trabalhar, eu estava, se não me engano, no 3º período da faculdade 

(...).(PROFESSORA R). 

 

Confirmamos no depoimento da professora R as dificuldades já mencionadas 

quanto ao trabalho docente em escolas rurais. A dificuldade da moradia, do deslocamento, 

junto ao fato de ficar longe de casa por uma ou duas semanas, podendo visitar a família 

esporadicamente, desencadeiam outros problemas como a ausência de professor disponível 

para assumir aulas em comunidades como a de Batatal. Por isso, também, muitos professores 

leigos ocuparam as escolas rurais por longa data, na maioria das vezes uma figura feminina 

que se destacava na comunidade para ensinar as primeiras letras às crianças, seguidas de 

cálculos de soma, subtração, divisão e multiplicação, sem qualquer proposição pedagógica 

sistematizada. 

A professora S, diferentemente dos outros, iniciou sua carreira docente em escolas 

urbanas e conta-nos da escolha por unidades que atendiam a alunos carentes, tendo como 

objetivo a possibilidade de contribuir para a formação deles: 

 

Eu sempre trabalhei né, desde a E. E. Gabriela Neves, até hoje, o foco das escolas 

sempre foi (...) com meninos mais carentes. E lá no Gabriela Neves, na época, a 

gente não era só professora, a gente era também um pouquinho (...) psicólogo, mãe, 

pai.  [...] “gente, que gostoso ser não só professora, mas estar ali (...) amenizando o 

outro lado que não é só da função de ser professora, né?” 

Pesquisadora – E na rede municipal de educação? Quando você começou a 

trabalhar? 

Professora S – Eu comecei a trabalhar em 2001. Foi um contrato, foi na Escola 

Municipal Maria Antônia, né; eu lembro que foi com uma turma de 3º ano, eu 

trabalhei lá como professora por 2 anos, foi quando a escola ainda não tinha uma 

direção, (...). (PROFESSORA S). 

 

Os depoimentos dos professores pesquisados nos levam a refletir sobre as 

condições de ingresso na carreira docente.  Segundo Tardif (2010), essas condições são 
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relativizadas, uma vez que para os professores em situação precária, a aprendizagem da 

profissão se torna mais complexa e desafiadora, diferentemente para professores regulares. As 

mudanças frequentes de turmas, de escola, de área de trabalho, a instabilidade da função, a 

mudança da carga horária, a falta de apoio e de valorização ao professor contratado, dentre 

outros, são elementos que se configuram em uma fase crítica da trajetória profissional, pois 

evidenciam uma distância em relação à identidade e à condição profissional. (TARDIF, 

2010). Em atenção aos relatos ora mencionados, percebemos que a oportunidade de lecionar 

em escolas rurais está mais presente para aquele que acaba de concluir um curso de formação; 

ficam as escolas urbanas e bem localizadas na cidade para aquele profissional que já guarda 

alguns anos de experiência. Vimos que a professora R buscou se formar e, desde o início da 

qualificação, tinha o desejo de voltar para a comunidade rural onde nasceu. Além de deixar 

claro que viver naquele lugar fazia parte das suas escolhas, manifesta a certeza de que dar 

aulas ali consiste em uma tarefa social, considerada um compromisso com a profissão. Já a 

professora C e o professor T iniciaram a carreira em escolas rurais de difícil acesso, sendo que 

a professora C conseguiu vaga na cidade, depois de ficar um tempo considerável na área rural. 

O professor T, até os dias de hoje, trabalha em escola rural; o que difere do início da carreira é 

a localização das escolas de atuação, hoje, pois, diferente do passado, ele trabalha em uma 

escola mais próxima da cidade, com facilidade de acesso. A professora S inicia a carreira em 

uma escola da rede estadual, relata a escolha por escolas que atendem a alunos mais carentes e 

atualmente continua a lecionar em uma escola municipal que possui as mesmas 

características. A professora S aponta em seu relato que, muitas vezes, é necessário ser mãe, 

psicóloga, pai para atender aos alunos. Aqui, identificamos que os professores assumem 

diferentes saberes, sem muitas vezes ter conhecimento específico sobre eles.  

Considerando os depoimentos e as observações in loco, percebemos que as 

vivências dos professores influenciaram significativamente na constituição deles como 

docentes. A professora R, especificamente, por estudar em escola rural multisseriada e iniciar 

sua carreira em uma escola da mesma natureza, desenvolve suas aulas com a compreensão da 

condição de aprendizagem dos alunos, com a clareza das necessidades do planejamento 

escolar e do abandono quanto à orientação pedagógica. 

No depoimento que segue, o professor T revela uma característica comum ao 

trabalho desenvolvido em turmas multisseriadas, que favorece a aprendizagem dos alunos: 

 

O que eu descobri, nesse processo até hoje... que... quando eu estou introduzindo 

uma matéria para o 5º ano, o 4º ano acaba pegando também, que muita coisa dá 

pra trabalhar junto (...). Quando os alunos do 4º ano chega lá no 5º ano, que eu vou 
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introduzir a matéria do 5º ano pra eles, eles já viram um ano antes e lembram: “Ah 

eu já vi isso, ano passado eu vi isso!” (...) eles acabam revendo e reforçando o 

conteúdo. (PROFESSOR T). 

 

 

Para o professor T que, nos anos iniciais da sua escolarização, admirou o fato de 

sua professora dar conta de dar aula para todos os alunos misturados, vimos que para ele 

também é possível. 

A professora R, que estudou na mesma escola que trabalha atualmente e que teve 

como referência as professoras da sua infância, aquelas que hospedavam em sua casa e 

aquelas que lhe deram aulas, evidencia a influência dessas profissionais na escolha da carreira 

e na maneira de ensinar. Portanto, fica explícito que as experiências escolares contribuem para 

formação da identidade de professores e seu conhecimento. 

 

3.2.2 A formação acadêmica: uma exigência legal para a garantia do trabalho 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBNE 9.394/96 prevê em 

seu artigo 62 a formação de docentes para atuar na educação básica em nível superior de 

graduação plena. A formação em nível médio é aceita como exigência mínima para o 

exercício na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, porém em seu 

artigo 87 há a recomendação de que o ano de 2006 representasse o marco a partir do qual 

somente fossem admitidos professores com habilitação em nível superior. 

A nova exigência de formação, estabelecida em lei, previa e ainda prevê uma 

iniciativa para o atendimento da educação em todo país, oportunizando a capacitação de 

futuros profissionais da educação, bem como profissionais em exercício. 

De acordo com Carneiro, a legislação prevê que  

 

[a] formação de professor constitui aspecto angular da educação básica. O ideal é 

que se tenham docentes com formação avançada para atuar num nível de educação 

em que são definidos os valores e as condições básicas para o aluno aprender o 

mundo, intervir na realidade e agir como sujeito crítico. (CARNEIRO, 1998, p. 

150). 

 

O Conselho Nacional de Educação/CNE emitiu o Parecer nº 009/2001, aprovado 

em 08/05/2001, definindo as diretrizes curriculares nacionais para a formação de Professores 

da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena. Segundo 

Carneiro, e considerando os princípios norteadores, definidos pelo CNE para a nova formação 

de professores, a licenciatura “passa a realçar a necessária, porém, tradicionalmente 
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esquecida, interconexão dos conhecimentos tratados e trabalhados no currículo de formação 

do professor, com os conhecimentos tratados e trabalhados no currículo de formação do aluno 

da educação básica.” (CARNEIRO, 2001, p. 151). 

Por outro lado, abordamos aqui o impacto da exigência legal na vida dos 

professores em exercício na rede municipal de educação. Vejamos os depoimentos: 

 

[...] quando eu já estava no 7º período, eu já estava quase formando, aí eu parei de 

trabalhar, porque foi quando surgiu aquela lei que, quem não tivesse o diploma não 

podia assumir. Aí eu parei, e enquanto isso, não achavam um professor pra assumir 

a vaga que eu tinha deixado, fizeram vários processos seletivos e não encontraram. 

Aí eu formei, eu não tinha colado grau ainda, eu tinha terminado o processo na 

faculdade, foi em Julho, e saiu o processo seletivo no ‘inicinho’ de agosto pra já 

começar as aulas, quando eu já tinha formado. E aí eu participei do processo 

seletivo, eu lembro que o diretor da faculdade fez pra mim aquela declaração, só 

faltava a colação de grau, mas que se fosse preciso ele faria uma colação de grau, 

pra mim assumir. E foi considerado o documento e eu assumi a vaga, aí lembro que 

eu fiquei muito feliz no dia, que eu participei do processo seletivo, e até então, vinha 

inabilitada, porque quando você não tem o diploma, você fica inabilitada no 

processo, e aí foi a primeira vez que eu vi o meu nome como habilitada, e aquilo 

enche a gente de satisfação, porque você sente assim: “Nossa, eu estou habilitada 

agora pra trabalhar!” Aí foi quando eu iniciei novamente já formada, entendeu? 

(PROFESSORA R). 

 

 

[...] em 2012, como eu só tinha o magistério, saiu uma lei que na época, eles 

falaram que quem tinha só o magistério não ia poder ficar, teria que ter faculdade 

de Pedagogia, então iam fazer cortes dos funcionários que não tinham a formação. 

Aí eu vi a necessidade de sair do Covão. Nisso, abriu um processo seletivo, eu fiz a 

inscrição pra Escola de Extração. Daí eu passei no processo seletivo e fiz a minha 

matrícula na faculdade, fiquei nessa escola 4 anos (...) e em 2015 terminei a 

faculdade. 

Pesquisadora – Então você fez o curso de Pedagogia em exercício, você estava 

trabalhando e fazendo o curso de Pedagogia?  

Professor T – Isso. E pra não perder o trabalho, (...) eu tava autorizado, ou seja, 

eles me deram uma autorização. (...) na época tiraram muitos professores, só que 

eles (...) fizeram um levantamento, e alguns eles deixaram com a autorização, eu 

fiquei autorizado. Aí eu peguei uma declaração que eu estava concluindo o curso de 

Pedagogia, apresentei, eles aceitaram e assim eu fiquei. Aí logo que eu terminei, eu 

só mandei o diploma pra eles estarem atualizando (...). (PROFESSOR T). 

