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RESUMO
O objetivo desta dissertação é compreender o processo de construção de saberes
docentes no estágio supervisionado da licenciatura em química da Universidade Federal
de São João del-Rei e suas relações com a subjetividade. Tal compreensão relaciona-se
com a teorização do saber docente por meio da epistemologia da prática profissional de
Maurice Tardif e da teoria da subjetividade social de Gonzalez Rey. As duas teorias são
utilizadas conjuntamente para mapear e descrever o processo da aprendizagem de
saberes. A metodologia utilizada é o estudo de caso único, no qual o objeto de análise é
o estágio supervisionado da licenciatura em química. Para a coleta de dados, foram
realizados três grupos focais, por meio de cuja atuação foram realizadas análises dos
conteúdos das produções. As categorias de análise emergentes nos grupos focais
mostraram que os sentidos subjetivos produzidos por esses grupos apontaram para um
processo de construção de saberes docentes que recebe duas influências principais: a
primeira, do estágio supervisionado, como espaço privilegiado para aprendizagem de
saberes docentes iniciais, por meio do contato que o estágio propicia com as escolas de
educação básica, sendo que tal contato reconfigura subjetivamente os sentidos da prática
docente aprendida; e uma segunda influência, que se encontra na relação do bacharelado
com a licenciatura, pois, na medida em que o currículo da licenciatura possui
características de bacharelado, as disciplinas pedagógicas, na visão dos alunos,
encontram-se descontextualizadas das práticas exercidas nas escolas de educação
básica. A partir dessas duas influências de certo modo opostas, os saberes experienciais
destacam-se como principal possibilidade de aprendizagem no estágio supervisionado.
Palavras e expressões-chave: saberes docentes, estágio supervisionado, formação
inicial de professores, subjetividade.

ABSTRACT
The objective of this dissertation is to understand the process of building teacher
knowledge in supervised training of the degree in chemistry from the Federal University
of Sao Joao del-Rei and its relation to subjectivity. This understanding is related to the
conceptualization of teacher knowledge through professional practice epistemology
Maurice Tardif and theory of social subjectivity of Rey Gonzalez. The two theories are
used together to map and describe the process of learning knowledge. The methodology
used is the single case study, in which the object of analysis is the supervised training of
the degree in chemistry. For the collect of data, there were three focus groups, by whose
operation was performed to analyze the content of the productions. The emerging
analysis categories in the focus groups showed that the subjective meanings produced
by these groups pointed to a process of building knowledge teachers who receive two
main influences: first, the supervised training, as a privileged space for initial learning
of teacher knowledge, for through contact with the internship provides the basic
education schools, and such contact reconfigures the senses subjectively learned of the
teaching practice, and a second influence, which is in relation to the baccalaureate
degree, because as to the extent that the undergraduate curriculum has characteristics of
a bachelor's degree, pedagogical disciplines are decontextualized to teaching practices
carried out in schools of basic education. From these two influences in a way opposite,
the experiential knowledges stand out as the main possibility of learning in supervised
practice.

Key words and phrases: teacher knowledges, supervised training, initial teacher
formation, subjectivity.
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INTRODUÇÃO

A formação de professores, como tema de estudo, apresenta-se com inúmeras
facetas e remete a questionamentos de pesquisa que encontram solo fértil nas ciências da
educação e nas áreas correlatas, como a psicologia, a antropologia e a sociologia.
A riqueza de apresentação do fenômeno, principalmente quando levamos a cabo
seus condicionantes sociais, deixa minimamente claro que os discursos produzidos acerca
da formação daqueles que lecionam se constituem como pontos de vista de um rico
conjunto de saberes. Tal fertilidade está associada à complexidade da profissão docente,
de modo especial na constituição histórica das tarefas desse profissional na sociedade
(Gondra e Schueler, 2008).
Na atualidade, a desvalorização da profissão de professor assume índices altos,
materializada nos baixos salários da categoria e no excesso de trabalho e de cobrança de
sua atuação. A título de exemplo, pesquisa realizada por Gatti (2009) mostra com clareza
a pouca atratividade da docência como profissão. Segundo a autora, as licenciaturas se
configuram como última opção de curso entre alunos que concluem o ensino médio,
embora seja uma das primeiras opções de estudantes que possuem perfil socioeconômico
baixo.
Ramos e Hingel (2007) detectaram um déficit de profissionais da educação no país,
que chega a 235.000 docentes somente para atender demandas do Ensino Médio, sendo a
área de ciências, que engloba as disciplinas de química, física e biologia, a que apresenta
maior carência de profissionais. A química, por exemplo, necessitava de 55.231 docentes,
mas foram licenciados apenas 13.559 professores.
Ao mesmo tempo em que há pouca atratividade na carreira docente e um déficit
considerável de profissionais, encontramo-nos num período em que há tentativas de
revitalizar a atratividade da carreira docente. Tem sido comum nos anos de 2010 e 2011 a
exibição de propagandas televisivas sobre a profissão de professor. Além disso, pela
primeira vez na história, o Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade de um
piso nacional para professores.
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Diante da baixa atratividade da carreira e do déficit de profissionais, mesmo que
tais eventos não estejam numa relação causal – talvez contígua –, coincide com esse
período a implantação de programas governamentais em nível nacional que possuem
como foco a atração de profissionais e a melhoria da qualidade da formação. Alguns
programas chamam a atenção, por serem momentos inovadores de aplicação de recursos
públicos: o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa
de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) e o Plano Nacional de Formação
dos Professores da Educação Básica, sendo os três programas inclusos no Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), formulado pelo Ministério da Educação (MEC,
2009).
A movimentação do governo juntamente às universidades que formam professores
possui um aspecto particular que eu gostaria de evidenciar aqui: enquanto a formação
ocorre planejada em níveis macro e microestruturais, novos professores são formados a
cada ano. Percebo com clareza que os alunos recém-diplomados habilitam-se para entrar
numa sala de aula e iniciar um caminho de socialização que já foi descrito por Freitas
(2002) quando se debruçou na socialização profissional dos professores. A autora
acompanhou um grupo de professores iniciantes e descreveu as estratégias mais comuns
utilizadas por eles para validar a sua prática cotidiana no sentido de construir um vir a ser
professor, que encontrava um embate permanente com os nichos profissionais já
constituídos.
A pesquisa de Freitas é semelhante à pesquisa desenvolvida por Zanten (2008) em
escolas de periferia da França, na qual os professores encontraram dificuldades inúmeras
de se colocarem institucionalmente, se utilizassem as estratégias de associação com os
pares de trabalho para permanecer na profissão. A propósito, ambas as pesquisas
destacaram que um dos fatores de desistência e da desmotivação na profissão de professor
encontrava-se nas dificuldades iniciais encontradas nas escolas.
Nesse microuniverso, que se caracteriza por ser de natureza social e individual ao
mesmo tempo para o professor, há a presença de sentimentos, crenças e práticas que ao
longo do tempo efetivam-se e ressignificam-se como próprias de sua constituição, de
acordo com as realidades recém-apresentadas. A validação do que faz o professor ao
longo de sua carreira é definida por Tardif (2007) como saberes docentes que, segundo o
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autor, se apresentam como uma teia multideterminada daquilo que o professor aprendeu
na universidade, na escola em que trabalha e com a vida, sendo a prática cotidiana o fator
determinante da revisão da prática adquirida.
Se em algum momento da vida dos professores esses saberes são aprendidos,
validados ou ressignificados, pesa sobre eles o momento da formação oficial, originária na
universidade, que, se levada a uma análise pormenorizada, corresponde ao período da
formação inicial do professor, compreendida de modo prático nas disciplinas pedagógicas
e no estágio supervisionado das licenciaturas.
É nesse momento de formação inicial que se inserem, na maioria dos casos, os
primeiros contatos com os objetos de trabalho dos professores: a sala de aula e a escola. A
formação inicial é o momento no qual os professores irão pelas primeiras vezes às escolas
básicas na condição de agentes educacionais. Tal movimento, aparentemente simples,
corresponde aos encontros que podem ser marcantes para sua permanência ou não na
profissão e para o modo como atuará.
Assim sendo, mais do que fazer um roteiro conhecido na bibliografia referente aos
cursos de formação inicial de professores, a reconstrução desse itinerário é necessária para
algumas problematizações desse período da formação, que é o que propomos nesta
dissertação.
Porém, se tomarmos como base Tardif (2005), perceberemos que os saberes são
constituídos ao longo da história do professor. Nesse período de formação inicial, há
vários mecanismos sociais e individuais que se relacionam com os saberes mobilizados
para as primeiras aulas lecionadas no estágio supervisionado: os alunos da licenciatura
participam da formação inicial como interlocutores de saberes em construção, em
movimento constante, e/ ou mobilizam forças subjetivas e sociais, num embate
permanente entre o programa de formação, representado pela universidade e pelas escolas,
e o universo subjetivo, individual e idiossincrático.
Dessa forma, partindo do princípio de que todo saber docente é construído
socialmente e que nesse processo de aprender há uma mobilização subjetiva dos
professores em formação inicial, o objetivo principal desta pesquisa é contribuir com a
compreensão do processo de construção de saberes docentes no estágio supervisionado de
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uma Licenciatura em Química a partir da construção de sentidos subjetivos constituídos
durante a formação no estágio supervisionado.
Esta dissertação será apresentada em seis capítulos didaticamente distribuídos com
o percurso da pesquisa desenvolvida:
No capítulo 1 – A licenciatura em química da UFSJ: do Projeto Pedagógico de
Curso aos programas governamentais – faremos uma caracterização do locus da pesquisa,
apresentando o esquema atual da formação de professores na licenciatura em química: o
Projeto Pedagógico do Curso, o currículo e seus eixos de formação e os programas
governamentais na área de formação inicial de professores em andamento na UFSJ.
No capítulo 2 – Pesquisas e relatos de experiências sobre a formação inicial de
professores – revisaremos alguns estudos na área da formação inicial de professores e na
formação de professores de química, principalmente pesquisas que sistematizam
conhecimentos referentes ao período do estágio supervisionado. As pesquisas citadas
darão subsídios para a construção e manutenção de um diálogo com os dados que
produzimos.
No capítulo 3 – Teorizar a formação: a subjetividade social e os saberes docentes –
apresentaremos e inter-relacionaremos as proposições de Maurice Tardif, acerca da
construção de saberes docentes, e de Fernando Gonzalez Rey, acerca da constituição da
subjetividade, com o objetivo de fundamentar a análise dos dados.
No capítulo 4 – Aliando teoria e método – problematizaremos as metodologias
utilizadas: o estudo de caso, o grupo focal e a análise de conteúdo, além de justificarmos
sua utilização juntamente às teorias escolhidas para análise.
No capítulo 5 – Os sentidos subjetivos da formação inicial: o que dizem os grupos
focais sobre a construção de saberes docentes no estágio supervisionado –
caracterizaremos os sujeitos participantes da pesquisa, elencaremos as categorias
emergentes nos grupos focais através da análise quantitativa da recorrência de unidades de
significação e, por fim, analisaremos seu conteúdo em diálogo com as pesquisas
revisadas.

15

No capítulo 6 – Considerações finais – construiremos perspectivas de análise da
sistematização dos resultados, juntamente a apontamentos teórico-práticos acerca da
formação inicial de professores.
Cremos, a partir desta nossa tentativa de sistematizar conhecimentos na área de
formação inicial de professores, que tais conhecimentos são necessários, por serem
atrelados à necessidade e possibilidade de repensar a formação daqueles que formam.
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Capítulo I:
A licenciatura em química da UFSJ: do projeto político-pedagógico aos
programas governamentais

Eu repousaria, em primeiro lugar, na capacidade que chamamos
discernimento, isto é, na capacidade de julgar em situações de ações
contingentes, com base nos sistemas de referência, de saberes ou de
normas incomensuráveis entre si e entre os quais podem surgir
tensões e contradições
Maurice Tardif

No capítulo I, será realizado um breve histórico do curso de química da UFSJ, uma
caracterização do Projeto Pedagógico de Curso – de modo especial o estágio
supervisionado – e será demonstrado como o sistema de formação da licenciatura em
química está relacionado com os atuais programas governamentais para a formação de
professores. Esse caminho será necessário para compreendermos a dinâmica da
construção de saberes docentes e suas relações com a subjetividade.

1.1

Um pouco da história

De 1992 até 2002, a UFSJ, então denominada FUNREI, oferecia a licenciatura
curta em ciências, que preparava para a habilitação em física ou química. O aluno de
graduação cursava 3 anos do curso de ciências para depois realizar uma complementação
pedagógica de 2 anos na área de física ou de química. A licenciatura em química da UFSJ,
mantida pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT), começou a ser oferecida
como opção específica no ano de 2002.
A resolução da UFSJ n° 24, de 30 de setembro de 2009, alterou e reeditou o
Projeto Pedagógico do Curso de Química e acrescentou, a partir da demanda de alunos
regularmente matriculados e por intermédio de dados apresentados nos questionários
sociodemográficos do vestibular, a modalidade bacharelado. Dessa forma, licenciatura e
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bacharelado são oferecidos conjuntamente, com 25 vagas cada um, sendo o bacharelado
um curso integral e a licenciatura um curso noturno.
A figura abaixo mostra a procura pela licenciatura e pelo bacharelado desde o
oferecimento das duas opções no vestibular da UFSJ:

Percebe-se claramente que a procura pelo bacharelado é superior nos três anos de
oferecimento dessa modalidade como opção de curso, mostrando uma tendência de
diminuição da procura pela licenciatura, nosso objeto de análise. A baixa atratividade da
carreira docente, desgastada salarial e socialmente, é abordada em termos qualitativos e
quantitativos por Gatti (2009) e se manifesta nos dados da figura anterior. Para a autora, a
opção por outros cursos que não a licenciatura mostra o baixo prestígio da profissão de
professor.
A propósito da discussão do currículo, adotaremos neste trabalho a concepção
segundo a qual os currículos prescritos, definidos nas orientações nacionais do Ministério
da Educação e no Projeto Pedagógico de Curso, apresentam formalidades estáticas. Tal
concepção alia-se ao estudo do currículo por meio de sua dinâmica vivida, cotidiana, na
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qual “o conhecimento só se realiza a partir de sua apropriação e ressignificação” (Ferraço,
2005, p.32) pelos professores e alunos envolvidos na formação inicial de professores.
No caso da licenciatura, o currículo apresenta um núcleo comum de formação em
química e um núcleo específico referente à licenciatura. O núcleo comum (2.016 horas) e
o núcleo específico (1.158 horas) da licenciatura se desdobram em quatro eixos de
formação, conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Química (2008):
 O eixo da formação específica em química, comum ao bacharelado;
 O eixo da formação pedagógica, representado por estágio supervisionado,
instrumentação para o ensino, psicologia da educação, fundamentos da educação
química, dentre outras disciplinas;
 O eixo de formação epistemológica e histórica do conhecimento químico e
científico, representado pelas disciplinas introdução à natureza da ciência,
investigação científica e história da química; e
 O eixo de sensibilização cultural, representado pela disciplina Perspectivas
culturais no ensino de química.
O Projeto Pedagógico expressa a relação entre os eixos formadores discriminados:

(...) pretende-se que a modalidade Licenciatura do Curso de Química permita aos
futuros professores a possibilidade de construção do conhecimento no ensino de
química, ao mesmo tempo fomentando uma prática docente que busque a
interdisciplinaridade, explore o desenvolvimento histórico das ciências exatas,
identifique suas relações com a sociedade e a cultura, discuta objetivos, metodologias
e conteúdos da educação básica. (p. 13).