 

 

A dificuldade de contratar professor para atuar em determinadas localidades do 

município de Diamantina, como comunidades rurais de difícil acesso, ganha um novo 

elemento entre os anos de 2002 a 2005, observando que a partir de 2006, conforme legislação 

vigente, nenhum professor sem habilitação em nível superior poderia ser contratado. 

Considerando os sujeitos entrevistados, podemos afirmar que parte dos professores da rede 

municipal de educação de Diamantina, sem a devida habilitação, passou por dispensas, 

remanejamentos ou viveram contratações provisórias apenas com autorização para lecionar. 
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Ao fazer alusão ao depoimento da professora R, percebemos em sua trajetória a 

conquista de um desejo – a habilitação para lecionar, bem como o fato de a comunidade de 

Batatal, a partir daquele momento, ter uma professora local com a habilitação específica 

exigida. 

O acesso à formação em nível superior não seria tão simples. Na região de 

Diamantina, tivemos a FAFIDIA – Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina, que 

encerrou suas atividades por volta de 2011; de caráter privado e modalidade presencial, a 

instituição oferecia os cursos de Pedagogia, Letras, História, Matemática, Filosofia e 

Ciências. A partir de 2004, a lei nº 14.949, de 09/01/2004, da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais, autorizou a celebração entre as universidades e os municípios do estado para a 

implantação dos cursos Normal Superior e Pedagogia fora da sede, possibilitando à FAFIDIA 

ampliar horizontes e oferecer cursos em outras cidades a partir do Campus dessa instituição. 

Outras instituições, como a UNOPAR e a UNIPAC também passaram a oferecer cursos na 

área da educação no município e região. 

O Projeto Veredas – Formação Superior de Professores, referido anteriormente, 

foi concebido no marco do Programa Anchieta de Cooperação Interuniversitária (PACI), 

estava destinado à habilitação de professores do Estado de Minas Gerais atuantes nos anos 

iniciais do ensino fundamental, sem a formação desejável em nível superior. O curso 

possibilitou a formação inicial em serviço de 630 professores da rede pública da região, sob a 

jurisdição da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, combinando a modalidade 

de educação a distância com momentos presenciais, sendo desenvolvido em parceria com a 

FAFIDIA.  O curso oportunizou a formação para o exercício do magistério de muitos 

professores da rede municipal de educação de Diamantina. Do total de cursistas, o município 

atendeu aproximadamente a 32 professores da rede pública municipal e estadual. Dentre os 

professores que frequentaram o curso, destacamos, nesta investigação, o depoimento da 

professora C como cursista do projeto: 

 

[...] eu não tinha nem feito faculdade ainda, porque não exigia. Que agora exige né, 

completar a faculdade. Aí quando eu comecei a trabalhar lá na escola na zona 

rural, eu logo consegui o Veredas, (...) o vestibular tinha que fazer em Sete Lagoas, 

eu lembro, e eu não consegui passar de uma vez, porque tinha tanta gente, eu fiquei 

como excedente. Daí uns dois meses que começou o curso, me chamaram, tinha 

saído a vaga.  Aí eu fiz o Veredas, (...) foram três anos e meio, pois era à distância, 

mas tinham as avaliações que eram presenciais. [...] tinha uma tutora (...). Eu 

formei em 2007 no Veredas.  

Pesquisadora P – Então quando você começou a fazer o curso Normal Superior 

pelo Veredas, você já estava trabalhando na Escola Municipal de Algodoeiro?  

Professora C – Isso. Eu já estava, (...) esse curso mesmo era pra quem já estava 

trabalhando. (PROFESSORA C). 
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Segundo Rodrigues (2009), a proposta pedagógica do Projeto Veredas acenava 

para a articulação de novos conhecimentos e experiências com as vivências e conhecimentos 

práticos dos professores, levando-se em conta a realidade da escola, o que poderia viabilizar 

as mudanças desejadas na atuação dos professores formados, numa permanente vinculação 

entre teoria e prática, realizada no esquema ação-reflexão-ação ressignificada.  

No depoimento da professora C, é possível perceber a influência do curso Veredas 

na aprendizagem da docência, apesar de não ficar claro o que realmente foi aprendido. Outro 

elemento importante apontado pela entrevistada, quanto à modalidade do curso, de caráter 

semipresencial, com atividades a distância, é quando a professora revela que aprendia 

sozinha: 

 

(...) me formei e gostei muito do curso do Veredas. Eu aprendi muito porque a gente 

aprendia mais era sozinha, porque a gente lia os livros né, tinha uns livros pra 

gente ler pra fazer as avaliações, e depois de seis em seis meses tinha as avaliações 

presenciais que a agente tinha que fazer. (PROFESSORA C). 

 

 

Dos professores pesquisados, apenas um deles fez o curso de Pedagogia na 

FAFIDIA independente da exigência legal; outros dois fizeram o curso de Pedagogia na 

UNOPAR, em atendimento à exigência legal e à necessidade de manutenção da oportunidade 

de trabalho; uma professora fez o Normal Superior – Projeto Veredas, em atendimento à 

exigência da legislação, considerando também a necessidade da empregabilidade. 

A professora S cursou Pedagogia na FAFIDIA, mas o faz depois de um tempo, 

após ter concluído o magistério na E. E. Leopoldo Miranda. Para a professora, o dificultador 

do ingresso em um curso superior foi de ordem financeira, como nos revela: 

 

Pesquisadora – E depois que você encerrou o magistério, você foi logo fazendo 

Pedagogia (...)? 

Professora S – Eu dei um tempo, por questões financeiras (...), porque na época a 

faculdade era paga, eu não tinha ainda um trabalho fixo, (...). Foi quando em 1995, 

eu comecei a dar aulas no Gabriela Neves, e a partir daí que (...) eu comecei a 

focar na faculdade. (PROFESSORA S). 

 

3.2.3 Formação continuada: uma contribuição para a aprendizagem docente 

 

Como já fora abordado, a LDB 9.394/96 traduziu antiga reivindicação da 

categoria docente, ao exigir a formação em nível superior para os professores que atuam na 

educação básica, mesmo que seja admitida a formação mínima em nível médio. Em seus 
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artigos 63 e 64, a lei se refere a programas de educação continuada para professores em 

exercício; programas de formação pedagógica para alunos portadores de diploma de nível 

superior e de programas de pós-graduação lato e stricto sensu.  

Considerando o objetivo desta investigação, apontaremos os cursos realizados 

pelos professores pesquisados, como subsídio ao processo de aprendizagem da docência. O 

professor T concluiu a graduação em 2015 e iniciou em abril de 2016 a pós-graduação em 

Educação Especial, não declarando a instituição em que realizou o curso. A professora R, 

graduada em Normal Superior pela UNOPAR, concluiu no início do ano de 2017 a pós-

graduação em Educação do Campo, oferecida pela UFVJM – Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri, a professora S, graduada em Pedagogia pela FAFIDIA, fez o 

curso de especialização em Gestão e Práticas Pedagógicas Integradas, também não declarou a 

instituição ofertante; já a professora C, graduada em Normal Superior pelo Projeto Veredas, 

ainda não fez nenhum curso de especialização, mas declara o desejo de fazê-lo em um futuro 

próximo, na área da Educação Inclusiva. 

Os sujeitos declaram o contexto de realização dos cursos e, a partir dos 

depoimentos, percebemos a estreita relação entre o exercício da prática pedagógica e a 

escolha das áreas dos cursos realizados: 

 

Então, além dos cursos de capacitação que eu fiz, eu fiz a Pós-graduação em 

Educação Especial. Ai, por que eu fiz? É porque lá em Extração, tem um aluno que 

tem oito anos e vem da Lomba. (...) ele chegou na escola e não falava nada, usava 

fralda, e era muito difícil de trabalhar com ele. (...) eu não me conformava (...) dele 

ficar tão sujo. Com um ano que ele tava na escola, a gente percebeu que ele não 

falava, mas ele ouvia (...). Aí eu chamei a mãe dele pra saber se tinha algum laudo 

médico, porque a gente não sabia como trabalhar com ele, pois (...) ele não ficava 

quieto, ele ficava balançando, (...) ela falou que não tinha laudo, e que nunca tinha 

levado ele ao médico, que nenhum médico tinha falado o motivo dele não falar. E 

na cabeça dela, ele não falava porque ele era burro (...) ela é muito humilde. Daí eu 

procurei ajuda na secretaria (...) eles descobriram que há muito tempo, quando ele 

era bem menor, ele tinha um laudo sim, só que a mãe, por falta de informação, não 

sabia explicar a eles o que era laudo. Então, eles descobriram que ele era autista. 

Nisso, eu fiz minha Pós em Educação Especial pra saber como eu iria trabalhar 

com ele (...) durante o curso eu descobri algumas coisas sobre o autismo, por 

exemplo, descobri que (...) quando a mãe dele o mandava pra escola sujo, ele ficava 

inquieto porque ele não gostava de ficar sujo. Então, ele tirava a sujeira dos 

objetos, ficava sujo e não conseguia tirar a sujeira dele e com isso ficava inquieto. 

(...) quando a gente dava banho nele, ele virava outra pessoa, ele se acalmava, ele 

(...) ficava todo feliz com a satisfação de mostrar que ele estava limpo. 

(PROFESSOR T). 

 

O desafio da prática docente e da condução do aluno portador de autismo levou o 

professor a fazer um curso na área da Educação Especial. Percebemos no depoimento o 
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compromisso do professor com o desenvolvimento do seu trabalho, atrelado à necessidade de 

conhecer e de identificar características comuns aos alunos com necessidades especiais. 

Conforme Parecer CNE/CEB nº 17, de 2001, nos cursos de Educação Especial o 

professor deve 

[...] identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, 

liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 

curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados 

ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor 

de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2004, p. 5). 