É interessante perceber que o PPC se associa à categoria de responsabilidade social
do professor, por intermédio do fomento a práticas críticas e reflexivas referentes à
realidade sociocultural dos alunos, aos problemas educacionais brasileiros e à relação da
educação com a legislação vigente1.

1

Vale ressaltar que a interdiciplinaridade proposta no PPC da Licenciatura em Química se associa às demais

licenciaturas oferecidas pelo Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) nos cursos de Física e Ciências
Biológicas.
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Tanto o eixo da sensibilização cultural quanto o eixo da formação epistemológica e
histórica representam uma visão de formação que ultrapassa o que Nóvoa (1992)
denomina racionalidade técnica, por permitir aos professores em formação o exercício da
reflexividade, ao serem instrumentalizados com elementos da epistemologia e da cultura
de modo interdisciplinar.
A figura 2 mostra a distribuição dos eixos de acordo com as disciplinas e
atividades do currículo da Licenciatura.

De acordo com a figura 2, percebemos que a prescrição curricular de uma
formação interdisciplinar não se concretiza através dos eixos de formação. A
caracterização de um conjunto de disciplinas através de eixos possui baixa expressividade
se observamos a carga horária de cada um deles. O eixo III, referente à Formação
Epistemológica e Histórica possui 144h/a de disciplinas no quadro curricular. O eixo IV,
referente à Sensibilização Cultural, não possui disciplina específica e o PPC não
especifica se este eixo será concretizado noutras atividades2.

2

Sustenta-se no PPC que o Eixo IV será representado pela disciplina “Perspectivas Culturais no Ensino de
Química”. Porém esta disciplina não consta no quadro curricular, conforme anexo.
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A tabela I mostra como o currículo é dividido:

Tabela I: Distribuição dos Conteúdos – Modalidade Licenciatura
Módulo

Obrigatório

Livre

Núcleo
Comum

Conteúdo
Matemática
Física
Social-Humanístico3
Química Geral
Físico-Química
Química Analítica
Química Inorgânica
Química Orgânica
Bioquímica
Química Ambiental
Formação
Educação
Específica
Ensino de Química
Psicologia
Estágio Curricular Supervisionado4
Optativas
Eletivas
Atividades Complementares

Total

Carga Horária
288
360
144
216
216
2016
216
216
216
72
72
180
396
144
72
400
400
54
54
108
108
200
200
3174
3174

%

64

13

12
2
3
6
100

Fonte: PPC de Graduação em Química: Bacharelado e Licenciatura

Nesse ponto e mesmo com a proposta interdisciplinar na formação docente, o PPC
articula as disciplinas de modo isolado, por meio da semestralidade e da cisão entre o que
é conhecimento pedagógico e o que é conhecimento específico em química. De acordo
com a tabela, 64% das disciplinas de todo o currículo da licenciatura representam
conhecimentos específicos em química. A propósito da cisão entre bacharelado e
licenciatura, observemos as figuras 3 e 4:

3

Representado pelas seguintes unidades curriculares: Formação Universitária e Profissional em Física e em
Química, Introdução à Natureza da Ciência e da Investigação Científica e História da Química.
4

Inclui as quatro unidades curriculares Supervisão de Estágio (144 h) e a Prática de Estágio (256 h).
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Na figura 3 observamos que a maioria das horas distribuídas são referentes ao
bacharelado. No entanto, a fragmentação das atividades relativas à licenciatura e suas
respectivas cargas horárias baixas favorecem uma interpretação de que o bacharelado é
prioritário na organização curricular. As disciplinas optativas e eletivas somam apenas
162h/a de todo o currículo.
Se aprofundarmos na discussão e apresentação da distribuição do currículo,
percebemos ainda, de acordo com a figura 4, que de todas as disciplinas obrigatórias,
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71,1% correspondem à formação específica em química, restando à licenciatura 28,3%
das disciplinas obrigatórias.
Diante desses dados podemos hipotetizar que o currículo real e o currículo
prescrito possuem um distanciamento de maior grandeza encontrado no PPC. Há, no
mínimo, duas formas de interpretarmos o PPC do curso de química referente à
licenciatura: 1) através de uma prescrição de uma formação interdisciplinar, compostas
por eixos de formação que não se sustentam e 2) a excessiva fragmentação das disciplinas
e atividades.
O estágio supervisionado situa-se nesse contexto ao ser constituído no projeto
pedagógico como espaço de “vivência prática do futuro professor” (p. 30). Estabelece ele
a carga horária mínima de 400 horas, em conformidade com a resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. O Projeto Pedagógico
estabelece como concepção fundamental de estágio:

(...) a convicção de que a formação e a prática docente se fazem na confluência da
reflexão teórica com a observação e a realização prática, individual e coletiva. Nesse
contexto, é fundamental que o estágio não se confunda com uma imersão acrítica dos
estudantes no universo da educação básica. Observações e práticas de regência
organizadas e encaminhadas sem reflexão e suporte teórico se perdem num processo
ingênuo de absorção de valores e práticas do ambiente escolar. A supervisão e a
discussão coletiva ao longo do estágio são fundamentais para o amadurecimento
profissional dos futuros professores. Desse modo, o estágio deverá orientar-se para a
alternativa da racionalidade prática de formação de professores, em oposição à
racionalidade técnica. (p.30)

A concepção de estágio proposta é desenvolvida ao longo de quatro semestres, nos
quais o aluno da licenciatura poderá se inscrever a partir do 5° período do curso – de
acordo com a Normatização do Estágio Supervisionado, aprovado pelo colegiado do curso
de química em 29 de junho de 2007. Portanto, ao mesmo tempo em que o aluno cursa
disciplinas específicas do conhecimento em química e disciplinas pedagógicas, o estágio
aparecerá como elemento prático de integração, a partir da reflexão das práticas efetuadas
nas escolas juntamente à figura do professor orientador.
Esse espaço de interseção que o estágio supervisionado apresenta será o locus da
nossa pesquisa, justamente por se apresentar como o momento efetivo de contato com as
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escolas de educação básica, o desenvolvimento das primeiras aulas e, ao mesmo tempo, o
espaço da construção de saberes docentes.

1.2

Os programas governamentais e sua relação com a licenciatura em química da

UFSJ

As licenciaturas brasileiras, atualmente, têm passado por diversos debates acerca
de sua estrutura e funcionamento para a formação de novos professores. Esse é o mesmo
caso dos cursos de licenciatura da UFSJ, que adotaram grande parte os programas
governamentais formulados pelo Governo Federal. Uma breve revisão dos programas em
andamento pode contribuir para nossas análises acerca da formação inicial docente, uma
vez que esta será alvo de políticas diretivas que influem no cotidiano das instituições
superiores de ensino.
O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) prepararam e implantaram três programas de formação
docente pra tentar superar o atual déficit no quadro de pessoal docente: o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Consolidação das
Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) e o Plano Nacional de Formação dos Professores da
Educação Básica. Dentre os principais objetivos desses programas estão: fornecer
formação inicial e continuada para professores, diminuir a evasão dos estudantes das
licenciaturas, aumentar o número de vagas e consolidar as licenciaturas.
As propostas dos programas, se analisadas, mostram que as universidades públicas,
conforme preconiza o Ministério da Educação, são tidas como parceiras no processo de
implementação das políticas. O Programa de Consolidação das Licenciaturas
(Prodocência), criado em 2006, tem por objetivo principal, de acordo com dados do
Ministério da Educação (2009), ampliar a qualidade da formação docente nas licenciaturas
por meio de modificações curriculares e modernização do ensino, ambas realizadas a
partir de projetos específicos. As palavras qualidade e modernização são colocadas lado a
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lado, mostrando contingências contemporâneas de necessidade da utilização de
tecnologias da informação agregadas à qualidade.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), por sua vez,
oferece bolsas para alunos das licenciaturas, professores orientadores das instituições
públicas de ensino superior e professores supervisores da educação básica, que se
comprometam com o estágio supervisionado nas escolas de educação básica. A
preferência das ações do PIBID está nas escolas que possuem baixo Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica e inclui, em suas prioridades, o trabalho conjunto
entre secretarias municipais e estaduais de educação com as instituições de ensino
superior públicas.
Nessa proposta está inclusa uma maior aproximação da licenciatura com a
realidade escolar, incentivando o trabalho dos agentes formadores da universidade e da
escola de educação básica e a imersão dos licenciandos bolsistas ao futuro local de
trabalho. De acordo com dados do MEC, as bolsas mensais são de R$ 1.400,00 para os
professores orientadores do estágio, R$ 400,00 para cada aluno bolsista e R$ 765,00 para
os professores das escolas públicas que recebem os estagiários.
Por se tratar de um programa novo, não há estudos para que possamos refletir nesta
revisão o impacto de tal política nos processos de formação docente inicial. Porém,
ressalta-se que as instituições de ensino superior públicas são responsáveis por conduzir o
processo de implementação e execução dos projetos juntamente às escolas públicas de
educação básica.
O terceiro programa foco de descrição e análise é o Plano Nacional de Formação
dos Professores da Educação Básica. Esse programa ocorre por meio da associação do
MEC com as instituições públicas de ensino superior e as secretarias estaduais e
municipais de educação. Diferentemente do PIBID, ele possui como alvo principal
professores em exercício que não possuam qualificação acadêmica mínima necessária
para o exercício da docência e professores que necessitem, de acordo com demandas
apresentadas pelas secretarias municipais e estaduais de educação, associadas às
possibilidades das instituições públicas de ensino superior, de aprimoramento em temas de
relevância para o ensino.
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Nesse contexto, o Decreto 6.755, de janeiro de 2009, instituiu a Política Nacional
de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica e oficializou as políticas
de formação. A Plataforma Paulo Freire foi criada pelo MEC com o objetivo de organizar
a inscrição e o oferecimento dos cursos de formação. Nela, os professores podem se
inscrever de duas formas: 1) aqueles que não são licenciados terão a possibilidade de fazer
a primeira licenciatura e 2) aqueles que atuam fora de suas áreas de formação ou que não
possuem a formação pedagógica poderão realizar a segunda licenciatura ou fazer um
curso de complementação pedagógica.
A partir dos programas governamentais apresentados, há evidências de que o
cenário de formação possui especificidades ainda não estudadas, como, por exemplo, o
impacto do pagamento de bolsas de iniciação à docência aos alunos de licenciatura.
Não sendo objetivo esgotar a temática, concluímos que, à primeira análise,
evidencia-se a configuração de um cenário de formação novo, passível de novos estudos,
no qual novos programas governamentais são inseridos. Nesse cenário, discutimos uma
licenciatura que possui um currículo fragmentado. É neste contexto atual que o objeto de
estudo desta dissertação – a formação inicial de professores no estágio supervisionado em
uma universidade pública federal – desenvolve-se. Para tal, revisaremos pesquisas
específicas que dão destaque à formação inicial no estágio supervisionado.
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Capítulo II: Pesquisas e relatos de experiências sobre a formação inicial de
professores

Nossa proposta de trabalho constitui um discurso em favor de uma
racionalidade limitada e concreta, enraizada nas práticas cotidianas
dos atores, racionalidade aberta, contingente, instável, alimentada
por saberes lacunares, humanos, baseados na vivência, na
experiência, na vida.
Maurice Tardif

Na bibliografia acadêmica encontramos pesquisas que relatam práticas de estágio
supervisionado, principalmente sobre o viés da indissociabilidade da teoria e da prática na
formação de professores. Depois de relatarmos a estrutura e o funcionamento do estágio
supervisionado da Licenciatura em Química da UFSJ e os programas governamentais
desenvolvidos, a análise da produção do conhecimento na área de formação de
professores e de relatos de experiências nesse processo de formação nos permitirão um
diálogo profícuo com os dados produzidos nesta dissertação.
Há relatos de experiências de estágio supervisionado que colocam em evidência a
indissociabilidade de teoria e prática. Muitas se apresentam como uma superação da
formação estritamente técnica. Os pesquisadores e pesquisadoras que serão citados neste
tópico compartilham a opinião de Pimenta (1994), que reafirma a tese da necessidade de
indissociabilidade de teoria e prática na formação dos professores, apontando o estágio
supervisionado como possível articulador de ambas.
Frente à multiplicidade de práticas de formação, definiremos a atividade docente
para depois revisarmos as experiências de formação e estudos que retratam os estágios
supervisionados. Pimenta (1994) estabelece que a
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(...) “essência” da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja,
é o conhecimento técnico prático de como conseguir que a aprendizagem se realize
como conseqüência da atividade de ensinar (p. 83).

Em sua argumentação, a autora evidencia a didática como área da pedagogia e
ciência privilegiada para o estudo dos processos de aprendizagem, ressaltando a
importância da indissociabilidade da teoria e da prática e apresentando a primeira como
mobilizadora das ações cotidianas do professor em seu processo de escolha de modos de
ensinar. Continua a autora:

A explicitação da didática como teoria do ensino-aprendizagem, considerada na
perspectiva histórico-social como até aqui vimos, coloca no centro da investigação
didática a atividade do professor, enquanto atividade de ensino. Embora não lhe seja
uma atividade exclusiva, pois o ensino ocorre através de outras atividades e agentes
sociais, a tarefa de ensinar, desde a organização, análise e decisão de políticas de
ensino e os conseqüentes resultados dessas no processo de educação enquanto
humanização, constitui a especificidade do trabalho profissional do professor (p. 119 a
120)

Tendo em vista que a autora é enfática ao definir a atividade docente como o
manejo de processos de ensino e aprendizagem, temos em vista um ponto de partida para
pensarmos a construção de saberes que estão associados a essa atividade. Pimenta (1994)
destaca a importância da teoria para a compreensão das práticas. Nessa perspectiva, o
estágio supervisionado se configura como uma prática que pode articular-se com a teoria e
fornecer subsídios para a aprendizagem da docência.
Piconez (2005) salienta a necessidade de um olhar teórico sobre as práticas quando
questiona o estágio supervisionado dissociado de teorias:

(...) o que poderia uma futura professora estar observando nas salas de aula de
nossas escolas primárias, onde a reprovação e a evasão ampliavam-se a cada
dia? Que olhar teórico teriam do curso para discutir essa questão, uma vez que
a didática não contextualizava seus estudos na escola brasileira? (p. 19)

Piconez (2005) está preocupada com a aproximação da realidade escolar sem uma
preparo específico de reflexão sobre tal realidade por parte dos docentes em formação
inicial. Partindo de uma observação sem teorização, a única saída seria pensar que os
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professores recém-formados reproduziriam as salas repletas de repetência e evasão.
Continua a autora:
(...) o que ocorre é a ausência de fundamentos teóricos justificando uma determinada
prática, da mesma forma em que uma postura crítica sobre a prática pedagógica só pode
existir quando há uma relação dialógica entre teoria e prática. (p.22).