 

A professora R nos fala sobre o curso de especialização feito pela UFVJM, na 

área de Educação do Campo. Ela atribui grande importância à sua realização e à possibilidade 

de rever sua prática pedagógica, avaliando o trabalho cotidiano da sala de aula: 

 

[...] a Pós realmente veio, assim, num período pra ajudar, pra reforçar aquilo que a 

gente já tinha aprendido, pra gente avaliar, entendeu? (...) avaliar o seu trabalho 

em sala de aula: “Será que está certo mesmo o que estou fazendo”?(PROFESSORA 

R). 

 

Podemos perceber, por meio do questionamento da professora R, a condição de 

professora intelectual crítica, proposição defendida por Libâneo (2012), quando aponta a 

necessidade de os professores verem mais longe em relação à situação da sala de aula, não se 

limitando a um contexto imediato. Nesse sentido, a professora atribui aos estudos da 

especialização a condição de avaliar criticamente o trabalho desenvolvido com os alunos, 

numa perspectiva mais ampla e específica e não imediatista, de apenas um dia de trabalho. A 

especificidade da crítica fica por conta do questionamento quanto ao trabalho desenvolvido 

com alunos em uma escola do campo. 

Ainda se reportando aos depoimentos da professora R, destacamos: 

 

Pesquisadora – Dentre os cursos que você fez, (...) o que você considera mais 

significativo para o seu trabalho como professora?  

Professora R – Com certeza foi a Pós em Educação do Campo. Pela UFVJM. 

Nossa, foi (...) de grande significado, trouxe pra gente uma amplitude de ideias, 

sabe? (...) às vezes você fica no dia-a-dia ali, e não pensa a importância tão grande 

que é a educação do campo (...) e a valorização do lugar onde você vive (...) porque 

se você, desde o início, trazer para o aluno a importância e a valorização do lugar 

onde ele vive, (...) mostrar pra ele as possibilidades que ele tem ali, ele vai ficar (...) 

Então assim, tudo isso a gente aprendeu lá, reforçou pra gente coisas que também a 

gente já sabia, mas talvez não tinham sido explicadas (...) com tanta intensidade 

como foi [...]. (PROFESSORA R). 
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A professora R nos revela que o curso de pós-graduação em Educação do Campo 

foi de grande relevância para seu trabalho como docente no que tange aos pressupostos 

teóricos e metodológicos da educação do campo; destaca o trabalho com a valorização do 

lugar de vivência e a importância de suscitar nos alunos possibilidades de ali permanecerem.  

 

3.3 Iniciação na profissão: primeiras contribuições 

 
 

Os professores, ao serem perguntados sobre a contribuição dos cursos de 

formação para a aprendizagem da docência, nos mostram que os tempos de formação são 

preponderantes para a construção de saberes mobilizados no cotidiano escolar. Ademais, eles 

evidenciam que a formação para a docência é diversa e que toda essa diversidade é 

fundamental.  Nesse sentido, Tardif (2010) nos aponta que o saber dos professores é plural e 

também temporal, uma vez que é adquirido no contexto de uma carreira profissional. 

Vejamos o depoimento da professora S quanto à contribuição dos cursos 

realizados para sua atuação profissional: 

 

 [...] eu fiz também o PROCAP na época, e fui também tutora do Veredas [...]. 

Então eu acho que esse conjunto de cursos, essa vivência da gente, seja no PIBID, 

seja como tutora, seja como professora, isso tudo acaba contribuindo pra gente ter 

um novo olhar daquilo que a gente vem fazendo e aí as ideias vão aparecendo: 

“será que isso vai dar certo”? (PROFESSORA S). 

 

Cabe destacar que a professora S considera que os cursos destinados à sua própria 

formação, ou a participação em cursos que propiciaram a formação de outros, contribuíram 

significativamente para uma reflexão constante da sua prática pedagógica, renovando 

continuamente suas ideias e proposições de trabalho. Ela relata a participação no PROCAP – 

Programa de Capacitação de Professores promovido pelo Banco Mundial, em parceria com a 

SEE/MG – Secretaria de Estado da Educação e IES – Instituições de Ensino Superior; nesse 

caso a FAFIDIA foi a IP – Instituição Polo que gerenciou as etapas do programa em 

Diamantina e municípios vizinhos, o qual teve como objetivos gerais: 

 

Contribuir para as políticas de redução de repetência e de melhoria da aprendizagem 

no Ensino Fundamental do estado, mediante intervenção na prática da sala de aula 

das séries iniciais do Ensino Fundamental; dar início a um processo de mudança de 

expectativa dos professores, orientando-os para a reversão da ‘cultura da 

repetência”; desencadear um processo de capacitação contínua, inserida no Plano de 

Desenvolvimento das Escolas; oferecer capacitação complementar permanente para 

manter o nível de competência do corpo docente, a longo prazo; avaliar a eficácia da 
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estratégia a ser utilizada para desenvolver um programa dessa natureza. (SEE, apud 

NOGUEIRA, 2007).18 

 

Dado o ano de proposição do programa, 1996, muitas mudanças ocorreram no 

âmbito da educação após esse período; o que mais nos chama a atenção na organização dos 

objetivos supracitados é o propósito de desencadear um processo de formação continuada e a 

oferta de capacitação complementar ao corpo docente, considerando a formação de 

professores como um tema difundido, especialmente no Brasil dos anos 1990, com as 

contribuições de autores estrangeiros.  

É importante realçar que a professora C também fez o PROCAP e nos revela que 

o curso foi fundamental para o início da docência. Conta-nos que o Programa a ajudou na 

atuação em sala de aula, uma vez que a única experiência que ela tinha vivido era a do 

estágio: 

No princípio, logo depois que eu comecei a trabalhar, (...) veio esse curso. (...) foi 

muito bom, foi um curso muito extenso, acho que ele teve uns dois anos de duração. 

[...] eu gostei muito, porque foi meu primeiro curso e eu estava assim sem 

experiência direito, né; foi a primeira vez que a gente estava pegando sala de aula, 

então é difícil. E eu não tinha experiência nenhuma na área, eu fiz estágio, que me 

ajudou muito (...). Mas esse PROCAP eu achei que foi muito bom. (PROFESSORA 

C). 

 

A professora S menciona também a participação no Projeto Veredas como tutora. 

O acompanhamento e orientação da prática pedagógica dos professores cursistas, proposto no 

curso, serviu a ela também como elemento favorável à sua atuação como docente do ensino 

fundamental. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, citado pela 

professora S, é uma ação conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de 

Ensino Superior (SESU) e da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), que tem como finalidade fomentar a iniciação à docência e melhor 

qualificá-la, visando à melhoria do desempenho da educação básica. A professora S atua 

como supervisora no Programa, orientando e acompanhando atividades pedagógicas 

desenvolvidas pelos estudantes do curso de Pedagogia da UFVJM – Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Segundo Gomes e Felício (2012), do ponto de vista metodológico, o 

desenvolvimento do programa está vinculado a três conceitos: o exercício da docência 

                                                             
18 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. Projeto de melhoria da qualidade do 

ensino de primeiro grau – PROQUALIDADE – subprojeto c: desenvolvimento do ensino – componente C2 

capacitação de professores: plano de implementação. Belo Horizonte, SEE/MG, 1996. 



101 
 

compartilhada, o exercício da pesquisa-ação e a interdisciplinaridade das ações pedagógicas. 

A docência compartilhada prevê que os licenciados compartilhem da experiência que os 

professores já construíram em sua trajetória profissional, colaborando com o processo de 

ensino-aprendizagem. A concepção da pesquisa-ação é entendida como  

 

[...] uma modalidade de intervenção coletiva, inspirada nas técnicas de tomada de 

decisão que associa atores e pesquisadores em procedimentos conjuntos de ação 

com vista a melhorar uma situação precisa, avaliada com base em conhecimentos 

sistemáticos de seu estado inicial e apreciada com base em uma formulação 

compartilhada de objetivos de mudança (DIONNE, apud GOMES; FELÍCIO, 2012, 

p. 23).19 
 

A dimensão da interdisciplinaridade busca a abertura para novos conhecimentos, 

rompendo com o limite das disciplinas e conteúdos pré-estabelecidos. 

Cabe destacar que a diversidade da formação para a docência está presente nos 

relatos dos professores pesquisados e que estes valorizam a contribuição de cada curso para o 

exercício da prática, seja de formação inicial ou continuada. 

Quanto ao magistério, vejamos o relato: 

 

Eu valorizo muito o curso de magistério que eu fiz no Leopoldo Miranda, eu acho 

que hoje se a gente for fazer uma análise das estagiárias que chegam pra gente, se 

vê que está um pouco defasado daquilo que a gente aprendeu há anos atrás.  (...) 

Essa questão da metodologia, da didática, (...) me marcou. E sem falar no curso da 

FAFIDIA de Pedagogia, que não existe mais; pelo menos eu falo isso onde eu vou, 

não tem igual o que a gente fez na época, contribuiu assim, sem base, (...) em todos 

os sentidos, como profissional, como ser mesmo, a questão do compromisso (...) 

Então o magistério e o curso da FAFIDIA foram um marco na minha 

vida.(PROFESSORA S). 

 

Os professores valorizam muito sua formação inicial e continuada. Os 

depoimentos nos mostram, de um modo geral, as contribuições de cada curso realizado. 

No depoimento acima, o curso de magistério é evidenciado pela professora por 

contribuir na aprendizagem da didática e das metodologias para o exercício da prática 

pedagógica. Ademais, ela destaca a importância de saberes da experiência a partir do que foi 

aprendido anos atrás. Continuando, realça que os cursos atuais não têm propiciado a mesma 

formação aos futuros professores, quando relata a condição dos estagiários que são recebidos 

em sua sala de aula. Realça também a contribuição do curso de formação superior em 

Pedagogia, realizado na FAFIDIA, no sentido da formação técnica profissional e da formação 

humana.  

                                                             
19 DIONNE, H. A pesquisa-ação para o desenvolvimento local. Brasília: Líber Livro, 2007. 
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Retomando os saberes docentes, percebemos nos relatos a influência das 

instituições formadoras, dos cursos de aperfeiçoamento, dos estágios como elementos que 

contribuíram para o exercício em sala, no que diz respeito ao planejamento escolar, à seleção 

de atividades, à organização da sala de aula, ao uso de novas metodologias, à reflexão da 

prática pedagógica, dentre outros. Assim, “o professor se baseia em vários tipos de juízos 

práticos para estruturar e orientar sua atividade profissional.” (TARDIF, 2010, p. 153). 

Segundo Libâneo (2013), a educação escolar é uma atividade social que visa a 

assimilação de conhecimentos e experiências humanas, cabendo à Pedagogia a criação de um 

conjunto de condições metodológicas e organizativas que a viabilizam. Sendo assim, a 

didática assegura o fazer pedagógico na escola, orientando a atividade profissional dos 

professores. Além de ser um meio de trabalho utilizado pelos professores, para conduzir as 

atividades de ensino quanto à formação profissional, a Didática é uma disciplina que estuda o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ainda segundo Libâneo, ao definir os objetivos de ensino e os conteúdos a serem 

trabalhados, os métodos são determinantes dos meios a serem utilizados para se alcançar os 

objetivos pretendidos. Nesse sentido, o conceito de método pode ser definido como o 

“caminho para atingir um objetivo” (LIBÂNEO, 2013, p. 165). 

Considerando o exposto no depoimento supracitado e as contribuições de 

Libâneo, a aprendizagem de métodos de ensino e dos pressupostos que definem as condições 

e formas do trabalho docente se tornam influentes na formação de professores, pois resultam 

no exercício da prática cotidiana.  

O professor T, em seu depoimento, ao falar sobre a contribuição de cursos, 

leituras, planejamentos ou encontros pedagógicos para o desenvolvimento do seu trabalho, 

relembra um projeto de produção de texto desenvolvido na rede municipal de educação, 

quando iniciou seu trabalho na E. M. Fazenda Santa Cruz. Segundo ele, os alunos produziam 

textos a partir da realização de entrevistas com pessoas da comunidade, da participação em 

exposições, de visitações a determinados espaços. O projeto durou alguns anos, porque 

quando ele começou a trabalhar na E. M. de Covão, a produção de texto de uma de suas 

alunas foi classificada e premiada com uma bicicleta. O professor T destaca também o PNAIC 

– PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – como sendo de 

grande importância para o desenvolvimento da prática, devido à abordagem lúdica. Ele 

destaca a leitura deleite e os jogos como estratégias que facilitavam a aprendizagem dos 

alunos. (...) foi muito importante, porque através dos jogos eles aprendiam brincando (...) o 

PACTO foi o que mais me ajudou no processo de alfabetização (...) dos alunos. De acordo 
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com publicações no portal do MEC, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um 

compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e 

municípios, para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Um dos princípios do PACTO para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico diz respeito à ludicidade e ao cuidado com as 

crianças, como condições básicas nos processos de ensino e de aprendizagem. 

A professora C destaca o curso de Educação Empreendedora, realizado pelo 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas como algo diferente 

no desenvolvimento do seu trabalho: 

 
[...] o Empreendedorismo pra mim foi algo muito diferente, (...) pois os meninos 

nunca tinham visto e na escola nunca tinha tido essa matéria, aí eu falei assim: 

“Gente, como eu vou trabalhar”? (...) depois que nós fizemos o curso, o primeiro 

até que não, acho que complicou mais, a gente falou: “Nossa, como a gente vai 

trabalhar isso com os meninos”! Só que quando a gente teve o segundo curso, a 

gente viu que já trabalhava com eles, só que não sabia que era Empreendedorismo 

[...]. (PROFESSORA C). 

 

É importante salientar que, na matriz curricular do ensino fundamental da SMED, 

o Empreendedorismo é definido como uma disciplina referente aos temas transversais. O 

SEBRAE ainda não encerrou o processo de formação de todos os professores, o qual está 

organizado em quatro etapas. Já foram realizadas duas oficinas de formação, com perspectiva 

de continuidade no ano de 2017. 

As observações das aulas da professora C nos mostraram uma reprodução de 

atividades de livros didáticos ligadas à alfabetização, se limitando apenas ao registro no 

caderno. Na primeira observação, o texto trabalhado tinha como título “A vaca e a viola”. Os 

alunos fizeram a leitura e, em seguida, a transcrição do texto para o caderno. Na sequência, 

realizaram uma atividade chamada quadro silábico, muito usado nas turmas de alfabetização, 

em que os alunos deveriam preenchê-lo usando as sílabas va, ve, vi, vo, vu. Os alunos 

realizam a atividade com autonomia. A professora demonstra organização e planejamento de 

suas atividades, porém a turma se desorganiza facilmente durante a realização delas. A 

professora relata que a turma foi organizada por nível de desempenho e que aquela turma 

havia apresentado baixo nível de aproveitamento. Podemos inferir que a professora R 

participou de cursos diversos de formação inicial e continuada, fazendo referência positiva ao 

curso PROCAP, que poderia ser retomado para favorecer o planejamento de atividades 

diversificadas de alfabetização. Outro ponto que merece nossa atenção é o fato de a professora 

valorizar, em seus relatos, sua experiência, alegando a contribuição dos saberes advindos 
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desse âmbito. Segundo Tardif, “se assumirmos o postulado de que os professores são atores 

competentes, sujeitos ativos, deveremos admitir que a prática deles não é somente um espaço 

de aplicação de saberes provenientes da teoria, mas também um espaço de produção de 

saberes oriundos dessa mesma prática.” (TARDIF, 2010, p. 234). 

Mesmo diante das dificuldades de formação e aperfeiçoamento, podemos 

considerar que os professores pesquisados participaram de cursos, seminários, oficinas de 

formação, palestras e outros oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, como também 

pela SEE – Secretaria de Educação do Estado, os quais contribuíram para o desenvolvimento 

da prática pedagógica desses sujeitos, pois a investigação nos revela que há sempre uma 

referência sobre a importância desses estudos em suas vidas profissionais. Nesse sentido, 

verificamos a importância da formação contínua numa perspectiva crítico-reflexiva, uma vez 

que os professores, ao fazerem referência aos dispositivos de formação, relatam sua 

contribuição no exercício da prática docente. Segundo Nóvoa, “a formação contínua deve 

contribuir para a mudança educacional e para a redefinição da profissão docente. (...) o espaço 

pertinente da formação contínua já não é o professor isolado, mas sim o professor inserido 

num corpo profissional e numa organização escolar.” (NÓVOA, 2002, p. 38). 

 

3.4 Trabalho docente: uma tarefa nada fácil 

 

O trabalho em sala de aula e na escola favorece ao professor a utilização de 

diferentes saberes. Cotidianamente, as relações mediadas pelo trabalho fornecem princípios 

para o enfrentamento e a busca de soluções para situações diversas. A utilização de saberes 

advindos das relações estabelecidas no trabalho, na família, nas escolas de formação, no meio 

cultural, dentre outros, faz emergir o saber profissional. (TARDIF, 2010). 

Ainda segundo Tardif, “o saber dos professores é plural e também temporal, (...) 

adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional” (TARDIF, 

2010, p. 19).  Os professores pesquisados, ao relatarem sobre o trabalho em sala de aula, 

apontam os desafios enfrentados nas escolas rurais, a importância de um trabalho prático e 

lúdico, a necessidade da valorização do aluno e da realidade na qual está inserido: 

 

Então, (...) eu trabalho assim de uma forma mais dinâmica, sendo de acordo com a 

realidade do aluno. (...) como eu dou aula em uma escola da zona rural, e a gente 

tem que seguir a matriz direitinho, eu procuro saber mais sobre a vivência deles, 

como é a relação deles com a família, eu procuro buscar saber o que eles mais 

gostam pra estar planejando as minhas aulas. E mesmo seguindo o currículo né, 

porque tem que seguir a matriz, mas eu fujo um pouco o modo de trabalhar, faço de 
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acordo com a realidade do lugar que eu estou trabalhando, (...). Porque tem alguns 

alunos que vêm de fora, que são de outra localidade, que vem da Lomba, por 

exemplo. (PROFESSOR T). 

 

 

Observando o depoimento do professor T e as proposições de Guarnieri, 

entendemos que o compromisso com o ensino e a aprendizagem dos alunos constitui “o 

direcionamento presente no trabalho do professor”, não se reduzindo simplesmente a 

conteúdos formais e restritos à sala de aula. Assim, professor e alunos realizam o processo de 

estudar a realidade que os cerca (GUARNIERI, 2005). Nesse sentido e reiterando a 

proposição de Azzi (2005), o trabalho cotidiano do professor T, através da interação com seus 

alunos, viabiliza a construção do seu saber pedagógico diferente do conhecimento pedagógico 

elaborado por estudiosos que, muitas vezes, definem os conteúdos e pressupostos 

metodológicos de uma matriz curricular. 

Outro elemento importante é a referência que o professor faz à matriz curricular 

que deve ser seguida, porém no cotidiano ele percebe que, considerando a realidade de seus 

alunos, a proposição da matriz não é suficiente, pois a abordagem dos conteúdos não está de 

acordo com a realidade deles. Ele se refere também à forma como trabalha os conteúdos, não 

deixando de cumprir o que está proposto, mas o faz de maneira que o conteúdo tenha 

significado para os alunos.  

Quanto às aulas observadas, de um modo geral, elas apresentam as marcas do 

processo de formação dos professores. Quando observamos as aulas do professor T, 

percebemos significativamente a presença de atividades práticas e interdisciplinares sendo 

desenvolvidas, a partir de um planejamento aparentemente feito com muito zelo, com 

atividades distintas para cada uma das turmas da sala multisseriada, 4º e 5º anos, mas todas 

referentes a uma unidade temática comum. Podemos relacionar o trabalho prático 

desenvolvido em sala pelo professor ao interesse manifesto às disciplinas práticas no curso do 

magistério. Outro elemento percebido na observação da segunda aula foi a valorização dos 

conteúdos presentes no livro didático utilizado – Coleção Girassol – destinada exclusivamente 

à educação do campo. Aqui, identificamos uma incongruência entre o material didático e a 

matriz curricular definida pelo serviço pedagógico da SMED, conforme já mencionado. 