Kenski (2005), Fazenda (2005) e Kulczar (2005) compartilham da opinião de
Pimenta (1994) na defesa da indissociabilidade da teoria com a prática e na defesa do
estágio supervisionado como possibilidade de integração da “grade curricular” da
licenciatura. Os autores caracterizam particularidades do estágio que favorecem a
indissociabilidade de teoria e prática e favorecem a articulação curricular feita por meio
do estágio.
Kenski (2005) evidencia a figura do supervisor de estágio como principal
articulador na condução do processo inicial de formação docente. Relatando sua
experiência como supervisora, aponta a riqueza das emoções evocadas nos estagiários ao
relatarem suas primeiras experiências escolares e identifica no relato dos estagiários como
as figuras dos primeiros professores interferem como modelos de referências na prática
docente que está sendo aprendida. Tais representações são evocadas e problematizadas
pela supervisora, que alia a prática desenvolvida nas escolas pelos estagiários com a
história de escolarização que eles possuem.
Fazenda (2005), por sua vez, reporta-se às aprendizagens realizadas pelos docentes
em formação na educação básica como elementos influenciadores decisivos na
aprendizagem do ofício de professor. Ilustrando o pensamento da autora, podemos inferir
que, se o aluno que hoje está na licenciatura aprendeu na educação básica que resumir é
tornar pequeno e não abstrair o sentido dos textos, sendo comum a prática de cópias,
como pensar em uma formação na qual a teorização seja possível? A autora questiona: “é
possível pensar em estágio sem pensar num projeto coletivo maior para a formação do
educador?” (p. 56). Fica evidente que tal projeto não possui apenas o olhar do estágio
supervisionado, mas sim a licenciatura como um conjunto de práticas com a mesma
finalidade. Fazenda (2005) se refere aos licenciandos que chegam à graduação sem prérequisitos mínimos – como a competência plena na linguagem escrita, por exemplo – e
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lança mão da história de vida como meio de formação. Além disso, propõe que a
teorização da prática possa ser aprendida a partir da reflexão com os licenciados da
própria prática do estágio, de forma que o ato de refletir sobre a própria formação e de
construir o estágio coletivamente com os licenciandos apresenta-se como alternativa
frente às dificuldades trazidas de uma escolarização deficitária.
Kulcsar (2005), por sua vez, fez com que seus estagiários pesquisassem o contexto
da escola onde fariam observações e práticas. A partir dos dados trazidos pela pesquisa
sociodemográfica, a autora teoriza os dados coletados pelos estagiários em leituras que
problematizam questões escolares cotidianas. Dessa forma, a partir do momento no qual
os alunos reconhecem a realidade da escola como elemento particular e possuem uma
teoria para falar sobre essa realidade e nela intervir, abrem-se caminhos para se pensar
uma formação na qual a indissociabilidade de teoria e prática esteja inserida.
Outra pesquisa de interesse, realizada a partir do resgate de memoriais escritos por
alunos durante o estágio supervisionado, foi a de Felício & Oliveira (2008). Na análise
dos memoriais, foi possível identificar pela experiência dos alunos quatro elementos
fundamentais da aprendizagem da prática no estágio supervisionado: o potencial
observador, a reflexão em torno da própria prática, a compreensão da relação entre teoria
e prática e a interação com profissionais no cotidiano de trabalho. Os quatro elementos
estão integrados na formação inicial, sendo que os autores atribuem ênfase à descrição da
interação dos estagiários com os profissionais da escola, os quais são vistos como aqueles
mais próximos ao “saber fazer”.
Echeverria et al. (2006) evidenciam a importância da pesquisa na formação inicial
de professores de química. Em experiência realizada nas unidades curriculares de Prática
de Ensino de Química e Didática, os alunos foram à escola para levantar dados sobre o
tema drogas. Além de perceberem a dimensão social do tema, elaboraram material
didático e discutiram o tema com os alunos do ensino médio de modo contextualizado
com a realidade social apresentada. Os autores destacam, além da importância dos
licenciandos aprenderem a trabalhar a partir da representação dos alunos do ensino médio,
a realização da pesquisa como propulsora da formação. Vale ressaltar que Echeverria et
al. (2006) ainda estabeleceram vínculos entre a universidade e as escolas de ensino básico
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no período da pesquisa nas quais alunos recém-formados da graduação tornaram-se
professores efetivos, continuando sua formação com a realização do projeto.
Gonçalves, Fernandes, Lindemann e Galliazzi (2008) realizaram um estudo para
descrever e avaliar a utilização de diários de aula coletivos no estágio supervisionado.
Dentre outros achados, os autores destacam a possibilidade de utilização do diário
coletivo como problematizadora de dilemas enfrentados pelos professores em formação
inicial. Na análise dos diários, ficou evidente que o estabelecimento de um contexto
dialógico em sala de aula e o processo ensino-aprendizagem de conteúdos atitudinais
foram as aprendizagens mais apresentadas pelos alunos do estágio e que permitiram, por
meio do registro, ser discutidas e refletidas como práticas.
Pinto Neto, Queiroz e Zanon (2009) estudaram, através da análise do discurso, as
concepções de estudantes de química e física de duas universidades estaduais paulistas
acerca da prática profissional, das disciplinas pedagógicas na formação e concepções
sobre a percepção de mudanças na realização do curso de licenciatura. Os textos
analisados revelaram que muitos dos objetivos das licenciaturas são compartilhados pelos
estudantes, dentre os quais julgamos mais importantes: a possibilidade de rompimento
com um modelo de ensino dito “tradicional”, o esforço na promoção do interesse dos
alunos das escolas de educação básicas pela Química e pela Física, o fato dos estudantes
relatarem que se vêem como professores no futuro e, por fim, como as disciplinas
pedagógicas contribuíram para a sua formação.
Baccon e Arruda (2010) pesquisaram a construção de saberes docentes no estágio
supervisionado em física da Universidade Estadual de Londrina, com ênfase nos saberes
experienciais aprendidos pelos alunos. Para tal, realizaram grupos de discussão e
analisaram os relatórios de regência dos alunos. Dentre outros achados, os autores
destacam 4 fatores que contribuem para a aprendizagem de saberes docentes: 1) o contato
com os alunos e professores das escolas de educação básica, 2) o contato com os outros
estagiários, que podem servir de modelos para o exercício do magistério, 3) a
subjetividade do estagiário, que interfere na construção de um “jeito de ser” professor e 4)
a experiência do estágio em si, que pode contribuir na escolha da profissão docente.
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Gauche, Silva, Baptista, Santos, Mol e Machado (2008), partindo do pressuposto
de que os currículos dos cursos de licenciatura são meros apêndices dos cursos de
bacharelado, propuseram modificações curriculares na Universidade de Brasília que
evidenciaram o aspecto indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma a
propiciar uma identidade para o currículo da licenciatura em química. Dentre as atividades
propostas, os autores destacam as modificações introduzidas no estágio supervisionado,
que integrava experiências de estudo de teorias psicológicas da aprendizagem, de
fundamentos da educação e do registro das experiências na escola como fomentadores da
aprendizagem de saberes docentes.
Discordando parcialmente da exclusividade de teorização das práticas, Gatti (1997)
se volta a uma necessidade anterior ao fomento da teorização da prática docente. Segundo
a autora, a capacidade crítica não só é trabalhada nas licenciaturas, tonando-se uma das
únicas habilidades aprendidas no curso. Diferentemente de outras áreas que possuem
materiais didáticos próprios, os estudantes ficam a mercê de uma coletânea de textos sobre
como deveria ser o ensino e o que é um bom ensino, no lugar de textos que traduzam o
como se ensina. Nas palavras da autora:

Nas diferentes áreas de formação profissional, Administração, Economia, Medicina,
Odontologia, etc., conta-se com vasto acervo de referência para formação profissional
específica. Não é o caso das licenciaturas, nem dos cursos de formação para o
magistério no 2° grau. Em educação, temos boa bibliografia crítica, pesquisas, artigos
de debates, mas, pequeno acervo bibliográfico, no mais das vezes, desatualizados,
sobre questões ligadas diretamente às aprendizagens básicas necessárias ao exercício
da profissão propriamente dita: os “quê”, os “como” e os “porquê” fazer e “como”
fazer. Apenas desenvolver a crítica não basta para ninguém, pois esta acaba sendo
estéril e vazia de referenciais concretos. É preciso com sabedoria, aliar aquilo que é
necessário saber para saber fazer, com o que é necessário saber para analisar, refletir e
criticar para transformar (p. 39-40)

Frente à tensão entre a necessidade ou não de fomentar a crítica e a teorização na
formação em detrimento do “como fazer”, desde que elementos fundamentais estejam em
evidência na formação, Gatti (1997) possui argumentações convergentes com aquelas
propostas por Pimenta (1994), Echeverria e al. (2006) e Gauche et al. (2008) ao apontar a
necessidade de aproximação da universidade com os locais onde ocorre a prática do
estágio.
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Inforsato (2001), em pesquisa sobre dificuldades e dilemas de professores
iniciantes, propriamente no momento inicial da chegada à profissão, problematiza com
riqueza os conceitos de “curva do desencanto” (Cavaco, 1990, apud Inforsato 2001) e
“choque de realidade” (Veenman, 1988, apud Inforsato 2001). De acordo com o autor, as
estruturas hierárquicas e burocráticas e as relações autoritárias das instituições escolares,
as estruturas organizativas rígidas, o corpo docente não preparado à recepção dos jovens
professores, bem como a escassez de recursos de trabalho, aliada à ausência de objetivos
educacionais explicitamente estabelecidos, ao isolamento no lugar de trabalho e à
multiplicidade de tarefas que um professor deve cumprir, principalmente os novatos, são
todos fatores que contribuem sobremaneira para o desencanto com a prática profissional.
Inforsato (2001) sugere que todos os fatores ocorrem simultaneamente, sendo
difícil delimitar um peso para cada um deles. Verifica o autor, portanto, que há um
distanciamento entre a instituição formadora e a realidade de trabalho, algo que contribui
ainda mais para o “choque de realidade”.
.

Das diversas pesquisas citadas, percebemos a ênfase atribuída ao relato das

experiências de estágios e problematizações direcionadas aos seguintes elementos: o
distanciamento das licenciaturas com relação aos locais de trabalho, a dissociação entre a
teoria e da prática no momento de formação, a ênfase à formação crítica e a ausência de
saberes práticos aos licenciandos, bem como estratégias precárias de condução do estágio
e, por fim, o choque de realidade sofrido na iniciação profissional.
Tais elementos se associam a um período de formação que acrescenta programas
governamentais recentes, ainda não estudadas, e que podem favorecer a gênese de novas
práticas. É neste contexto que realizaremos nossa pesquisa e construiremos o objeto de
estudo, que vemos como rico em interfaces e com pesos distintos, os quais ocorrem no
momento da formação inicial. Para tanto, será propício um olhar teórico da educação e da
psicologia, que contribua para a elucidação de práticas complexas.
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Capítulo III: Teorizar a formação: a subjetividade social e os saberes
docentes
O objetivo deste terceiro capítulo é apresentar a epistemologia da prática
profissional proposta por Maurice Tardif (2007) e a teoria da subjetividade social proposta
por González Rey (2005). A partir das conceituações desses autores principais,
articularemos os dois tipos de conhecimento de acordo com nosso objeto de pesquisa: o
processo de formação docente inicial no estágio supervisionado. Ressalta-se que a escolha
dos autores para referenciar este estudo se deve a três razões específicas, que expomos a
seguir.
A primeira razão relaciona-se à aprendizagem de uma prática profissional, que
pode encontrar ressonância profícua na epistemologia da prática profissional proposta por
Tardif (2007), principalmente por calcar a natureza do saber docente como processo social
e individual ao mesmo tempo.
A segunda especificidade está relacionada à teoria da subjetividade social proposta
por Gonzalez Rey (2005), que alicerça o termo subjetividade na psicologia históricocultural de Vigotski. O autor enfatiza que o termo subjetividade social, ao ser
compreendido a partir de tal psicologia, supera a dicotomia sujeito-sociedade, tão
recorrente nas teorias psicológicas.
A terceira razão pela escolha das duas formas teóricas encontra-se no que elas
podem fazer juntas como meio de se compreender a realidade de estágio. Ao passo que a
epistemologia da prática fornece pistas para entendermos o processo de formação a partir
da construção de saberes docentes, a teoria da subjetividade permite a problematização do
modo como o sujeito que está sendo formado configura subjetivamente as práticas do
estágio. Tal tentativa de compreender o processo de formação como social e individual ao
mesmo tempo se deve à complexidade do próprio objeto, que apresenta inúmeras facetas,
as quais poderiam ser pobres em análise caso estudadas e compreendidas separadamente.
A partir destas considerações iniciais é que olharemos para os autores que se
configuram como marcos teóricos deste estudo: a epistemologia da prática profissional e
seus conceitos correlatos e a noção de subjetividade social, culminando com a construção
do objeto de estudo.
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3.1