A reorganização de propostas pedagógicas para o campo se torna necessariamente 

urgente nas escolas do município. A ausência de uma matriz curricular condizente com a 

realidade da educação no campo nos leva a refletir sobre a sala de aula como espaço de 

produção da vida cotidiana. Os fundamentos para a composição de uma proposta curricular 

apontam para a valorização das vozes dos educadores como também dos educandos, para a 
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compreensão da “possibilidade de desenvolver um processo educativo diferente, em que 

alunos de diversas faixas etárias e experiências possam participar/criar formas coletivas de 

apropriação do conhecimento. É preciso repensar a organização secular da instituição escola, 

os tempos e espaços fragmentados.” (SOUZA; SANTOS, 2007, p. 213). 

 

Vejamos o depoimento da professora R, que também trabalha em escola rural: 

 

Assim, eu gosto muito de trabalhar em sala de aula com a ludicidade, gosto muito 

de trabalhar a prática. (...) estou andando e passo em frente uma loja, vejo um 

panfleto, eu já lembro dos meus alunos, eu falo assim: “Olha que bom pra aula de 

amanhã”! (...) minhas aulas são baseadas nisso, sabe; é uma turma muitisseriada, 

por isso que tem que ser atividades que inclui várias fases da alfabetização, tanto 

para os que estão começando, quanto para os que já estão alfabetizados (...). Eu 

não gosto muito do livro didático (...). Gosto mais de atividades diferenciadas, na 

prática, de sair um pouco da sala de aula (...) então procuro sempre estar 

diferenciando, gosto do campo, contar histórias no campo, de estar fazendo com 

eles aulas de ciências, por exemplo, sobre o solo, levar lá na parte da escola que 

tem terra mesmo, que dê pra cada um apalpar, pra ver como que é (...) Quando é  

época de agosto, por exemplo, eu gosto muito de fazer o canteiro com as plantas 

medicinais, (...) então eu gosto disso, da praticidade mesmo, de trabalhar na 

prática, entendeu? (PROFESSORA R). 

 

 

A professora R também faz referência ao trabalho prático realizado em sala, 

fugindo da prescrição do livro didático, permitindo aos alunos do campo conhecerem seu 

espaço de vivência, sua cultura; assim os conteúdos passam a ter significado na vida dos 

alunos, pois acabam sendo transformados em possibilidades de vivência. Nesse sentido, 

Molina nos aponta um desafio para a escola: 

 

[...] um dos aspectos relevantes para o funcionamento de uma escola do campo que 

possa ser considerada “do campo” é o reconhecimento e a valorização da 

identidade de seus sujeitos. Reconhecer e valorizar implica construir e desencadear 

processos educativos, dentro, e ao redor e no entorno da escola que não destruam a 

autoestima dos sujeitos pelos simples fatos de serem do meio rural [...] (MOLINA, 

2009 apud ROCHA, 2012, p. 27).20 

 

 

Ao observar as aulas da professora R, vimos uma preocupação quanto ao 

desenvolvimento de atividades práticas diferenciadas, em que os alunos participam 

ativamente. Na primeira aula, a professora desenvolveu atividades ao ar livre. Como a turma 

estava organizada do 1º ao 3º ano, a atividade previa o trabalho com o reconhecimento de 

letras e o próprio nome. Os alunos foram convidados a procurar pelo quintal da escola letras 

                                                             
20 MOLINA, M. C. Cultivando princípios, conceitos e práticas. Presença Pedagógica, Belo Horizonte, v. 15, nº 

88, p. 30-36, jul./ago. 2009.  
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que faziam parte de seus nomes. As crianças corriam, eufóricas, algumas se confundiam e 

devolviam a letra para o esconderijo, outras ajudavam os colegas. Estávamos próximos à 

comemoração do dia das mães e foi proposto aos alunos identificar em um painel a placa que 

tivesse escrito seu nome. Em seguida, cada criança que identificava seu nome, retirava a placa 

do painel. Algumas faziam em menor tempo outras precisavam de ajuda e, assim, a professora 

dispensava a atenção necessária a cada um que precisava. De repente, os alunos tiveram uma 

surpresa, atrás das placas estava escrito o nome da mãe de cada um. A partir daí os alunos 

deveriam elaborar uma frase em homenagem à mãe. Nesse dia, construíram também um 

painel com fotografias de mulheres, representando as mães da comunidade local. Ao final da 

observação, os alunos cantaram músicas, que já estavam ensaiando, em homenagem às mães 

da comunidade. Como estavam próximas as festividades do povoado, a professora propôs que 

os alunos fizessem a apresentação da música para todos os moradores locais. A euforia e a 

participação eram unânimes. 

Na segunda aula, os alunos da escola foram visitar a E. E. Dom Joaquim Silvério 

de Souza, próxima ao povoado de Batatal, localizada em Conselheiro Mata. O objetivo da 

excursão era conhecer a escola, seus espaços, os alunos frequentes, professores e, acima de 

tudo, conhecer atividades práticas de ensino pautadas na valorização do espaço de vivência: o 

campo. Nessa visita, a professora relatou fatos vividos por ela como aluna daquela escola, 

mostrava os espaços e descrevia as atividades desenvolvidas com o propósito de valorizar a 

aprendizagem naquele contexto. Na volta, fizeram piquenique, exploraram o campo e seus 

elementos, tão comuns à vida daqueles alunos.  

A professora R relata em sua entrevista o desenvolvimento de atividades práticas 

de ensino que vivenciou na escola, enquanto aluna do internato, como significativas à sua 

formação. E, na observação das suas aulas, percebemos a contribuição das experiências 

escolares anteriores. Segundo Tardif, “os modelos da ação educativa não são necessariamente 

racionalizados no âmbito de teorias e de ciências, eles também podem provir da cultura 

cotidiana e do mundo vivido ou então das tradições educativas e pedagógicas (...)” (TARDIF, 

2010, p.151). 

A professora C, em seu depoimento, aponta um novo elemento que está presente 

nas salas de aulas da atualidade: 

 

[...] eu comecei lá em Algodoeiro, e os alunos (...) não tinham muita experiência, 

sabe? (...) os meninos de antigamente, os alunos, tinham aquele gosto pra estudar, 

eles caminhavam duas horas, tinham uns meninos que acordavam 4h da manhã pra 

ir pra escola e caminhar pra chegar às 7h. Mas chegavam com aquele gosto pra 

aprender, e a gente vê hoje, eles adultos. Eu hoje já estou dando aula para os filhos 
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dos alunos que dei aula lá. Então eu acho que ficou muito diferente (...) porque os 

meninos agora não têm tanto interesse pra estudar, né; a gente traz coisas 

diferentes pra eles, a gente faz coisas diferentes, pra ver se eles interessam, mas eu 

acho que ficou difícil. Da época que eu comecei até agora, eu achei que ficou muito 

diferente, não sei, pode ser o sistema, hoje em dia o sistema está assim... os meninos 

vão passando, enrolando, né? Eu comento muito com as minhas colegas, e minhas 

colegas também falam a mesma coisa que eu, a dificuldade que está hoje em dia da 

gente ensinar os meninos, diferente de antigamente, quando a gente começou a 

trabalhar, acho que é isso. (PROFESSORA C). 

 

O mundo não é mais o mesmo, as mudanças ocorrem de forma acelerada, a escola 

se encontra em um cenário cada dia mais desafiador.  Segundo Alarcão, “vivemos hoje numa 

sociedade complexa, repleta de sinais contraditórios inundada por canais e torrentes de 

informação (...)” (ALARCÃO, 2011, p. 14). Essas transformações resultam na mudança de 

valores, de comportamentos, além de favorecer outra reorganização política e educacional. 

Com o advento da globalização e uma geração mais informada e atualizada, o professor tende 

a iniciar um processo de reflexão acerca da sua prática pedagógica, na busca de novas 

estratégias didáticas que atendam às necessidades de seus alunos.  

Assim, fica evidente o fio condutor, defendido por Tardif, quanto à temporalidade 

do saber, que “significa dizer que para ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a 

dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente.” 

(TARDIF, 2010, p. 20). 

A professora S também evidencia em seu relato as mudanças ocorridas através 

dos tempos: 

 

[...] nada é igual (...) a gente estuda, faz um curso de magistério, mas a cada ano, a 

cada passo que a gente vai dando, tem que se atualizar, a gente tem que estar 

caminhando junto com o que está aí, né? Os alunos de 1995 não são os mesmos de 

hoje, e a gente enquanto professor tem de (...) ter essa visão de que os anos estão se 

passando e o mundo está se movimentando. (PROFESSORA S). 

 

Considerando o depoimento da professora S, abordamos a necessidade da 

formação contínua dos professores, no sentido de reflexão das práticas adotadas pela escola 

ou burocraticamente impostas por um sistema, além da revisão constante das práticas de sala 

de aula, geralmente em consonância com um modelo de formação diverso das demandas da 

atualidade, pois “os alunos de 1995 não são os mesmos de hoje”, conforme depoimento. 

A professora S reafirma, em seu depoimento, a necessidade de revisão constante e 

de atualização do trabalho docente em busca de saberes que contemplem a iminência de 

situações diversas. Conforme apresentado no Capítulo I, o fio condutor diversidade do saber, 

defendido por Tardif, traz a ideia de um “saber plural, compósito, heterogêneo, porque 
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envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, 

provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente.” (TARDIF, 2010, 

p.18). 

A professora S também nos fala sobre seu trabalho em sala de aula: 

 

Eu sempre trabalhei (...) com meninos mais carentes. E lá no Gabriela Neves, na 

época, a gente não era só professora, (...) é psicólogo, é mãe, é pai. Então a gente 

tinha aquele momento de estar ouvindo os alunos, eles tinham confiança de estarem 

desabafando comigo. Então não adianta ser somente professora, temos também que 

incentivar aquela criança, aquele aluno a querer ser mais (...). Então eu trabalho 

nessa linha, tanto que minhas aulas são dinâmicas, são alegres, eu não gosto de ver 

o menino ali estar caladinho, eu boto ele pra frente, eu ponho ele pra participar. Se 

o menino está com dificuldade na aprendizagem, eu não vou menosprezar, eu vou é 

tentar pôr ele pra cima. Então eu trabalho nessa linha, de ser professora, mas de 

ser parceira ali, junto com eles, ser amiga. (PROFESSORA S). 

 

Segundo Libâneo, o processo de ensino perpassa algumas características como o 

planejamento, a assimilação do conhecimento, a organização lógica dos conteúdos e a 

influência de fatores afetivos e sociais. A conduta da professora S nos reporta às contribuições 

do autor, quando afirma: 

 

Na aprendizagem escolar há influência de fatores afetivos e sociais, tais como os que 

suscitam a motivação para o estudo, os que afetam as relações professor-alunos, os 

que interferem nas disposições emocionais dos alunos para enfrentar as tarefas 

escolares, os que contribuem ou dificultam a formação de atitudes positivas dos 

alunos frente às suas capacidades e frente aos problemas e situações da realidade e 

do processo ensino e aprendizagem. (LIBÂNEO, 2013, p. 93). 

 

O trabalho do professor não se limita apenas ao ensino de conteúdos; vimos nos 

depoimentos dos professores, quando perguntados sobre o trabalho em sala de aula, o 

apontamento de desafios característicos do fazer docente. A utilização de práticas 

diferenciadas, a revisão de uma matriz curricular pré-definida, o atendimento às 

especificidades do ensino em escolas rurais, as mudanças ocorridas nos tempos e suas 

influências no comportamento dos alunos, a necessidade de compreender a influências de 

fatores afetivos e sociais como motivadores da aprendizagem são algumas características 

identificadas nos depoimentos. 

Nesse sentido, a proposta de professor reflexivo nos cursos de formação inicial e 

continuada adquire novas nuances se considerarmos o compromisso com a educação e com a 

profissão docente. Compreender os tempos e espaços de atuação docente, bem como a função 

do professor em contextos sociais específicos, torna-se preponderante no processo educativo.  
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3.4.1 Mobilização de saberes docentes: a sala de aula em questão 

 

Os saberes necessários à formação docente perpassam o campo da experiência, o 

da formação profissional, o campo social e curricular (TARDIF, 2010). Nesse sentido, 

trataremos aqui dos saberes mobilizados pelos sujeitos da pesquisa para o desenvolvimento da 

prática pedagógica: 

Eu uso muito a minha experiência, porque a gente com muitos anos de trabalho, já 

passou por vários momentos (...) o planejamento, essas coisas todas são 

importantes, mas eu acho que a experiência da gente ajuda muito, muito mesmo. 

(PROFESSORA C). 

 

É assim, eu acho que a gente acaba pegando um pouquinho de cada coisa, (...) você 

acaba desenvolvendo um pouquinho (...) do que viu ao longo do tempo. Mas assim, 

coisas também que a gente acaba tirando do dia-a-dia lá (...) do campo, a gente tira 

assim, a base, o que o aluno conhece, o que seria interessante pra ele (...). Mas 

assim, essa parte é muito extensa, porque são tantos cursos, tantas experiências, 

cada uma tem uma particularidade, uma parte interessante que a gente ouve e quer 

desenvolver em sala de aula, acaba que a gente tem vários materiais, cada um (...) 

de grande importância, porque cada um tem uma coisa que (...) dá  pra você estar 

usando no dia-a-dia, entendeu? (PROFESSORA R).  

 

[...] eu faço uma linha de trabalho desde a didática lá da matemática que eu 

aprendi, a questão do material concreto e a questão lúdica. (...) eu acho que o papel 

fica muito distante do aluno. Então todas as minhas aulas, tudo que eu procuro 

introduzir, que eu procuro trabalhar, tem que ter ali uma parte do concreto mais 

uma parte lúdica, em que o aluno tenha prazer de estar construindo aquele saber. 

Então a minha linha de trabalho é essa, acho que juntando um pouquinho do lúdico 

com a questão da didática, fazendo uma mistura, (...) dá uma vontade maior dos 

meninos aprenderem. (PROFESSORA S). 

 

Então, igual eu te falei anteriormente que eu sigo a matriz, mas eu planejo as 

minhas aulas de acordo com a realidade de cada aluno. (...) vou adaptando assim 

de acordo com o desenvolvimento das aulas (...) Eu busco sempre pedir ajuda as 

outras professoras, pois, tem vezes que eu fico perdido(...) (PROFESSOR T). 

 

 

A professora C frisa sua experiência como um saber preponderante ao exercício 

da profissão, refere-se ao planejamento como algo importante, mas torna a ressaltar a 

experiência. Os saberes da experiência não se encontram sistematizados em doutrinas ou 

teorias, eles estão enraizados nas relações estabelecidas no cotidiano escolar entre os sujeitos 

que compõem o espaço educativo.  A experiência se dá a partir de três objetos: as relações e 

as interações, as obrigações e a instituição, consideradas também como condições da 

profissão. (TARDIF, 2010). Segundo o autor, os docentes, muitas vezes, vivem um choque 

entre a realidade da sala de aula e seus saberes pedagógicos. É nessa interação que acontece 

uma reavaliação daquilo que realmente servirá à prática ou, outras vezes, o professor acaba 

rejeitando sua formação e buscando alternativas para o desenvolvimento de seu trabalho.  

Nesse sentido, o professor aprende fazendo, provando a si próprio que é capaz de ensinar. E é 
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na sala de aula e nas relações com os alunos que os saberes do professor acabam sendo 

validados. 

A professora R realça a contribuição de vários elementos da sua formação. 

Percebemos que a identificação daquilo que realmente cabe em cada situação de ensino não é 

uma tarefa simples. Elencar em seu repertório o conteúdo, a estratégia didática, os recursos e 

outros componentes didáticos com a finalidade de atender aos objetivos propostos, bem como 

a necessidade do aluno, considerando as especificidades de uma escola rural, coaduna com a 

proposição do saber plural, formado de diversos saberes, provenientes da formação. 

A utilização de materiais concretos e atividades lúdicas no desenvolvimento da 

prática de sala de aula são defendidas pela professora S como componente que favorece a 

proximidade do aluno com o conteúdo, além do prazer e da vontade de aprender que é ali 

despertada. Dessa forma, o material didático oportuniza a participação mais ativa do aluno, 

contribuindo para a aprendizagem. De acordo com Silveira e Laurino,  

 

(...) a utilização de Materiais Concretos pode ser considerada como facilitadora das 

habilidades de compreensão, raciocínio e análise. Isso porque, nas ocasiões em que 

o estudante tem a oportunidade de manipular tais objetos, ele se encaminha para a 

descoberta de propriedade e levantamento de hipóteses sobre o conteúdo em estudo 

(GAVANSKI; LIMA, apud SILVEIRA; LAURINO 2015).21 

 

Cabe destacar, no relato da professora S, a contribuição dos cursos de formação 

inicial para o exercício da sua prática cotidiana, evidenciando o uso do material concreto e do 

lúdico como estímulo para a participação e a aprendizagem dos alunos. Nesse contexto, 

evidenciar os resultados das observações das aulas da referida professora se torna oportuno. 

Na primeira observação, a turma estava organizada em grupos de quatro e seis alunos para 

realização de uma atividade de multiplicação. Em grupo, os alunos interagiam, discutiam as 

questões e ajudavam uns aos outros. A sala de aula mantinha-se organizada e a professora 

dava assistência aos alunos nas carteiras. O livro didático utilizado é o Conquista da 

Matemática. Os alunos se mostram envolvidos, demonstrando compromisso. Um aluno de um 

dos grupos demonstra dificuldade para fazer os cálculos, a colega do lado tenta uma, duas, 

três vezes, mas ele ainda não compreende. A professora, envolvida com a turma, se direciona 

ao armário e tira de lá uma caixa de palitos; intervém desafiando o aluno a fazer os cálculos 

usando os palitos. Assim, ele conclui o que foi proposto e, naturalmente, a professora dá 

                                                             
21 GAVANSKI, Doroteya; LIMA, Rosana Viomar de. Materiais concretos no ensino e na aprendizagem da 

matemática: reflexões e proposições. In: BURAK, Dionísio; PACHECO, Edilson Roberto; KLÜBER, Tiago 

Emanuel (Coords.). Educação matemática: reflexões e ações. Curitiba: Editora CRV, 2010. p.101-120. 
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continuidade à sua aula, corrigindo oralmente as questões da atividade, fazendo uso do 

quadro. Em seguida, os alunos organizam os materiais e iniciam uma atividade de Língua 

Portuguesa, produção de texto. A professora conversa com a turma sobre a importância da 

produção de sentido para o texto, na sequência disponibiliza imagens à turma e cada aluno 

fala sobre o que vê, fazendo uma breve descrição. As imagens são presas ao quadro e os 

alunos são convidados a produzir um texto oral a partir do que aparece nas imagens. Uma das 

alunas faz a produção oralmente. A professora fala sobre as condições de produção de um 

texto e orienta: início, meio, fim, produção de sentindo, título. Logo, entrega para os alunos 

um texto impresso a respeito das cenas exploradas. Os alunos leem e fazem interpretações 

orais. Nesse momento, peço licença e me retiro da sala, o tempo de observação havia 

encerrado. Confesso que queria ter assistido à conclusão das atividades. 

Nessa breve descrição, podemos observar a presença do material concreto, quando 

a professora intervém, usando palitos de picolé, na realização da atividade de matemática. A 

utilização de cenas coloridas para leitura e interpretação de um texto pode ser considerada um 

recurso didático atrativo ao aluno, uma vez que a professora evidencia em seu relato a 

importância de estimular os alunos a participarem das aulas. 

Ainda considerando os relatos acima, o professor T retoma a organização de suas 

aulas em consonância com a matriz curricular, porém faz adaptações entre o que está proposto 

e a realidade do aluno. Relata também a troca de experiências com outras professoras, o que 

faz parte de uma prática partilhada, em que a colaboração privilegia o trabalho cotidiano. 

Percebemos no trecho do depoimento uma forte característica do saber experiencial, quando o 

professor faz as possíveis adaptações entre o saber curricular22 e o saber da experiência. Ainda 

não existe na SMED uma matriz curricular específica para a escola no campo. Acreditamos 

que as adaptações propostas pelo professor T são necessárias, considerando a experiência 

adquirida em escolas rurais e sua atuação profissional.  