A epistemologia da prática profissional de Maurice Tardif

Falar em epistemologia da prática profissional e em construção de saberes docentes
instiga debates que remetem a discussões realizadas em diversos campos do
conhecimento. Tardif (2007) aponta como riscos iniciais de tratarmos do tema o deixar
com que o conhecimento que produzimos a partir dessa noção caia no mentalismo ou, no
outro extremo, deixar que caia no sociologismo.
No caso do mentalismo, o autor rompe com a visão de que a construção dos
saberes possa ser compreendida apenas por meio da análise do sujeito considerado como
fenômeno individual, exemplificando com o caso do conhecimento da área produzido
pelos anglo-saxões, a partir do qual as teorias psicológicas, mais propriamente as teorias
relacionadas ao processamento da informação, às cognições, ao construtivismo, dentre
outras, estabelecem o saber do professor considerado como fenômeno prioritariamente
individual.
Por outro lado, o sociologismo representa as teorias a partir das quais os saberes
possuem uma origem puramente social, como se os professores, em seus mais variados
espaços de interlocução, fossem produtos e não agentes que atuam de modo particular na
construção de seus saberes.
Frente a um aparente dualismo, Tardif (2007) propõe a compreensão da noção de
saber docente a partir da análise da interface do saber considerado como objeto social e
individual, numa relação de multideterminação, na qual a história de vida do professor, as
influências de sua família, as experiências realizadas nos centros de formação, a influência
do processo de escolarização e cada tomada de decisão desse sujeito individual
configuram-se como formas de produzir esse saber.
Frente a uma racionalidade dominante, o professor pode ser treinado ou formado
para responder a essa racionalidade, opor-se a ela ou até mesmo problematizá-la e criar
uma nova forma de relação que justifique a sua prática. Em todos os casos, que
representam tradições de pesquisa e compreensão da prática do professor, o nível de
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análise proposto por Tardif (2007) é a maneira como o professor se relaciona com a
racionalidade dominante.
Em termos de relação com a racionalidade dominante e a sua interlocução com a
prática profissional, podemos compreender o que Tardif (2007) nomeia como
epistemologia da prática profissional.
Um primeiro sentimento relacionado ao emprego da palavra epistemologia
direciona o olhar para uma noção muito mais voltada para o desenvolvimento das ciências
do que para a delimitação de um campo de estudo. A palavra epistemologia empregada
por Tardif está vinculada mais à delimitação de estudo de um campo de práticas do que ao
desenvolvimento de teorias gerais sobre a prática do professor que proponham leis
universais e prescrições. Por outro lado, a epistemologia da prática coloca o professor na
condição de sujeito e objeto ao mesmo tempo.
Mas o que consideramos novidade nessa proposição encontra-se no fato de Tardif
(2007) delimitar um campo de conhecimento por sua relevância, colocando a
profissionalização docente como objeto de estudo privilegiado, com delimitação e
métodos para serem estudados, além de trazer para a academia um debate que seria
incompleto sobre quem é o professor e o que ele faz, questões que devem necessariamente
incluir sua prática entre os temas a serem discutidos.
A partir da noção de epistemologia, a prática do professor pode ser compreendida
quando se defini o que Tardif (2007) chama de saberes docentes. Para o autor, o saber
docente, assim como outros saberes, é "um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou
menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares,
curriculares e experienciais” (p.36). Explicamos cada um deles.
Os saberes da formação profissional são aqueles relacionados aos conjuntos
teórico-conceituais das ciências da educação, as ideologias pedagógicas dominantes,
presentes nas instituições de formação. Estão presentes em concepções acerca da função
social do ensino e das escolas de educação básica e permeiam o discurso dos professores
formadores.
Os saberes disciplinares configuram-se como o conhecimento próprio da ciência na
qual o aluno da licenciatura está imerso. No nosso caso, tratamos como saber disciplinar o
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corpo teórico-conceitual da química: a química orgânica e a inorgânica, as reações
químicas, a transformação da matéria, as propriedades dos gases, etc., e das ciências
auxiliares a esta compreensão: a matemática, a física e a biologia.
Os saberes curriculares são aqueles presentes nos currículos prescritos das escolas
nas quais o professor em formação irá atuar. Esses saberes possuem em sua organização
básica conteúdos a serem ministrados, metodologias de ensino e objetivos de
aprendizagem. Em alguns casos, as instituições de educação básica colocam à disposição
dos estudantes em seus currículos uma filosofia de base, com uma visão de homem e de
mundo.
Por fim, exporemos sumariamente o conceito de saberes experienciais, certamente
um dos mais complexos conceitos em importância e prioridade para Tardif (2007). Esses
saberes estão relacionados à prática cotidiana do professor, feita por meio de sua
experiência individual de atuação – quando entra numa sala de aula e encontra universos
não prescritos – e coletiva – a partir da qual ocorre o contato com outros profissionais da
escola.
Os quatro tipos de saberes estão inter-relacionados. Em ordem de importância, no
entanto, o autor prioriza os saberes experienciais como base para a compreensão da
prática do professor. Esses saberes possuem como propriedade a relação da prática do
professor com a cultura local. Para o autor, o saber também é “um constructo social
produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas deliberações, racionalizações e
motivações que constituem a fonte de seus julgamentos, escolhas e decisões" (p.223). A
partir dessa concepção de saber, construída socialmente, o autor lança base para
entendermos o trabalho docente em sua função mais básica. Nas palavras de Tardif
(2007),

Nessa perspectiva, acreditamos que as ‘competências’ do professor, na medida em que
se trata mesmo de ‘competências profissionais’, estão diretamente ligadas às suas
capacidades de racionalizar sua própria prática, de criticá-la, de revisá-la, de objetivála, buscando fundamentá-la em razões de agir. (p. 223)

Tais competências relacionam-se direta e necessariamente com a construção de
saberes experienciais. Essa noção, por sua vez, problematiza a prática docente e supera a
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dissociabilidade de teoria e prática, principalmente pelo fato de articular a origem dos
diferentes tipos de saberes e colocá-los num mesmo plano de análise.
Além de definir os diferentes tipos de saberes, com primazia para os saberes
experienciais, Tardif (2007), ao propor uma epistemologia da prática do professor,
visualiza a docência como arte, como técnica baseada em valores e como interação.
A docência como arte baseia-se na concepção de professores que possuem talento
para serem mestres, sendo necessária, no entanto, a prática, para que desenvolvam suas
habilidades “inatas”. De acordo com Tardif (2007), a docência como arte significa

(...) que o professor, numa sala de aula, não possui uma ciência de sua própria ação,
conquanto ele possa alimentar sua atividade com certos conhecimentos científicos.
Ele age guiando-se por certas finalidades, e sua prática corresponde a uma espécie de
mistura do talento pessoal, de intuição, de experiência, de hábito, de bom senso e de
habilidades confirmadas pelo uso (p. 160-161).

A docência como técnica guiada por valores possui analogias com a prática da
medicina tradicional, que se baseia em técnicas cientificamente validadas e nos códigos de
ética e leis quando se depara com situações que fogem ao uso restrito da técnica. Para
Tardif (2007),

Enquanto profissão, a pedagogia deve tomar a medicina como ideal: a medicina baseia
seus julgamentos nas ciências e sua ação é puramente técnica (...) Mas a medicina, tal
como a ciência pedagógica, depara-se constantemente com situações que não são
susceptíveis de passar por um julgamento científico. Nesses casos – que são
numerosos – os profissionais devem orientar-se por uma ética do trabalho e,
sobretudo, pautar suas ações pelas leis, normas, regulamentos e finalidades em vigor
na sociedade e na instituição médica – ou pedagógica. (p.164-165)

A docência como interação, por sua vez, estabelece que a vinculação dos
professores com os alunos se dá perante uma relação dialógica, de estabelecimento e
vínculos e com ênfase na comunicação. Na prática, Tardif (2007) salienta que é possível
uma excelente preparação do ambiente de ensino, porém, se a comunicação dos
professores com os alunos for unilateral, não haverá adesão à técnica empregada. Nas
palavras do autor, “quando aplicada à educação, essa idéia de interação nos leva a captar a
natureza profundamente social do agir educativo” (p. 167).
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No entanto, Tardif (2007) destaca que nenhum dos três modos pode explicar o agir
do professor. Configuram-se como pilares epistemológicos e só respondem a questões
pertinentes à capacidade de compreensão do modelo proposto. Dessa forma, a docência
encarada como técnica pode excluir a compreensão da docência encarada como interação.
A interação, por sua vez, pode excluir a capacidade de se racionalizar o agir educativo
feito por meio de técnicas. Por outra via, é na ausência de uma unidade epistemológica
que Tardif (2007) propõe o “saber-ensinar”, situado na cultura profissional dos
professores como modo de analisar os saberes docentes e a formação profissional.
A proposta de entendimento da prática profissional e da formação feita em meio à
cultura profissional possui três fundamentos: a capacidade de discernimento de situações
contingentes ao ensino; o processo da aprendizagem profissional pela prática, na qual os
professores validam as suas ações práticas; e, por fim, a criação de uma ética profissional.
O segundo fundamento da cultura profissional, que ocorre pela prática, fornece
melhor compreensão para o nosso estudo por fornecer um meio de olhar para a formação
levando-se em conta o papel da estrutura de formação e das modificações que ocorrem no
sujeito que está sendo formado. Para Tardif (2007),

Ora, esta capacidade de enfrentar situações é formadora: só ela permite que o
professor desenvolva certo habitus (isto é, certas disposições adquiridas na e pela
prática real) que lhe dará a possibilidade de enfrentar os condicionamentos e os
imponderáveis da profissão. O habitus pode se transformar num estilo de ensino, em
“truques do ramo” ou mesmo em traços da “personalidade profissional”: ele se
expressa, então, através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais
validados pelo trabalho cotidiano. Nesse sentido, a prática é como um processo de
aprendizagem através do qual os professores e professoras retraduzem sua formação
anterior e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou
sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes, de uma
maneira ou de outra, para resolver os problemas da prática educativa. (p. 181)

Quando o autor situa a prática como momento privilegiado para criação do habitus,
não dissocia o modo como o docente, de modo subjetivo, problematiza e revê a sua
história de formação, marcando um movimento duplo e indissociado do mundo subjetivo,
idiossincrático, e do mundo externo ao sujeito, abrindo, então, caminho para pensarmos
mais à frente o papel da subjetividade na formação.
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O pensamento de Tardif (2007) assemelha-se ao pensamento de outros autores,
como Nóvoa (1993) e Alarcão (1996), mesmo que estes não coloquem o imperativo da
prática com tanta evidência. O que o assemelha a tais autores, sob o ponto de vista aqui
trabalhado, é a noção de processo formativo, de movimento, algo que deixa evidente que
não existe um modelo de professor, com uma receita universal, única, para que ele seja
formado.
É desse modo que Nóvoa (1993) defende uma formação docente que esteja voltada
para a reflexividade das ações do professor e na qual os seus saberes sejam
contextualizados. O autor lança base para os modos de organização dos cursos de
formação docente:

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e
de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (Nóvoa, p. 25)

Nóvoa (1993) retira o caráter técnico da formação e dá-lhe uma marca humana, na
qual a racionalidade técnica cede lugar à racionalidade crítica, semelhante à perspectiva
defendida por Tardif. O autor defende que

(...) a profissionalização do saber na área de ciências da educação tem contribuído para
desvalorizar os saberes experienciais e as práticas dos professores (...) A lógica de
uma racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis
reflexiva (p.27).

Alarcão (1996), por sua vez, fornece subsídios para a formação de professores. Em
sua proposta de formação há, pelo menos, três características que devem estar presentes
no programa de formação: a característica holística, a participativa e a desescolarizadora.
A primeira propõe o desenvolvimento do eu baseado na vida cotidiana; a segunda procura
promover a construção dos saberes através da colaboração e da participação; a terceira,
por sua vez, busca a superação da dicotomia teoria e prática, dando ênfase à
problematização dos saberes experienciais.
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Tardif (2007) elucida uma epistemologia da prática que lança bases para
compreendermos a formação do professor em seu movimento de constante
reconfiguração, no embate do mundo profissional e acadêmico com as experiências
pessoais de cada docente. Para a compreensão desse processo é que lançaremos mão da
teoria da subjetividade social conforme proposta por Gonzalez Rey (2005; 2008), a partir
da qual poderemos compreender o processo de constituição da subjetividade do professor
como processo de reconfiguração das práticas formativas.

3.2

A teoria da subjetividade social de Gonzalez Rey

A questão inicial que se apresenta para o estudo da subjetividade encontra-se na
possibilidade que o conceito fornece para fundamentarmos o processo de construção de
saberes docentes. Por se tratar de um termo dialético, na forma como é empregado por
Gonzalez Rey (2005), os processos formativos docentes podem ser vistos: 1) por meio da
configuração universitária para a formação, no caso, o estágio supervisionado; 2) como
interseção entre o mundo do trabalho e a formação oficial; e 3) nos modos como os grupos
de licenciandos em química configuram suas experiências pessoais no momento de
formação. Dessa forma, o termo subjetividade presta-se a ser aplicado e problematizado
no contexto da relação do estagiário com o estágio, com toda a complexidade e
interseções que o estágio supervisionado representa.
Além disso, o termo subjetividade pode contribuir para a compreensão do
fenômeno da formação docente na sua complexidade. Sem reduzir os eventos observados
e separá-los em variáveis, a pretensão desta pesquisa é mapear nos discursos dos atores
envolvidos no processo de formação de zonas de sentido subjetivo. Estes sentidos
subjetivos, por sua vez, podem interagir de modo a construir sua formação no estágio
supervisionado e ao mesmo tempo intercalar influências que vão desde as características
pessoais até o modo como o estágio incide e modela, em determinada medida, o ser
professor.
Para dar prosseguimento, serão ressaltados os principais elementos do tema
subjetividade e como serão utilizados nesta pesquisa. A definição de cada termo será
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realizada de forma a organizar este estudo e evitar alguma sobreposição teórica com
outros campos do conhecimento que utilizam categorias similares. Para isso, torna-se
importante, juntamente a este desenvolvimento, situar brevemente o termo subjetividade
dentro de sua área de domínio – a psicologia.
O termo subjetividade tem sido utilizado de várias maneiras nas últimas décadas,
de acordo com a perspectiva teórica adotada. A psicologia social, em suas diversas
formas, possui vertentes voltadas a uma psicologia social psicológica e uma psicologia
social sociológica, sendo que a vertente psicológica, mais recorrente que a sociológica,
corre o risco de ter o mentalismo presente ao reduzir os processos de socialização e
formação da subjetividade a aspectos intrínsecos ao sujeito. Segundo Gonzalez Rey
(2008),

(…) a subjetividade tem sido um dos problemas mais ambíguos historicamente no
campo das Ciências Sociais. Por um lado, é geralmente associada a uma concepção
racionalista e individualista de caráter metafísico, e repetidamente é apresentada como
uma reminiscência da moderna filosofia do sujeito. No entanto, na
contemporaneidade, os conceitos de mente e consciência se desenvolvem e, por
alguma razão, eles estão escorregando para a linguagem, tanto do senso comum, como
na filosofia, há o concieto da subjetividade.

Apresentada a questão dessa maneira, podemos encontrar essa forma de psicologia
nas teorias psicodinâmicas e nas teorias cognitivas, que atribuem aos fatores internos do
sujeito o movimento de construção da subjetividade, mesmo que atribuam algum peso à
cultura na formação dos processos psíquicos.
Em contrapartida a uma psicologia social psicológica, Gonzalez Rey (2008)
evidencia o surgimento de uma psicologia social sociológica. Nas palavras do autor:

Por su parte, en la Psicología Social, ante el énfasis de una Psicología individualista,
tanto en sus versiones comportamentales como dinámicas, y del desarrollo de una
Psicología Social norteamericana centrada también en lo individual, se desarrolló una
dirección de pensamiento identificada como Psicología Social Sociológica o como
forma sociológica de la Psicología Social, a partir de los trabajos de George Mead
(Moscovici, 1986; Farr, 1998). Esta Psicología Social Sociológica se reafirmó en
contraposición a una Psicología Social Psicológica, lo que creó una escisión entre lo
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social y lo psicológico que, en mi opinión, influyó en la separación del tema de la
subjetividad y del sujeto de la Psicología Social5.

A possibilidade de uma cisão entre individual e social contribuiu sobremaneira
para que sujeito e subjetividade fossem definidos e estudados em perspectivas dissociadas,
uma vez que a psicologia social de base sociológica atribui maior peso às relações sociais
na constituição do sujeito. O maior problema apresentado, segundo Gonzalez Rey (2008)
é a ausência de uma unidade conceitual integradora que capte o fenômeno da formação do
sujeito em sua totalidade. Continua Gonzalez Rey:

La separación de lo individual y lo social no permite ver que la organización psíquica
individual se desarrolla en la experiencia social e histórica de los individuos, y
tampoco permite considerar cómo las acciones de los individuos, las que son
inseparables de su producción subjetiva, tienen un impacto que, de hecho, se asocia a
nuevos procesos de transformación de las formas de vida y organización social. Es
precisamente en relación con este punto que la teoría de Vygotsky se diferencia
radicalmente de la teoría de Mead: Vygotsky estaba esencialmente interesado en la
elaboración de un nuevo concepto de mente desde una perspectiva histórico cultural.