Frente a esse contexto, em que as experiências das professoras R e C podem ser 

somadas, cabe uma discussão acerca dos saberes campesinos e as possibilidades de formação 

continuada para professores que atuam na área rural da rede municipal de educação de 

Diamantina, haja vista que atualmente a rede possui 37 escolas, como já fora abordado, e 

dessas, 25 são escolas rurais. 

                                                             
22 Segundo Tardif, “correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 

escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelo da cultura erudita 

e de formação para a cultura erudita.” (TARDIF, 2010, p. 38). 
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Diante dos relatos, afirmamos que os saberes são elementos constitutivos da 

prática dos professores. A dimensão da profissão docente está na articulação entre a prática 

erudita e diferentes saberes. Nesse sentido, o professor ideal é aquele que domina sua matéria, 

disciplina e programa, além de possuir conhecimentos ligados à pedagogia e às ciências da 

educação e que, sobretudo, saiba desenvolver suas aulas a partir de um saber prático, baseado 

especificamente no seu cotidiano escolar e na experiência com seus alunos. (TARDIF, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação procurou compreender como os professores da rede municipal de 

educação de Diamantina aprenderam a ensinar. De acordo com a pesquisa, o trabalho 

desenvolvido pelos professores nas escolas e em outros espaços educativos advém de um 

processo de formação em que a aprendizagem individual e coletiva constitui a base dos 

saberes mobilizados na ação docente. 

Durante a investigação, foi necessário conhecer pesquisas que respaldam a 

discussão do tema formação de professores e aprendizagem da docência. Nesse sentido, 

reportei-me a autores como Pimenta (1996) (2012), Nóvoa (1992), Tardif (2010) e outros que 

contribuíram para essa perspectiva teórica. No Brasil, segundo Pimenta e Ghedin (2012), 

desde os anos 1960 pesquisas de autores como Aparecida Joly Gouveia demonstravam que o 

tema formação de professores já fazia parte da nossa história. As pesquisas apontam para 

discussões acerca do distanciamento entre a formação de professores e a real necessidade de 

uma escolarização de qualidade. Em Portugal, para Nóvoa (1992), os anos 1970 foram 

marcados pelo debate acadêmico, como as referências teóricas, curriculares e metodológicas 

que permearam a elaboração dos programas de formação de professores. Posteriormente, por 

volta dos anos 1980, inicia-se a discussão sobre a formação de professores dos primeiros anos 

de escolarização a ser realizada pela educação superior. 

No início dos anos 1990 e, especialmente a partir das contribuições de autores da 

Espanha, de Portugal, da França e outros, emerge no Brasil discussões acerca do modelo de 

racionalidade técnica presente nos cursos de formação de professores, em detrimento de um 

novo modelo de formação, o da racionalidade prática. Como já fora mencionado, a crítica ao 

modelo de racionalidade técnica, orientado no positivismo, evidencia a formação do professor 

por meio da aplicação de técnicas dirigidas à solução de problemas. Esse modelo não atende 

às necessidades do cotidiano escolar, em que as rotinas se modificam diariamente pela 

interação dos sujeitos e pelos múltiplos fatores que permeiam a sala de aula. Já o modelo de 

racionalidade prática,  

 

[f]undamenta-se no pressuposto de que o ensino é uma atividade complexa, que se 

desenvolve em cenários singulares, claramente determinados pelo contexto, com 

resultados em grande parte imprevisíveis e carregados de conflitos de valor que 

requerem opções éticas e políticas. Por isso, o professor deve ser visto como um 

artesão, artista ou profissional clínico que tem de desenvolver sua sabedoria 

experiencial e sua criatividade para enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas 

e conflitantes que configuram a vida da aula. (GÓMEZ, 1998, p. 363). 
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Essa nova abordagem se contrapõe os programas de formação pautados no 

modelo da racionalidade técnica, dando lugar ao pensamento reflexivo e ao modelo de 

racionalidade crítica à prática, considerando a condição do professor questionador, proposição 

defendida por Dewey desde 1910. 

Nesse sentido, a perspectiva conceitual do professor reflexivo e a valorização dos 

saberes docentes passam a ser difundidas. Segundo Gómez, “o professor é considerado um 

profissional autônomo que reflete criticamente sobre a prática cotidiana para compreender 

tanto as características dos processos de ensino-aprendizagem quanto do contexto em que o 

ensino ocorre (...)” (GÓMEZ, 1998, p. 373). Assim, passamos a compreender que o professor 

se constrói por seus valores, por sua história de vida, por suas representações e saberes.  

Nessa perspectiva e considerando a revisão da literatura, podemos definir os 

saberes construídos pelos professores ao longo do seu processo de formação como saberes 

plurais, integrando os saberes da experiência, os saberes do conhecimento e os saberes 

pedagógicos. Os saberes da experiência advêm da história de vida e da socialização primária 

dos professores, como também do próprio exercício de funções na prática da sua profissão. Os 

saberes do conhecimento ou saberes curriculares correspondem aos conteúdos que a 

instituição escolar define como modelo de cultura erudita. Os saberes pedagógicos, 

produzidos pelas ciências da educação, integram a prática docente.  

Considerando os procedimentos metodológicos adotados neste estudo, o 

deslocamento para visitação às escolas e a observação da prática pedagógica dos professores 

permitiram conhecer parte da realidade dos espaços visitados, bem como elementos 

constitutivos da prática pedagógica dos professores, apontados em seus depoimentos.  

Ouvir os professores a partir de uma escuta sensível foi fundamental, pois nos 

permitiu identificar experiências significativas desde a socialização primária à formação 

inicial e continuada, no tocante à busca pela profissionalização. São experiências reveladoras 

de desafios, limitações, impedimentos, conquistas e superação.  

A constituição do professor e a aprendizagem da docência se dão a partir das 

características pessoais dos sujeitos e do contexto de vida, desde a escolarização ao exercício 

profissional, considerando a memória como propriedade de conservar informações ou 

impressões vividas. Segundo Tardif (2010), as experiências formadoras vividas na família e 

na escola se dão antes mesmo que a pessoa tenha desenvolvido um aparelho cognitivo 

aprimorado para nomear e indicar o que ela retém dessas experiências. (p. 67). Ao escutar os 

professores, identificamos que a história de vida desses sujeitos, guardada em suas memórias, 

apresenta marcas que definiram a formação profissional de cada um, bem como o exercício da 
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prática. Segundo Bourdieu, citado por Tardif e Lessard, a força da socialização familiar e 

escolar se configuram nos sistemas de pensamentos comuns a toda uma geração. “Ou seja, as 

disposições duradouras e transferíveis que organizam o pensamento e a prática dos docentes 

são tributárias dessas duas instituições, a família e a escola (...).” (BOURDIEU, apud 

TARDIF; LESSARD, 2014, p. 63).23 

 No que diz respeito à formação inicial e continuada, percebemos uma diversidade 

de elementos que compõem a formação docente, desde o curso do magistério a cursos de 

aperfeiçoamento ou programas de intervenção pedagógica ou de supervisão da prática. Nesse 

contexto, destacamos que o curso normal de nível médio foi concluído por três dos 

professores pesquisados, sendo que uma das professoras concluiu o curso científico. Quanto à 

escolha da profissão docente, o estudo aponta indícios da influência de elementos que 

possuem um significado singular na vida dos sujeitos pesquisados, originados pela presença 

dos professores dos primeiros anos escolares ou pela figura materna.  

Continuando, identificamos ainda que a busca pela qualificação profissional se 

deu especificamente por uma exigência legal. Dos professores pesquisados, apenas um deles 

ingressou no curso superior por escolha própria. Essa posição diverge das intensas discussões 

ocorridas nos anos 1980 nos sindicatos de professores quanto à profissionalização docente.  

Os professores atribuem ao curso Superior a oportunidade de aprendizagem e 

ampliação dos conhecimentos. Uma das professoras aponta que o curso de Pedagogia, 

concluído na UNOPAR, favoreceu discussões acerca do exercício da prática cotidiana; outra 

exalta que o curso de Pedagogia da FAFIDIA contribuiu para sua formação técnica e humana. 

Ao fazer alusão à FAFIDIA, essa professora retoma o curso de magistério e destaca sua 

contribuição no que tange à aprendizagem da didática e das metodologias para o exercício da 

prática pedagógica. 

Quanto à formação continuada, destacamos a valorização pelos professores dos 

cursos e programas realizados, como especialização em Educação Especial, em Educação do 

Campo e em Gestão e Prática Pedagógicas Integradas. É importante destacar que cada 

professor, ao optar pelo tipo de curso, partiu de uma necessidade prévia. Aquele que escolheu 

especialização em Educação Especial conviveu com um aluno autista que o desafiou a buscar 

conhecimentos acerca dessa temática. Já a professora que optou pela Especialização em 

Educação do Campo, nasceu no campo, estudou parte do seu processo de escolarização no 

campo e iniciou seu trabalho como docente naquele lugar, alegando o compromisso político e 

                                                             
23 BOURDIEU, P. (org.) (1974). Sistemas de ensino e sistemas de pensamento. In: MICELLI, S. (org.). A 

economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, p. 203-229 
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social com a comunidade local. Já a professora que optou por ampliar seus conhecimentos no 

campo da Gestão e Práticas Pedagógicas Integradas não externou o motivo de sua escolha. 

Mas podemos inferir que, conforme depoimento da professora, ela esteve à frente da gestão 

de uma escola municipal no mesmo período em que realizou o curso. Todo esse processo é 

permeado por vivências que compõem o repertório profissional dos sujeitos. 

Considerando os cursos e programas de aperfeiçoamento, destacamos o PROCAP, 

o PIBID, o PNAIC e o curso de Educação Empreendedora.  Tanto o PNAIC quanto o 

PROCAP são destacados pelos professores no que se refere à aprendizagem e ampliação de 

conhecimentos acerca de atividades de alfabetização, bem como atividades lúdicas 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento da prática pedagógica e o favorecimento 

do processo ensino-aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Ainda considerando o objetivo desta investigação quanto à identificação dos 

saberes mobilizados pelos professores para o desenvolvimento da prática pedagógica, bem 

como a natureza desses saberes, destacamos que o processo de iniciação na docência 

apresenta elementos do cotidiano dos professores que favorecem a formação profissional 

como, por exemplo, lidar com adversidades da escola, como a infraestrutura comprometida, 

característica comum principalmente nas escolas rurais, trabalhar com a desarticulação entre 

as proposições da matriz curricular e a prática, conviver com as dificuldades de deslocamento 

e de moradia nas comunidades rurais. 

Nesse sentido e, considerando as visitações às escolas, podemos afirmar que 

houve alguns avanços nas adversidades citadas, porém outras se perpetuam pela falta de 

políticas públicas voltadas para o ensino nas escolas rurais ou pelas condições locais, como a 

não existência de uma proposta curricular diferenciada para as escolas rurais da rede 

municipal de educação de Diamantina, a localização e as dificuldades de deslocamento para 

determinadas comunidades, mesmo com a existência do transporte escolar; a disponibilidade 

de moradia in loco, sendo que alguns professores chegam a morar na própria escola. Também 

identificamos condições adversas quanto à falta de energia elétrica e água na Escola M. 

Fazenda Santa Cruz, inadequação do espaço da sala de aula, acesso limitado. Entretanto, a 

partir dos registros de escrituração escolar, quanto ao quantitativo das escolas da rede (tabela 

3), identificamos que encerrou suas atividades no ano de 2015. 

Neste estudo, ao ouvir os professores das escolas rurais multisseriadas, 

identificamos a dificuldade de planejarem suas aulas, devido  

à ausência de uma proposição curricular que coaduna com as necessidades do ensino 

campesino, também o isolamento e a solidão advinda da falta de orientação pedagógica. 
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Ademais, os cursos de formação continuada e de aperfeiçoamento não contemplam os temas 

da educação do campo. Nesse contexto, resta aos professores viverem de adequação à prática. 

Podemos concluir, dentre os saberes apontados pelos professores, os saberes 

curriculares, pedagógicos e da experiência como fundamentais para o exercício da docência. 

A partir da utilização de saberes advindos do meio cultural, das relações estabelecidas na 

família, no trabalho, na prática cotidiana, nas escolas de formação e em outros espaços 

emerge o saber profissional, ou seja, da junção desses variados saberes. É no tocante à sala de 

aula que os professores pesquisados alegam a utilização desses saberes, dada as necessidades 

do dia a dia e do fazer pedagógico. Destacam a utilização dos saberes da experiência em 

detrimento de outros como elemento favorável à organização e à execução do trabalho 

docente. 

Quanto à influência da história de vida pessoal e escolar, dos cursos de formação, 

da própria prática em si na aprendizagem da docência e na constituição dos saberes docentes, 

podemos concluir que cada professor é um ser social, constituído do seu próprio meio e da 

integração com seus pares. Portanto, a subjetividade influi de alguma maneira na sua vida 

profissional. Assim, presumimos que esta pesquisa apresenta contribuições para área 

educacional, como a necessidade da compreensão dos processos formativos de professores, a 

viabilidade do trabalho com a interdisciplinaridade e com a ludicidade como meio de 

favorecer a aprendizagem dos alunos; a importância da valorização e o tratamento necessário 

às propostas curriculares para escolas rurais, bem como discussões acerca da realidade da 

cultura camponesa nos distritos e povoados do município, uma vez que foram identificadas 

lacunas nesse âmbito. Por fim, consideramos importante potencializar os saberes docentes no 

que tange à formação inicial e também a formação em serviço, levando em conta as vivências 

dos professores nos diferentes modos de integração do trabalho docente.  

Para finalizar, sugerimos que as secretarias municipais de educação, as 

superintendências de ensino, as escolas e demais espaços educativos possam repensar a forma 

como estão organizados os cursos, projetos ou programas de formação continuada. Ao 

admitirmos que os saberes dos professores não provêm de uma única fonte, e que a própria 

diversidade recompõe os saberes pelo trabalho, questionamos como os cursos de formação de 

professor das instituições de ensino superior têm viabilizado essa constituição de saberes. 
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ANEXO A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS PROFESSORES 

 

BLOCO I – Identificação do sujeito 

 

1. Nome fictício: ........................................................................................................................................ 

2. Sexo: (     ) feminino        (     ) masculino 

3. Naturalidade: ............................................................................................................ .............................. 

(     ) área urbana              (     ) área rural 

4. Escolarização (área urbana / área rural): ................................................................................................ 

5. Curso (s) de aperfeiçoamento: ............................................................................................................... 

Área do curso: ............................................................................................................................................ 

6. Curso de especialização: ........................................................................................................................ 

Área do curso: .............................................................................................................. .............................. 

7. É casado (a) ou solteiro (a): ................................................................................................................... 

8. Possui filhos?  (     ) sim             (     ) não        Quantos? ...................................................................... 

9. Qual a sua renda? ....................................................................................................................... ............ 

 

BLOCO II – Escolarização 

 

1. Fale sobre seu processo de escolarização (escola pública, escola privada, língua estrangeira...) 

2. Fale sobre os cursos feitos por você que se destinaram à formação inicial docente? 

 

BLOCO III – Formação profissional 

 

1. Por que você escolheu a profissão docente? 

2. Fale sobre o seu trabalho como professor (a). 

3. Durante a sua atuação como docente, você fez algum curso de aperfeiçoamento ou de 

especialização? Fale sobre. 

4. Como você avalia a contribuição de cursos de formação para sua iniciação na profissão? 

5. Dentre cursos, leituras, planejamentos, encontros pedagógicos o que você considera como 

contribuição significativa para o seu trabalho? 

6. Fale sobre a mobilização de saberes para organização, planejamento e desenvolvimento de 

suas aulas. 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: PROFISSÃO 

DOCENTE: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS 

ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTINA - MG, por ser 

PROFESSOR dos anos iniciais da Escola ... (será selecionada) 

A pesquisa em questão será desenvolvida pela mestranda e pesquisadora Graciana Santos 

Leal Pires sob a orientação da Profa. Dra. Maria Nailde Martins Ramalho do Programa de Pós-

graduação em Educação – PPGEd, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM). 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar 

e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o coordenador, 

o pesquisador e com a UFVJM, ou com a escola onde atua.  

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como os professores da rede municipal de 

educação de Diamantina aprenderam a ensinar. Os objetivos específicos são:  

a) conhecer as fontes que contribuíram para a formação docente dos professores; b) 

Identificar a natureza dos saberes mobilizados pelos professores para o desenvolvimento da prática 

docente; c) Analisar os saberes que subsidiam a prática docente dos professores da rede municipal de 

educação de Diamantina. 

 

Caso decida aceitar o convite, sua participação nesta pesquisa consistirá em 

responder a uma entrevista semiestruturada, que será gravada em áudio, cujo tempo será de 

aproximadamente duas horas. As perguntas relacionam-se com o trabalho realizado em sala de aula, a 

origem e a natureza dos saberes mobilizados na prática docente, os conhecimentos adquiridos no 

contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional, a experiência do trabalho cotidiano, as 

relações de trabalho e a mobilização de saberes, a reflexão sobre a formação docente e o seu trabalho 

cotidiano. Consistirá também na autorização para que sejam realizadas observações não 

participantes de duas aulas pelo período de 2 horas e 30 minutos cada, em dias distintos. 

O risco relacionado com sua participação nesta pesquisa é mínimo. O que poderá ocorrer 

no momento da entrevista ou da observação é uma intimidação ao se expor ou a responder 

determinada pergunta da entrevista. Com o objetivo de evitar tal situação, o sujeito será esclarecido 

quanto a liberdade de interromper a participação quando julgar necessário, podendo também optar por 

não responder à (s) pergunta (s) ou solicitar o fim da entrevista ou observação durante sua realização. 

É importante ressaltar que será mantido o anonimato do sujeito participante, bem como qualquer tipo 

de informação que poderá identificá-lo. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
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Os benefícios relacionados com a sua participação nesta pesquisa estão pautados na 

reflexão dos seus próprios percursos formativos, despertando um olhar para si mesmo, como sujeito 

histórico e social, capaz de construir uma identidade profissional. E a partir daí refletir também sobre o 

exercício da prática docente, identificando a natureza dos saberes mobilizados para o ensino e, suas 

relações com estes.  

As informações obtidas por meio da sua participação não serão compartilhadas com 

terceiros. Entretanto, os resultados e análises desta pesquisa, sempre garantindo o anonimato das 

informações, poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, seguindo os princípios 

da confidencialidade e sigilo. 

A sua participação será voluntária, não havendo remuneração para tal. Não há previsão de 

despesas por parte dos pesquisadores. Entretanto, qualquer gasto financeiro que porventura ocorra será 

ressarcido pelo responsável pela pesquisa. Não está prevista indenização pela participação na pesquisa, 

mas se a qualquer momento houver algum dano a você, comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em 

qualquer momento. 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa a qual 

garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 
 

 

Nome do participante: _____________________________________________________ 

 

Assinatura do participante: __________________________________________________ 

 

Nome dos Pesquisadores: Graciana Santos Leal Pires. Dra. Maria Nailde Martins Ramalho. 

 

Endereço: UFVJM – Campus JK. Rodovia MGT 367 – Km 583, nº 5.000 – Alto da Jacuba – 

Diamantina - MG.  Mestrado em Educação/PPGIEd – Sala 17 do Prédio 2. Telefones: (38) 3532-1261; 

(38) 3532-1253 Email: gracianaleal@hotmail.come nailderamalho@gmail.com 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM. Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – 

Alto da Jacuba – Diamantina/MG CEP 39.10000. Tel. (38)3532-1240 – Coordenador: Prof. Disney 

Oliver Sivieri Junior. Secretária: Ana Flávia de Abreu. Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou 

cep@ufvjm.edu.br 

 

 

 

mailto:gracianaleal@hotmail.com
mailto:nailderamalho@gmail.com
mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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ANEXO C – CARTA COPARTÍCIPE 
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