O autor justifica a sua posição em relação a Vigotiski situando a produção do autor
russo em três momentos: uma primeira fase, quando ele estuda portadores de necessidades
especiais e se interessa basicamente pelos temas personalidade e motivação, mesmo que
atribua importância aos processos cognitivos e afetivos de forma integrada; um segundo
momento, em que a mediação semiótica ocupa espaço no processo de interiorização, na
qual os signos possuem um papel fundamental nas funções psicológicas superiores,
evidenciando o caráter social do surgimento das funções psicológicas; e uma terceira fase,
na qual Vigotski desenvolve a noção de sentido. Segundo Gonzalez Rey:

Vygotsky presentó en corto tiempo diferentes definiciones de sentido, sin embargo,
todas ellas van orientadas a concretizar su aspiración de una unidad de la psique,
integrada de forma inseparable por procesos emocionales y cognitivos de procedencias
diferentes. Vygotsky definió de forma explícita la categoría de sentido en pensamiento
y lenguaje, en la cual presentó el sentido como: el agregado de todos los elementos
psicológicos que emergen en nuestra conciencia como resultado de la palabra. El
5

Vale ressaltar que Gonzalez Rey (2008) faz referências à teoria de George Herbert Mead através de Farr (1998)
e Moscovici (1998).
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sentido es una formación dinámica fluida y compleja que tiene varias zonas que varían
en su estabilidad. El significado es apenas una de esas zonas de sentido que la palabra
adquiere en el contexto del habla (1987, pp. 275-276).

Gonzalez Rey (2008) parte da noção de sentido proposta por Vigotski para elaborar
uma teoria da subjetividade que pretende integrar o social e o individual. Neste caso, a
subjetividade será entendida como subjetividade social e terá como corpo conceitual
elementos mais básicos que constituem a subjetividade individual.
Desse modo, os termos cunhados por Gonzalez Rey (2005) que merecem nossa
análise são: subjetividade social, configurações subjetivas, sentido subjetivo e sujeito.
O termo subjetividade social já se apresenta com uma aparente contradição: por
que chamar a subjetividade de social? As tradições psicológicas vêm tratando o termo
subjetividade ou como algo originado do social, mas não dependente diretamente dele, ou
como um conceito que é construído pelo social e com ele mantêm relações de alternância
e correspondência. Em outras palavras, Gonzalez Rey (2005) enfatiza a construção da
subjetividade por intermédio do meio social sem desconsiderar que a subjetividade
produzida será responsável, junto a outras subjetividades, pela construção desse meio. O
autor problematiza o termo subjetividade social:

Ao introduzir a categoria de subjetividade social tinha a intenção de romper com a
idéia arraigada nos psicólogos, de que a subjetividade é um fenômeno individual, e
apresentá-la como um sistema complexo produzido de forma simultânea no nível
social e individual, independentemente de que em ambos os momentos de sua
produção reconheçamos sua gênese histórico-social, isto é, não associada somente às
experiências atuais de um sujeito ou instância social, mas a forma que uma
experiência atual adquire sentido e significação dentro da constituição subjetiva da
história do agente de significação, que pode ser tanto social como individual (p. 202)

Com ênfase na relação de interdependência entre os meios social e individual, a
categoria de análise construída não pode ser isolada em relações lineares de produção. Há
momentos em que o sujeito influenciará o meio e nele deixará suas marcas e há momentos
em que o meio influenciará o sujeito de tal modo que novas configurações subjetivas
serão produzidas. Nas palavras de Gonzalez Rey (2005):
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A ação do indivíduo dentro de um contexto social não deixa uma marca imediata
nesse contexto, mas é correspondida por inúmeras reações dos outros integrantes desse
espaço social, pelas quais se preservam os processos de subjetivação característicos de
cada espaço social, criando-se no interior desses espaços zonas de tensão, que podem
atuar tanto como momentos de crescimento social e individual ou como momentos de
repressão e constrangimento do desenvolvimento de ambos os espaços. A
subjetividade social como um sistema complexo exibe formas de organização
igualmente complexas, ligadas aos diferentes processos de institucionalização e ação
dos sujeitos nos diferentes espaços da vida social, dentro dos quais se articulam
elementos de sentido procedentes de outros espaços sociais. (p.203)

Fica evidente que a categoria da subjetividade, ao ser chamada de subjetividade
social, está imersa nas concepções contemporâneas das teorias da complexidade,
principalmente por marcar a não linearidade da produção dessa subjetividade e relacionála às instituições que orientam os processos de construção de sentidos. O homem que cria
o meio e o meio que cria o homem são levados ao mesmo nível analítico, relacional, além
de trazer uma nova concepção de sujeito. Nas palavras do autor:

A ação dos sujeitos implicados em um espaço social compartilha elementos de
sentidos e significados gerados dentro desses espaços, os quais passam a ser elementos
da subjetividade individual. Entretanto, essa subjetividade individual está constituída
em um sujeito ativo, cuja trajetória diferenciada é geradora de sentidos e significações
que levam ao desenvolvimento de novas configurações subjetivas individuais que se
convertem em elementos de sentidos contraditórios com o status quo dominante nos
espaços sociais nos quais o sujeito atua. Esta condição de integração e ruptura, de
constituído e constituinte que caracteriza a relação entre o sujeito individual e a
subjetividade social, é um dos processos característicos do desenvolvimento humano.
(p. 207)

Essa concepção de sujeito em movimento, aquele que vive processos de
integração e ruptura com os espaços sociais, fornece uma possibilidade de se pensar o
processo de desenvolvimento sem isolar a atuação dos agentes sociais. No caso de um
professor em formação que possui características pessoais de timidez e sentidos subjetivos
que fazem com que ele possua medo quando de frente a uma sala de aula, a exposição à
sala de aula poderá reconfigurar subjetivamente esse sentido, bem como as conversas que
esse professor possa manter com o orientador do estágio. Possui-se, dessa forma, a
possibilidade de integrar no mesmo nível analítico o sujeito em formação e as estruturas
que se relacionam ao processo de desenvolvimento: os sentidos subjetivos e o estágio
supervisionado.
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O elemento principal no caso citado é que o meio social exerceu um papel, mas as
respostas ao papel podem ser diferentes devido ao modo como esse professor em
formação configurou subjetivamente suas experiências. Assim podemos pensar o sentido
do termo configuração subjetiva conforme a proposição de Gonzalez Rey (2005):

Diferente de outras categorias que têm surgido como universais dentro do pensamento
psicológico, a categoria de configuração não se define por conteúdos universais, nem
por processos únicos de caráter universal, senão que constitui um núcleo dinâmico de
organização que se nutre de sentidos subjetivos mais diversos, procedentes de
diferentes zonas de desenvolvimento social e individual. (p.203-204) ... As
configurações que caracterizam a subjetividade social se concretizam nos espaços de
relação dentro dos quais atuam os indivíduos, assim como os diferentes climas,
costumes, representações, crenças, códigos emocionais, etc. que delimitam
subjetivamente o espaço social dentro do qual os indivíduos atuam. Cada configuração
subjetiva de um espaço social está constituída de elementos de sentido precedentes de
outros espaços sociais, assim como de elementos que caracterizaram esse próprio
espaço em momentos históricos anteriores... (p. 209)

Entendemos que estas definições de sujeito, subjetividade social e configuração
subjetiva fornecem pistas imprescindíveis para pensarmos a formação docente em sua
amplitude e possibilidade de alcance. Nosso conceito teórico, que será analisado de modo
aprofundado nesta dissertação, está na experiência idiossincrática mais básica dos
sujeitos: trata-se dos sentidos subjetivos. Para Gonzalez Rey (2005), cada evento da vida
social se configura subjetivamente como um sentido. A leitura que o sujeito faz dos
eventos sociais isolados tornam-se sentidos subjetivos na medida em que modificam suas
configurações subjetivas mais amplas. Neste caso, se há uma configuração subjetiva
ampla que faz com que os professores em formação tenham um modo de pensar sobre o
que é ser professor, esta concepção possui ramificações, que podem ser definidas como
sentidos subjetivos.
Assim podemos estabelecer um modo de compreender a formação inicial de
professores a partir da teoria da subjetividade social. Este modo possui uma hierarquia
conceitual: os sentidos subjetivos formam as configurações subjetivas. Estas
configurações, entrelaçadas, formam o sujeito. Este sujeito, por sua vez, possui uma
subjetividade que é definida como social.
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Se há uma epistemologia da prática profissional compreendida pelas definições de
saberes docentes, aprendidos ao longo da vida e nos espaços de formação; se os sujeitos
são ativos ao fazerem a leitura do meio em que vivem, apresentando configurações
subjetivas e sentidos subjetivos dos mais diversos, há peculiaridades na produção de
sentidos ocorridas no estágio supervisionado, de modo mais amplo no processo de
formação inicial de professores.

3.3

O processo formativo à luz da subjetividade social e da epistemologia da

prática docente

Tardif (2007) aponta que o professor construirá saberes mais pelas circunstâncias
de sala de aula do que pela estrutura do estágio supervisionado. O autor não toma os
saberes experienciais como exclusivos, mas atribui aos mesmos uma primazia sobre os
demais. Desse modo, o estágio supervisionado se torna um eixo quase único de interseção
entre a licenciatura e o futuro local de trabalho, que favorecerá a aprendizagem dos
saberes experienciais.
Contudo, não há evidências e problematizações claras nas pesquisas apresentadas
sobre a relação da estrutura do estágio supervisionado e suas práticas com os modos que
os estudantes se apropriam de tais atividades e as reconfiguram subjetivamente como
sentidos subjetivos.
Com base na epistemologia da prática profissional, que estabelece a experiência
como local privilegiado de validação da prática docente, e na sua relação com a teoria da
subjetividade social, que mostra como ocorrem os processos de subjetivação, lança-se
nossa principal questão de pesquisa: quais sentidos subjetivos são construídos
conjuntamente à aprendizagem de saberes docentes? Como estes processos de construção
de saberes docentes e construção de sentidos subjetivos se relacionam?
O esquema a seguir representa como articularemos as duas teorias em questão para
abordamos a construção de saberes docentes no estágio supervisionado, principalmente no
que tange à dinâmica de formação como relação de multideterminação entre os níveis
social e individual:
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Figura 5: Esquema representativo da utilização das teorias da subjetividade
individual e da epistemologia da prática profissional6

Na figura acima fica didaticamente colocada a relação entre os planos social e
individual. Em termos pragmáticos, quando falamos em nível individual, nos referimos
aos sentidos atribuídos às práticas sociais. Neste sentido, a epistemologia da prática
profissional dos professores, que expressa a idéia de saberes validados pela prática, só
poderia encontrar sentido como saber culturalmente validado no ideário coletivo comum,
nas regras sociais colocadas para a profissão de professor. A subjetividade individual do
professor em formação estará inserida neste conjunto socialmente formulado em relações
de clivagens e convergências, imprimindo uma marca mutável ao saber docente.

6

A ordem e a localização dos conceitos da figura 5 não possuem relevância. Estão dispostos didaticamente para
a compreensão do processo de construção de saberes através da subjetividade.
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Na figura anterior percebemos que a formação em química, as conversas com o
supervisor e o contato com as escolas, mediados pela subjetividade dos sujeitos em
formação, configuram a construção dos diferentes tipos de saberes. Desse modo,
sustentamos nesta pesquisa a necessidade de aliarmos os conceitos de saberes docentes
com a subjetividade individual dos alunos da licenciatura. Ao mesmo tempo em que os
saberes docentes são construídos, o professor em formação o faz estruturando
subjetivamente os sentidos subjetivos que cada experiência de formação constrói. Em
outras palavras, o processo de construção de saberes docentes ocorre simultaneamente à
organização subjetiva desses saberes, tratando-se de processos interdependentes.
Para compreendermos o processo de construção de saberes, juntamente à
organização subjetiva dos mesmos, será percorrido um itinerário metodológico para captar
nosso objeto de pesquisa de acordo com os pressupostos teóricos apresentados.
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CAPÍTULO IV: ALIANDO TEORIA E MÉTODO: O GRUPO FOCAL E
OUTROS MODOS

“não é recomendável envolver-se com o outro para conhecê-lo, mas
este envolvimento é a própria condição do conhecimento”
Carlos Rodrigues Brandão

Nosso problema de pesquisa será investigado por intermédio de um estudo de caso
único. Esta metodologia foi escolhida de acordo com as proposições de Yin (2005), que
sugere o estudo de caso para estudo de fenômenos que possuem uma delimitação regional
clara, que possuem complexidade que não justificam um estudo feito por meio do controle
experimental e da manipulação de variáveis e, sobretudo, quando se trata de um processo
que possa dialogar com teorias já consolidadas.
Yin (2005) aponta que o estudo de caso não permite que ocorra generalização de
resultados, mas sim generalizações teóricas na compreensão do processo estudado.
Quando falamos de formação inicial de professores no estágio supervisionado, portanto,
estamos sugerindo que a teoria da subjetividade social e a teoria da epistemologia da
prática profissional sejam passíveis de utilização em outras configurações de formação,
noutros estágios supervisionados, com toda sua riqueza e complexidade.
Para tal, revisamos no capítulo I a constituição do curso de química da UFSJ, o
Projeto Pedagógico de Curso e sua relação com os programas governamentais recentes.
Estes dados juntamente com a revisão de estudos na área de formação inicial de
professores e formação inicial de professores de química criam a estrutura formativa: de
um lado, a estrutura de organização pedagógica, de outro lado, o diálogo com pesquisas
da área.
Já no capítulo III, lançamos mão das teorias de Gonzalez Rey e de Maurice Tardif
para organizarmos leituras do nosso caso e as relações possíveis que as teorias podem
trazer para o fenômeno da formação inicial docente. Desse modo, sempre que falamos em
saberes docentes, defendemos a ideia de que os saberes são validados pela prática. Mas,
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não se tratando de fenômeno isolado, este processo conta com o auxílio da subjetividade
para ser organizado como sentido subjetivo.
Falando do nosso locus de pesquisa em específico, no estágio supervisionado há
alunos de química que visitam escolas, observam aulas, redigem relatórios, estabelecem
feedbacks com o supervisor, entram em contato com os professores da educação básica,
organizam seus saberes curriculares e experienciais com finalidades educativas, etc. Como
o fazem? Sob qual perspectiva? Como os saberes construídos no estágio se estruturam em
forma de sentidos subjetivos que embasam a atividade docente e se relacionam com
saberes construídos em outros espaços sociais?
Delinear a construção dos saberes docentes em nível subjetivo no estágio
supervisionado fornecerá pistas contundentes a respeito da formação dos novos
professores em seu processo mais heurístico, principalmente pelo fato do locus da
pesquisa ser a interseção entre a universidade e o futuro local de trabalho.
A interseção de dois subsistemas em nível institucional apresentará características
que podem fazer parte da configuração subjetiva dos estagiários ora da escola, no
processo de contato com a realidade de trabalho, ora da universidade, que dispõe de
saberes institucionalizados que fazem parte da cultura de formação e, ainda, das
características das configurações subjetivas que os estagiários trazem de seu processo de
desenvolvimento como um todo.
Diante dessa tríade de natureza social e individual, é que se pode elencar como
cada um desses fatores são mobilizados pelos estagiários no processo formativo. Pelo fato
da construção de saberes ser de natureza social, os procedimentos utilizados neste estudo
de caso para coleta, organização e análise dos dados necessita de meios de captar esta
realidade sem deixar de fora o sentido de processo e de movimento.

4.1

Procedimentos de coleta de dados
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O grupo focal é escolhido como metodologia apropriada para coleta de dados,
conforme proposto por Gatti (2005), por se apresentar como oportunidade de reunir
estudantes da licenciatura num mesmo espaço, por meio do compartilhamento de
significados que são socialmente estabelecidos.
Partindo do pressuposto de que nosso objeto é social e a realização do estágio
ocorre entre os pares em formação, o grupo se caracteriza como elemento principal na
análise e interpretação de sentidos construídos coletivamente e que atribuem significado
às práticas individuais dos alunos da licenciatura. No caso dos saberes docentes
construídos, o grupo pode se caracterizar como espaço para essa aprendizagem no estágio
supervisionado.
De um lado, obtemos falas individuais em contextos coletivos; de outro, a
apropriação dessas falas por membros do grupo, com a chance de obtermos pistas valiosas
sobre os elementos mais importantes, na visão dos alunos, sobre seu processo de
formação. Segundo Gatti (2005),

(...) o trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção da
realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e
reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica
importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos,
valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma
dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para o
estudo do problema visado. A pesquisa com grupos focais, além de ajudar na obtenção
de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite também a compreensão
de idéias partilhadas por pessoas no dia-a-dia e dos modos pelos quais os indivíduos
são influenciados pelos outros. (p.11).

A partir da apresentação da possibilidade que o grupo focal fornece, evidencia-se
um segundo nível analítico que se situa na construção dos saberes em nível subjetivo.
Trata-se da vida cotidiana como objeto de análise. Não obstante, Tardif (2007) sugere que
é nela que os saberes são testados e é nela que os licenciados irão compartilhar e construir
significados para suas práticas. Ezpeleta e Rockwell (1989) propõem a análise da “vida
cotidiana” como um conceito que tenta recuperar a heterogeneidade das realidades
escolares. Nas palavras das autoras, tal conceito
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Delimita e, ao mesmo tempo, recupera conjuntos de atividades caracteristicamente
heterogêneas, empreendidas e articuladas por sujeitos individuais (...) Quando
integramos o cotidiano na qualidade de nível analítico da realidade escolar, pensamos
em poder abordar de modo geral as formas de existência material da escola e dar
relevo ao âmbito preciso em que os sujeitos individuais, engajados na educação,
experimentam, reproduzem, conhecem e transformam a realidade escolar. (p. 22-23)

A partir do conceito proposto por Ezpeleta e Rockwell (1989), será feita uma
tentativa de captar as nuances presentes nos momentos de formação no estágio
supervisionado e de imersão dos estagiários na “realidade escolar”, de modo especial o
que dizem da escola, o que sentem quando entram numa sala de aula, o que fazem
inicialmente, quais expectativas possuem quanto ao estágio, o sentimento de segurança
para lecionar pela primeira vez, dentre outros.
Utilizando o grupo focal para captarmos a vida cotidiana, teremos possibilidade de
analisar falas compartilhadas coletivamente e como essas falas contribuem no processo de
construção de saberes em nível subjetivo. Desse modo, foi possível a realização de três
grupos focais, que chamaremos de grupo focal I, II e III, com duração aproximada de
1h15min cada grupo.
A participação no grupo focal foi voluntária. Dois alunos da licenciatura em
química e o professor supervisor do estágio contribuíram na formação dos grupos.
Conseguimos, deste modo, formar um grupo com 6 participantes, outro com 3
participantes e outro com 5 participantes. Fizemos outras quatro tentativas de formar
grupos focais sem sucesso, devido a indisponibilidade de horário dos alunos da
licenciatura e recusa em participar da pesquisa. Os três grupos focais foram filmados e sua
produção foi transcrita.
Durante a condução dos grupos focais, foi seguido um roteiro pré-estabelecido,
com o objetivo de orientar o debate sobre o tema estágio supervisionado. As questões
realizadas foram generalistas e amplas, algo que propiciou a fala aberta acerca do
processo formativo.
Primeiramente era realizado um aquecimento do grupo, uma dinâmica com a qual
o pesquisador desejava boas-vindas, agradecia a presença dos participantes e explicava os
objetivos da pesquisa. Também era explicitado que a participação era livre. Após todos
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manifestarem concordância em participar, a seguinte questão foi lançada: como anda a
formação profissional de vocês?
Inicialmente os estudantes seguiram uma sequência lógica na disposição do
semicírculo da sala. Com o passar do tempo, as características do estágio supervisionado
emergiram, e as falas passaram a quebrar a ordem pré-estabelecida pelo grupo. Se em
algum momento o grupo ficava em silêncio – isto aconteceu em duas ocasiões –, o
pesquisador lançava mão de outra questão genérica: “vocês já deram aula?” ou “como foi
a primeira aula de vocês?” ou ainda “como foi o contato com a escola?”. Em alguns
momentos o pesquisador incentivou a continuação de algum tema que gerava discordância
no grupo, como, por exemplo, a eficácia das disciplinas pedagógicas.

4.2

As análises dos dados

As transcrições e cotações das gravações dos grupos focais passaram por uma
análise de seu conteúdo (Bardin, 2002), por meio do embate permanente com a teoria da
subjetividade social, como forma de mostrar como os sentidos subjetivos são produzidos e
compartilhados e como passam a fazer parte das configurações subjetivas dos alunos.
Juntamente com a análise sob a teoria da subjetividade, a epistemologia da prática será
confrontada com os sentidos produzidos, para mapearmos o processo de construção de
saberes através das subjetividades dos professores em formação.
No primeiro momento da análise do conteúdo, analisaremos as falas produzidas e
alocaremos cada sentido numa categoria emergente do texto. Optamos por não manter
uma predefinição na construção categórica, principalmente pelo fato do grupo focal ser
conduzido com o tema “formação profissional e estágio supervisionado”.
A primeira categorização, alocada por meio do sentido produzido em cada
sequência de diálogo, foi quantificada conforme proposta de Bardin (2002) e disposta
numa tabela, para possuirmos uma visão do todo da produção. Poderemos, com isso,
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observar, em termos percentuais, do que os alunos mais falam quando discutem a
formação profissional na licenciatura.
Após análise quantitativa, as categorias foram sistematizadas, interpretadas e
problematizadas em subcategorias. Nesse momento da análise, retomaremos a revisão da
bibliografia acerca do tema, para tecer apontamentos acerca do processo de construção de
saberes docentes no estágio supervisionado.
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CAPÍTULO V: O QUE DIZEM OS GRUPOS FOCAIS SOBRE A
CONSTRUÇÃO

DE

SABERES

DOCENTES

NO

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO
A ação do indivíduo dentro de um contexto social não deixa uma
marca imediata nesse contexto, mas é correspondida por inúmeras
reações de outros integrantes desse espaço social, pelas quais se
preservam os processos de subjetivação característicos de cada
espaço social, criando-se no interior desses espaços zonas de
tensão, que podem atuar tanto como momentos de crescimento
social e individual ou como momentos de repressão e
constrangimento do desenvolvimento de ambos os espaços.
Fernando Gonzalez Rey

5.1

Quem são os professores em formação?
Estudaremos 3 grupos focais. A caracterização dos três grupos estudados segue

conforme as tabelas II, III e IV, com o objetivo de conhecermos os participantes da
pesquisa.
Tabela II: Descrição do grupo focal I por idade, sexo, recursos salariais, escolarização básica
e escolaridade dos pais
Sujeitos

Ronaldo

Giordan

Samuel

Laura

Idade

22

21

22

21

Estado
civil

solteiro

solteiro

solteiro

solteira

sexo

M

M

M

F

Recursos
próprios?

Não

Não

Não

Não

Renda
Educação
familiar básica

2,5

10

5

5

pública

particular

pública

particular

Escolaridade
dos pais
Mãe: ensino
superior
Pai: ensino
fundamental
Mãe: ensino
superior
Pai: ensino
fundamental
Mãe: ensino
fundamental
Pai: ensino
superior
Mãe: ensino
superior
Pai: ensino
médio
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Bispo

21

solteiro

M

Sim

4

pública

Mãe:
fundamental
incompleto
Pai:
fundamental
incompleto

Percebemos que os alunos do grupo focal I possuem idades entre 21 e 22 anos,
todos solteiros, sendo que apenas um deles vive com renda própria, o qual, além de cursar
a licenciatura, é policial civil. Dois dos alunos concluíram a educação básica na rede
particular de ensino, e seus pais possuem padrões de escolaridade variados, sendo 3 mães
com ensino superior, 1 com ensino fundamental e 1 com ensino fundamental incompleto.
Quanto aos pais, observamos 1 com ensino superior completo, 1 com ensino médio, 2
com ensino fundamental e 1 com ensino fundamental incompleto. Notoriamente, as mães
apresentam maior grau de escolaridade.
Tabela III: Descrição do grupo focal II por idade, sexo, recursos salariais, escolarização
básica e escolaridade dos pais
Sujeitos

Richard

Bruno

Ivonete

Idade

26

24

25

Estado
civil

Solteiro

Solteiro

solteira

Sexo

M

M

F

Recursos
próprios?

Não

Não

Não

Renda
familiar

2,5

Não
declarou

3

Educação
básica

pública

pública

particular

Escolaridade
dos pais
Mãe: ensino
fundamental
incompleto
Pai: ensino
médio
incompleto
Mãe: ensino
superior
Pai: ensino
médio
Mãe: ensino
médio
Pai: ensino
médio
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O grupo focal II possui apenas 3 alunos com idades entre 24 e 25 anos. A maioria
dos pais desse grupo possuem ensino médio, sendo apenas uma única mãe a possuir
ensino superior. Nenhum deles vive com renda própria, todos necessitando, portanto, de
ajuda da família para residir em São João del-Rei e cursar a licenciatura em química.
Apenas uma entrevistada cursou o ensino médio em escola particular.
Tabela IV: Descrição do grupo focal III por idade, sexo, recursos salariais, escolarização
básica e escolaridade dos pais
Sujeitos

Maria
Fernanda

Cristiane

Ana Clara

Joyce

Joaquina

Gutix

Idade

21

21

22

22

24

26

Estado
civil

Solteira

Solteira

Solteira

Solteira

Solteira

Casada

Sexo

F

F

F

F

F

F

Recursos
próprios?

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Renda
Educação
familiar básica

1

1,5

10

1,5

4

10,5

pública

pública

particular

pública

particular

Pública

Escolaridade
dos pais
Mãe:
alfabetizada
Pai:
alfabetizado
Mãe:
fundamental
incompleto
Pai:
fundamental
incompleto
Mãe: ensino
fundamental
Pai: ensino
médio
Mãe: ensino
médio
Pai: ensino
fundamental
incompleto
Mãe: ensino
superior
Pai: ensino
superior
Mãe: ensino
Médio
Pai: ensino
Médio

O grupo focal III, maior grupo formado, é composto por membros do sexo
feminino, com idades entre 21 e 26 anos, sendo que apenas duas delas cursaram a
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educação básica em escola particular. Outras duas são as únicas que vivem com renda
própria (uma delas, a única casada), sendo que as outras alunas necessitam de ajuda
financeira da família para cursar a licenciatura. Apenas os pais de uma delas possuem
ensino superior completo.

Tabela V: Nível de escolaridade dos pais dos alunos da licenciatura em química comparados
com a amostra da pesquisa de Gatti (2009)
Pais

Mães
% participantes
% pesquisa de
dos grupos focais
âmbito nacional

Grau de
escolaridade

% participantes
dos grupos focais

% pesquisa de
âmbito nacional

Nenhuma
escolaridade

7,1

8,4

7,1

7,3

1 à 4° série

21,4

39,5

21,4

35,3

Ensino
Fundamental

14,3

17,8

7,1

18,3

Ensino Médio

42,9

22,7

28,6

25,1

Ensino Superior

14,3

10,8

35,7

13,4

Total

100

100

100

100

Todas as características apresentadas são semelhantes às descritas por Gatti (2009),
nas quais observamos a maioria dos estudantes com renda familiar média entre 3 e 10
salários mínimos (49,1%), e a escolaridade dos pais não alcançando o ensino superior –
apenas 10,8% concluem esse nível de ensino
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Tabela VI: Renda familiar mensal dos alunos da licenciatura comparada à pesquisa de Gatti
(2009)
Renda familiar (em
salários mínimos)

% participantes
dos grupos focais

% pesquisa de
âmbito nacional

Até 3

42,9

38,1

De 3 a 10

42,9

51

De 10 em diante

7,1

10,2

Branco

7,1

0,7

Total

100

100

Os dados quantitativos descritos serviram para conhecermos os alunos da
licenciatura em química da UFSJ em comparação com estudantes de licenciaturas no
Brasil pesquisados por Gatti (2009).

5.2

As categorias emergentes nos grupos focais

Neste tópico, serão descritas e analisadas as categorizações construídas por meio
da análise das produções dos grupos focais. O objetivo é criar subsídios empíricos para
problematizar o processo formativo como estrutura que propicia dinâmica entre as
interações sociais estabelecidas no estágio e seus impactos na construção de saberes
docentes e na subjetividade dos alunos.
As categorias que emergiram dos grupos focais, a partir da análise do sentido das
produções dos alunos, foram as seguintes: o currículo, o estágio supervisionado e a
carreira docente. As categorias foram subdivididas conforme a tabela seguinte (tabela VI):
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Tabela VII: Índice analítico das categorias emergentes nos grupos focais
Categorias

Subcategorias

Significado

currículo

Expressa a percepção dos alunos em relação ao currículo da

Bacharelado/ licenciatura

licenciatura e sua relação com o bacharelado em química. Ocorrem
referências explícitas ao currículo oficial e ao currículo praticado
Explicitação do dualismo teoria e prática na formação: referências

Estágio Supervisionado

Teoria/ Prática

ao sentido das disciplinas pedagógicas do currículo
Referências pontuais acerca dos sentidos do estágio supervisionado

Supervisão do estágio

na formação, as interlocuções com o professor orientador e as
experiências propiciadas.
Referências à atuação do ambiente real de trabalho futuro na

Contato com as escolas

formação
Referências aos sentimentos que o estágio produz, em nível

Sentimentos

idiossincrático de organização da experiência

Cremos que as categorias descritas acima, se analisadas conjuntamente, podem
propiciar subsídios para a compreensão do processo de construção dos saberes docentes.
Já a tabela seguinte (tabela VII) expressa, em termos quantitativos, a organização das
categorias e subcategorias emergentes nos grupos focais:

Tabela VIII: Análise categorial dos sentidos subjetivos emergentes na formação
profissional
Subcategorias

n Grupo
Focal I

n Grupo
Focal II

n Grupo
Focal III

n
Total

%
subcategorias

Bacharelado/
licenciatura

7

7

7

21

13,4

% categorias

32,5
(Currículo)
Teoria/ Prática

7

3

20

30

19,1
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Supervisão de
estágio

20

6

12

38

24,2

Contato com as
escolas

23

8

20

51

32,5

Sentimentos

3

7

7

17

10,8

Total

60

31

66

157

100

67,5
(Estágio
supervisionado)

100

As produções dos grupos focais foram ricas em referências à geração de sentidos
para a futura prática dos professores. A maioria das falas, como se observa na tabela, é
referente ao estágio supervisionado. Dentro da estrutura do estágio, o contato com as
escolas de educação básica destacou-se.

5.3

Os sentidos subjetivos produzidos

O estágio supervisionado apresenta caracterizações diversas nos dizeres dos
alunos. Se tomarmos como base o projeto pedagógico do curso de química, percebemos
que há contradições aparentes em suas proposições e nos sentidos produzidos pelos
alunos.
Tais contradições, percebidas nos sentidos subjetivos da formação, em função da
construção dos saberes docentes, será analisada por meio das categorias e subcategorias
construídas neste estudo: o currículo e o estágio supervisionado.

5.3.1 A influência do currículo na formação

Uma das questões mais presentes nas discussões dos grupos focais é a das
influências do currículo na formação. Na condição de sentido subjetivo, os alunos da
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licenciatura constroem significações diversas para o currículo oculto, praticado, e para o
currículo oficial. Não se trata de objeto desta dissertação analisar o currículo da
licenciatura em química, porém essa análise permitiria uma fundamentação mais precisa
das práticas do estágio supervisionado. Além disso, o estágio como experiência de
formação está inserido no currículo da Licenciatura de Química.
O Projeto Pedagógico de Curso da licenciatura de Química da UFSJ apresenta uma
indissociabilidade entre a teoria e a prática, evidenciada nesta dissertação, que encontrará
seu auge no estágio supervisionado. O estágio, no currículo, aparecerá como elemento
unificador das experiências vivenciadas nas escolas e no conhecimento pedagógico e
específico da química produzidos durante o curso, conforme vimos no capítulo I.
Mas o que dizem os alunos sobre o currículo praticado? Essa significação ganhará
expoentes da maior grandeza se nos detivermos em dois aspectos do currículo levantados
nos grupos focais: a relação entre teoria e prática e a relação entre bacharelado e
licenciatura.
Os alunos Ronaldo, Samuel e Laura, do grupo focal I, contextualizam suas
percepções do currículo ao apontarem a visão que eles possuem dos professores
responsáveis pelos conhecimentos específicos em química:
Ronaldo: Porque é até absurdo pensar... eu quando entrei aqui tinha esse pensamento e
hoje vejo que é muito errado. Se entrou em curso de licenciatura, dá aula, pô! “Nego”
vai entrar num curso de licenciatura, não tem interesse com [sic] educação, nunca
trabalhou com nada em educação no curso inteiro. Os professores que dão aula no
curso de licenciatura não têm embasamento pra ensinar.
Samuel: Não têm interesse em que você seja professor.
Laura: É igual você falou: são só os dois que se interessam.
Ronaldo: Ele (o professor de instrumentação) ‘tá desempenhando muito bem o papel
dele, é esforçado, mas ele não tem formação em educação, mesmo, ele ‘tá fazendo um
excelente trabalho, tiro o chapéu pra ele, mas formação em educação ele não tem, ele
trabalha com materiais.

Ao apontarem que a licenciatura não especifica seu foco de atuação na formação
docente a partir do argumento da formação básica do professor universitário, os alunos da
licenciatura evidenciam o lugar que a licenciatura ocupa na academia. Gatti (2009) faz tal
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apontamento quando investiga a dissociação entre a formação docente e o conhecimento
disciplinar das ciências. Para a autora, aqueles que formam professores nem sempre
possuem a formação em educação necessária a esta prática.
Tais apontamentos se corroboram na fala do aluno Ronaldo, ao apontar sua
percepção acerca da relação entre os conteúdos de química e a didática:

Ronaldo: Você tem que saber o conteúdo pra você passar, mas os professores são
muito conteudistas, eles querem que você saiba o conteúdo e, às vezes, numa
disciplina, o “cara” não te ensina a como passar pros outros, ele apenas joga um monte
de informação na sua cabeça e... “se vira!”. E para ensinar pros outros? Aí já não é
minha parte. Aí, você conversando com os professores – a gente conversou num
fórum que ‘teve aqui –, eles falaram: “não, mas pra isso existem as instrumentações”.
Samuel: Como é que vai mudando a percepção da gente com relação à educação!
Quando a gente entrou, a gente falou: “pelo amor de Deus! Esse tanto de didática tudo
pra falar a mesma coisa, todo semestre, que coisa mais desnecessária!”. Hoje em dia a
gente já ‘tá vendo que isso é pouco.
Bispo: Eu acho que “essas” que a gente tem tudo avançado, acho que abre a nossa
visão de pensamento em relação à matéria, mas, na verdade, pra você ver o ponto que
eu vejo, eu só aprendo a dar aula quando eu sento pra estudar uma coisa que eu não
vejo dentro da faculdade. Falo do conteúdo de ensino médio, quando a gente vai fazer
o planejamento de aula. Você vai estudando, tendo a prática ali mesmo do que você
vai ensinar pros alunos, o que eu não vejo dentro da universidade. “Tipo assim”, igual
o Ronaldo falou: a gente não aprende a passar o conteúdo.

O diálogo acima ocorre de modo sequencial no grupo focal I. Ao passo que o aluno
Ronaldo aponta a separação curricular entre as disciplinas com o nome de instrumentação
e as disciplinas do conhecimento em química, o aluno Samuel considera que são poucas
as disciplinas pedagógicas no currículo. Mas o interessante é perceber que o sentido
atribuído ao poucas instrumentações pode se referir mais à descontextualização das
disciplinas pedagógicas com o restante do curso do que à carga horária em que essa
disciplina aparece no currículo.
A propósito, os alunos possuem 4 disciplinas de Instrumentação para o ensino de
química ao longo dos últimos 4 semestres de formação. A dissociação curricular
percebida é corroborada ainda pela constatação do aluno Bispo, que sintetiza sua
aprendizagem docente menos nas instrumentações do que no cotidiano de professor
quando em contato com as escolas de educação básica.
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A realidade da formação, que está relacionada sobremaneira ao modo como os
alunos percebem e significam o curso, encontra ilustração ainda na fala do aluno Giordan,
quando ensina o tema Reações Químicas numa turma de 2ª. série do Ensino Médio:

Giordan: “Teve” uma aula que eu ‘tava ensinando reações, e tinha um gráfico e uma
questão pra responder. Sabe quando você vê a questão e sabe que é aquilo? Aí eu li e
falei: “ah, é a questão C”. Ai um aluno falou assim: “mas por quê?”. Sabe quando
você não sabe explicar? Você sabe que é aquilo, mas não sabe explicar. Eu falei: “eu
sei por causa disso, disso e disso. É essa aí, ‘tá certo. Marca aí, e depois a gente vê!”.
Aí, na outra aula, eu olhei na internet, ai eu expliquei pra ele lá. Eu acho que... pelo
menos, ele falou que entendeu, pra acabar com o assunto. Aí, foi “de boa!”

Giordan sintetiza com esse exemplo o cotidiano da sala de aula na prática de
estágio que o avançado conhecimento químico aprendido na universidade propicia. Os
conhecimentos pedagógicos, nesse caso, estão distantes de contribuir para uma prática
docente na qual a teoria pedagógica possua aplicabilidade e capacidade reflexiva: pelo
menos, ele falou que entendeu, pra acabar o assunto.
Além disso, os sentidos subjetivos construídos apontam para uma aprendizagem de
saberes disciplinares. O conhecimento da química, característica básica do bacharelado, é
aprendido com profundidade pelo aluno. No entanto, os saberes da formação profissional
de professor são deficitários. No lugar de recorrer às disciplinas pedagógicas, o aluno
“olha na internet” para resolver seu problema prático de ensinar.
Significações similares são encontradas nos grupos focais II e III, principalmente
quando analisam a função da disciplina Psicologia da Educação e Prática de Ensino para a
formação do professor e sua relação com as demais disciplinas. Nas palavras de Richard,
do grupo focal II:

Richard: As aulas, por exemplo, a cargo de reflexão, de psicologia da educação e
práticas de ensino, elas ajudam a gente a entender, a fazer com que os alunos
entendam a química de uma maneira assim... mais simples. O nosso curso é bem
dividido, as aulas, bem objetivas, e essas aulas de prática de educação tentam transpor
isso para o ensino médio tende [sic] a ajudar a gente a se encontrar dentro da sala de
aula, considero interessante, sabe?
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O sentido mais evidente citado por Richard é atrelado à dissociação das teorias da
educação e teorias psicológicas com a prática do professor em formação. Após estudar
química de modo bacharelesco, o esforço de transpor didaticamente o conteúdo para o
ensino médio é tarefa exclusiva do licenciando. Mais do que fazer uma defesa do
currículo, o sentido subjetivo produzido coloca as disciplinas pedagógicas como recursos
de socorro frente à sala de aula: tende [sic] a ajudar a gente a se encontrar dentro da sala
de aula.Tal constatação assemelha-se à experiência de Gauche et al. (2008) na
Universidade de Brasília, ao constatarem que a licenciatura pode ser um “mero apêndice”
do currículo dos bacharelados.
A divisão do curso também é percebida pelo grupo focal III, no diálogo
empreendido entre as alunas Joaquina, Maria Fernanda e Gutix, principalmente ao
abordarem a disciplina psicologia da educação:
Maria Fernanda: é, por que prática de ensino ou didática? essas matérias... “têm” umas
que é [sic] muita teoria. Quando você vai pra escola, que você vê como [é] que é!
Gutix: elas (as disciplinas pedagógicas) vão “te” embasar pra isso, pra você utilizar os
recursos na escola. Mas, às vezes, elas ficam. Você não consegue transformar aquilo
em prática, entendeu? E era pra ser assim, entendeu? (para contribuir na utilização dos
recursos da escola). Eu acho que era pra ser assim, ‘tô falando a minha opinião, mas
assim você dá uma didática e fala assim: oh, faz isso aqui! Aí, você vai lá e faz [sic]
desse jeito!
Joaquina: eu acho que o que deveria acontecer nessas disciplinas [de] que a gente
reclama, todo mundo que faz estágio, então a gente deveria trazer pra essas
disciplinas, “tipo” Psicologia da Educação, mesmo, fatos que aconteceram durante o
nosso estágio pra ajudar a solucionar, entendeu? Não adianta a gente estudar todas as
teorias, todos os psicólogos, e agora no final você faz um trabalho sobre isso, e o que é
que você acha que pode ter acontecido? Não, sabe?... Com certeza, aconteceu alguma
coisa no estágio que poderia ser encaixado nessa disciplina. Então, essa vinculação do
estágio com as disciplinas, eu acho que faz falta.

A dissociação entre teoria e prática percebida nos grupos focais converge com
pesquisas de Pimenta (1994), Gatti (1997) e Piconez (2005). Pimenta (1994) é diretiva na
defesa da hipótese de que as grades curriculares das licenciaturas são responsáveis por
grande parte de seu fracasso. Porém, se observarmos o Projeto Pedagógico de Curso do
Curso de Química, perceberemos um fenômeno que vai além disso: há a presença de um
currículo com eixos de formação, ditos interdisciplinares, que, em tese, não sustentam a
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hipótese da autora. Trabalhamos, portanto, com a hipótese do currículo praticado, não
oficial, que evidencia uma cultura de formação que dissocia bacharelado e licenciatura.
Continuam as alunas Joyce e Joaquina:
Joyce: pra mim, é uma disciplina (psicologia da educação) que não vai me ajudar em
nada. Eu, quando comecei, eu esperava que a disciplina fosse me ajudar em alguma
coisa, porque eu acho que você ‘tá lidando com pessoas ali, você ‘tá formando aquelas
pessoas. Querendo ou não, você influencia na vida delas, e a influência que tem é
muito grande. Você vê... Eu mesma, “tipo assim”, eu paro e olho pros professores, eu
falo: “nossa tal professor me influenciou desse jeito!” Por causa de tal pessoa, eu acho
que eu não sou assim, sabe? “Um monte” de professor[sic]... A maioria. Aí, você
chega na [sic] disciplina de psicologia, a nossa professora é uma gracinha de pessoa,
mas a matéria, mesmo, eu acho que pra mim não vai servir em [sic] nada. A gente ‘tá
vendo teorias do desenvolvimento da psicologia, curso (como quem faz a graduação
em psicologia). Quando a gente fala da teoria de uma coisa, é muito fácil. Você
colocar uma teoria em prática é outra coisa. É igual a gente ‘tá [sic] estudando as
teorias da Psicologia do desenvolvimento, a maioria é de infância, a gente não trabalha
com infantil mais. A gente não vai trabalhar com infantil em Química. A gente ‘tá se
formando em Química, e Química é só Ensino médio. O máximo que você pode fazer
é pegar uma Biologia ou uma[s] Ciências.
Joaquina: O que a gente pode falar é que algumas coisas da infância ali... até pra gente
entender o porquê do adolescente lá no ensino médio ser assim ou não ser. Então, ‘tá.
A gente pode até compreender, ter a compreensão de tudo. Falar: “ah, não,
provavelmente lá na infância dele pode ter acontecido isso, isso, isso. Mas, ham, e
agora, o que é que eu faço?” O nosso problema prático é o ensino médio. O nosso
problema prático, sabe? E a gente que faz Química, é diferente da gente ter uma
disciplina que fica só lendo texto de química, e lê, a gente faz muito isso. Agora a
gente ter uma disciplina que a gente fica só lendo texto de psicologia?

A questão levantada, acerca do excesso de leituras e de sua pouca aplicabilidade no
cotidiano de estágio, além de mostrar uma disciplina pedagógica isolada de seu conjunto
mais amplo, não atende às necessidades de formação. Fica evidente que o estudo de
Piconez (2005), evidenciando que a aproximação à realidade escolar sem a capacidade de
teorização sobre essa realidade por parte dos docentes em formação inicial poderia ter
respaldo curricular se a interdisciplinaridade fizesse parte integrante do curso de química.
No caso da disciplina Psicologia da Educação, citada pelas alunas, o estudo dos textos é
isolado das realidades educacionais das escolas. Há teoria, mas apenas a teoria, não uma
“relação dialógica entre teoria e prática”, conforme vê como necessário Piconez (2005,
p.22).
A descontextualização da disciplina psicologia da educação pode representar algo
mais amplo, percebido em outras esferas que não apenas no curso de química, mas
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também nas licenciaturas como um todo. Gatti (1997), em pesquisa realizada sobre
formação de professores, aponta o lugar das bibliografias das disciplinas pedagógicas:

Em educação, temos boa bibliografia crítica, pesquisas, artigos de debates, mas,
pequeno acervo bibliográfico, no mais das vezes, desatualizados, sobre questões
ligadas diretamente às aprendizagens básicas necessárias ao exercício da profissão
propriamente dita: os “quê”, os “como” e os “porquê” fazer e “como” fazer (p.39).

As questões levantadas pela autora são semelhantes às significações construídas
pelos alunos durante o grupo focal. O como fazer parece ceder lugar na formação à
coletânea de textos que, em muitas das vezes, não criam um olhar teórico sobre o processo
educacional, mas sim sobre a capacidade crítica do sistema. O fazer do professor, tomado
como elemento principal de aprendizagem, não é problematizado pelos alunos.
As evidências até aqui levantadas nos remetem a duas teorizações acerca do
currículo oficial e do currículo praticado. Na condição de item de organização que seria
capaz de estruturar a aprendizagem, o currículo formal do curso de química se apresenta
como elemento integrador entre eixos pedagógicos e culturais e eixos específicos do
conhecimento em química. Porém vimos no capítulo I que tais eixos curriculares são
frágeis frente à quantidade e carga-horária de disciplinas que os sustentam, tornando-se
eixos prescritos e não praticados.
Diferente dos alunos de nossa pesquisa, as percepções dos alunos da pesquisa de
Pinto Neto et al. (2009) mostram que a licenciatura deixou marcas no processo de
constituição docente, sendo que as disciplinas pedagógicas foram da maior relevância
neste processo.
Em nossa pesquisa, as duplas teoria/ prática e bacharelado/ licenciatura são
significadas pelos alunos como uma possibilidade de afirmar que os saberes docentes, em
grande medida, são construídos e validados mais na prática que na estrutura de formação,
conforme aponta Tardif (2007). No caso específico desse autor, poderíamos nos
perguntar: por que os saberes são validados apenas na prática? É o currículo praticado que
gera o hiato entre o conhecimento universitário e a prática docente?
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Se tomarmos a noção de sentido subjetivo de Rey (2005), que considera que os
sujeitos se apropriam das experiências sociais, as organizam subjetivamente e para elas
contribuem, percebemos que há uma estrutura curricular capaz de ensinar algo que não
corresponde, em alguma medida, aos sentidos subjetivos produzidos no espaço de
formação e nas escolas reais. Tal constatação remete à definição de currículo praticado e
ressignificado pelos alunos, conforme proposição de Ferraço (2005). Para o autor,

(...) ideias, conteúdos e métodos propostos nos currículos prescritos não
representam muita coisa além de formalidade. É somente a partir do momento
em que são lidos, discutidos, ensinados e enredados pelos sujeitos, que passam
a ter algum significado. (p.32).

Após reflexão e sistematização dos enredos referentes ao currículo, nós nos
deteremos nos sentidos subjetivos acerca do estágio supervisionado.

5.3.2

OS SENTIDOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio supervisionado se apresenta no currículo do curso de licenciatura em
química, juntamente com as disciplinas pedagógicas, como elemento integrador entre
teoria e prática. Os sentidos subjetivos construídos pelos alunos acerca do estágio
revelam, em grande medida, como os saberes docentes são construídos e organizados.
Os grupos focais foram ricos em produções desse período da formação e nos
permitiram categorizar o estágio em três subcategorias: 1) o contato com o professor
supervisor do estágio; 2) o contato com as escolas de educação básica; e 3) os sentimentos
provocados e evocados a partir do movimento do estágio, de ir à escola, dar aula, observar
e problematizar essas situações com o supervisor.
Os alunos Samuel, Ronaldo e Bispo, do grupo focal I, dialogam acerca do
potencial e da limitação do estágio supervisionado. Nas palavras dos alunos:
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Samuel: No meu estágio, eu tenho notado o seguinte: que a partir do momento que eu
entrei em sala de aula, você [sic] começa a ver um pouco de problemas, assim, a falta
de interesse dos alunos, essas coisas, eu tenho achado isso “bacana”, porque estimula a
sua criatividade. Como eu ‘tô fazendo esse estágio e ‘tô na faculdade ainda, e a
professora que [sic] eu tenho feito estágio com ela [sic] é muito boa também, eu
comecei a visualizar muitas opções de ensino, você vê que a gente pode melhorar, não
precisa ser aquela coisa assim estática, só quadro e giz, você pode, a maneira de você
fazer o aluno interagir com o ensino, com a cultura e você interagir com o aluno tem
várias possibilidades, muitas opções que você pode utilizar, assim, internet, eu acho
“bacana” por causa disso, você vê um problema ali, você vai sendo estimulado a
tornar a aula mais dinâmica.
Ronaldo: Sim, mas é igual eu falo pra você: eu aprendo o que é ser um mecânico
olhando, mas eu só vou sabe[r] realmente o que é ser um mecânico e se eu gosto ou
não se eu for pra prática.
Bispo: Mas aí é que ‘tá o problema do estagio. Eu acho que a gente não tem, não, a
disciplina estágio supervisionado, mas, quando a gente vai na [si] escola, os próprios
professores falam assim: “não, você não precisa vir observar, não, eu assino suas
horas”. Então, às vezes, a gente vai pedir pra preparar uma aula, lógico que têm uns
que liberam tudo, mas “têm” outros que não. E também é difícil você fazer a prática,
porque também não adianta você fazer uma ou duas, três aulas diferentes com eles e
também a gente não vai ter dez, quinze aulas pra fazer. Eu acho que aí é um problema,
que eu não sei o que poderia ser feito pra melhorar essa parte.

A tendência do diálogo seqüencial mostrado evidencia um movimento no grupo
focal I que significa o estágio supervisionado como: 1) lugar potencial de aprendizagem
de saberes docentes no momento da formação inicial, como observamos na fala do aluno
Samuel, referindo-se à capacidade de criar e utilizar estratégias diferenciadas; 2) espaço
da prática para a validação da experiência docente, conforme o aluno Ronaldo; e, por fim,
3) possibilidade de sentir a escola real como ambiente de estágio que não propicia um
lugar para o professor em formação inicial, conforme o aluno Bispo.
Os três elementos são interligados como zonas de sentido criadas pelos alunos, que
percebem e fazem o estágio na tentativa de construírem-se como professores. A
significação do aluno Bispo, no item 3, ao não encontrar um ambiente propício para a
realização do estágio nas escolas de educação básica, assemelha-se aos achados de Freitas
(2002) e Zanten (2008) quando estudam o processo de socialização de professores.
Mesmo que saberes disciplinares e curriculares sejam aprendidos na licenciatura, a escola
real possui uma cultura que cria um movimento próprio de aprendizagem de saberes. Para
os autores, as novas aprendizagens do ambiente real de trabalho se manifestam em
estratégias de socialização para a “sobrevivência” do professor no cargo.
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As primeiras experiências de regência corroboram, ainda, os três itens em análise,
além de atribuir um sentido subjetivo dinâmico de sua inter-relação na aprendizagem de
saberes, principalmente a aprendizagem de saberes experienciais.

Heron: E vocês? Como foi a primeira experiência? Vamos fazer a roda aqui um
pouquinho pra pensar como foi a primeira vez de vocês na sala de aula!
Bispo: Foi [no] ano passado. Só que foi uma aula de substituição que eu “peguei”.
Então, não tinha o professor me avaliando, vamos dizer assim! Foi pra turmas de
repetentes, então a gente chega na [sic] escola e os próprios professores já falam
assim: “você tem que se preparar, que a turma dá trabalho!”. Já coloca um medo em
você, você já entra meio inseguro, né? Então, eu peguei o planejamento do professor
que faltava ser aplicado, dei continuidade, conversei com os alunos, foi meio estranho
porque eles tinham mais ou menos a minha idade também, ai ficou uma situação ruim,
porque eles mesmos...
Laura: Talvez não acreditavam em você – “Será que ele ‘tá passando certo? É isso
mesmo?”
Bispo: Não, não em relação a esse ponto. Como eu posso dizer? Eu, ali na frente, e
eles: “nossa, ele, novo daquele jeito, e nós, aqui!...”. Assim, eu acho que serviu como
uma lição. Por isso que, na hora [em] que eu comecei a dar aula pra eles, não foi o que
os professores me falaram – que eles são bagunceiros, que não deixam dar aula. “Me”
surpreendeu porque eu acho que eu coloquei o que eu ‘tô vivendo para eles, coloquei
porque eles não devem deixar de fazer, que eles têm que acreditar neles mesmos,
então eu consegui a confiança deles. E consegui fazer um trabalho bom, apesar de
serem pessoas repetentes, que não têm um desenvolvimento melhor que os outros, eu
consegui fazer meu trabalho. Então, o que os professores chegaram a me falar, eu não
vi aquilo. Pode ser que em turmas de 30, 40, com certeza existem aqueles que falam,
aqueles que atrapalham, mas na hora de você aplicar o seu conteúdo, eu acho que eles
tinham um bom comportamento, participavam, faziam atividades. A única coisa [com]
que eu fiquei perdido, que ainda eu sinto isso, é na hora de buscar o tempo, de ver o
tempo que você vai gastar pra desenvolver aquele conteúdo. Eu sou perdido por
enquanto nesse ponto. Falar assim: “o que será mais necessário eu ensinar pra eles já
que eu vou perder muito tempo se eu ficar nessa matéria?Se essa matéria é tão
importante, eu tenho que “passar”?” Eu acho que eu sinto falta disso por enquanto,
mas eu acho que pela prática eu vou adquirir e também pesquisar, porque, como a
gente tem que ensinar “eles” pra vestibular, pra concurso, pra vida, então a gente tem
que estar ali buscando informações pra ver o que hoje em dia ‘tá sendo mais aplicado.
Fazer uma pesquisa dos anos anteriores e até atualmente pra ver o que ‘tá sendo mais
cobrado, não sei, mas assim isso eu acho que [é] com o tempo que eu vou conseguir
me direcionar melhor. Hoje em dia eu ‘tô dando aula também e consigo desenvolver
um bom trabalho. A questão que eu relatei, mesmo, é só a questão do tempo, mas que
com a prática eu acho que vou conseguir fazer um bom trabalho.

O aluno Bispo mostra claramente o movimento de chegada à escola.
Primeiramente, o ambiente escolar se mostra como instável, sendo aplicada sobre o aluno
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a cultura pedagógica da pior turma. O aluno, porém, se espanta ao entrar na turma e utiliza
como estratégia a “busca da confiança” dos alunos. A aluna Laura interrompe Bispo e
confirma que há uma necessidade de criação de segurança. Em outras palavras, o aluno
Bispo vai à sala de aula pela primeira vez escutando que será uma experiência desastrosa,
uma vez que a turma, segundo professores da escola, é constituída por alunos repetentes.
Porém, a surpresa do aluno em condicionar sua estada na escola à conquista da confiança
dos alunos repetentes garante que sua experiência seja mantida.
A transcrição desse trecho do grupo focal ainda mostra que os sentidos subjetivos
construídos favorecem a aprendizagem de saberes docentes na seguinte perspectiva: os
alunos aprendem algo no estágio. Aprender algo, no sentido aqui empregado, evidencia
uma aprendizagem não sistematizada. Em outras palavras, significa dizer que o estágio
não possui sistematização para teorizar e atribuir sentido às práticas desenvolvidas na
escola de educação básica.
No momento em que os alunos da licenciatura de química aprendem algo, fazemno pela primazia da prática e em oposição à fala dos professores da escola de educação
básica. Esse item possui convergência com os saberes validados e construídos pela
prática, conforme apontamentos de Tardif (2005) e pelos dados encontrados por Baccon e
Arruda (2010), que na pesquisa com alunos de física, encontraram a primazia dos saberes
experienciais sobre os demais tipos.
Ora, se os alunos aprendem algo e essa aprendizagem não é sistematizada, a prática
se evidencia não só como sentido subjetivo da aprendizagem dos saberes docentes, mas
talvez, segundo os relatos do grupo focal, como o caminho privilegiado de aprendizagem.
Esse relato se referiu ao aluno que já foi à escola, porém, no grupo focal I, tivemos
a oportunidade de escutar do aluno Giordan o relato de suas duas primeiras vezes na
experiência de regência como oportunidade de quebrar preconceitos e aprender a
flexibilidade como saber. Nas palavras do aluno:

Giordan: Eu, praticamente, tive duas experiências de primeira vez. Quando eu entrei
no projeto (PIBID), nesse projeto a gente tem liberdade de ter um professor.
Geralmente “pega” o que tem mais tempo de casa, mais experiente e tal. Aí, no
projeto, a gente tem liberdade de escolher a turma que vai trabalhar, então eu já
cheguei e peguei a melhor turma. Era uma turma de 3° ano noturna, [em] que todo
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mundo trabalhava e sabe que precisa daquilo, não tem aquele negocio de conversar.
Eu cheguei e até achei estranho, imaginei outra coisa, que ia chegar e ter aquela
bagunça, né, igual quando eu estudava. Aí eu cheguei, entrei lá na frente e, quando eu
entrei, o povo já sentou, eu falei: “credo!”. A primeira aula foi uma apresentação do
projeto, sobre o que é Química, e o povo perguntou, começou a interagir, ai eu falei:
“uai, mas assim é fácil demais!”. Aí esse ano eu comecei a trabalhar num colégio
particular, e lá foi totalmente diferente. Na escola estadual, os alunos veem que
precisam daquilo. Na particular nem todos têm essa visão, porque o pai ‘tá pagando, e
veem o professor como...
Ronaldo: Funcionário.
Giordan: Aí é muito diferente a visão do aluno de particular. Eu acho que, pra
trabalhar com aluno, a estadual é mais fácil que a particular. O problema é que na
estadual você não tem recursos. Mas também foi tranquilo. Na particular você tem que
ser mais carrasco, porque os alunos exigem isso. Se você não for, você não consegue
trabalhar, não. Se você chegar e for bonzinho igual você é com os seus amigos, eles
montam em cima de você.

Giordan revela que a sua primeira experiência docente, com a possibilidade de
comparação entre uma escola pública e uma escola particular, mostra a densidade do
contato com as escolas de educação básica como agente dialógico da construção de
saberes. O aluno possui significações da escola pública que fazem com que estratégias
sejam previamente formuladas. Giordan se prepara para uma turma e é tomado de espanto
quando todos os alunos, na escola pública, sentam para escutá-lo. Experiência diferente da
escola particular, na qual, segundo o aluno Ronaldo, o professor é visto como um
funcionário.
Tais experiências de primeira vez na sala de aula mostram com clareza como o
contato com as escolas de educação básica em que os alunos fazem estágio interfere na
construção de saberes docentes para o exercício profissional. O jogo de forças na
construção de sentidos subjetivos convergentes à aprendizagem de saberes docentes
permanece quando nos atentamos para os relatos do grupo focal II, os quais evidenciam a
experiência de regência como um dos maiores momentos de incerteza na prática do
estágio.

Ivonete: Ah! Ao mesmo tempo que estou animada, eu procuro preparar uma aula
diferente para os meninos, eu estou com medo, por que não sei como eles vão me
receber, se eles vão acompanhar o que eu quero, mas eu estou acabando de construir
meu projeto com meu professor de estágio, que está me dando umas ideias. Estou
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apreensiva, porque as respostas que eles têm com o professor que está lá é [sic] muito
negativa. É “que nem” quando eu pego o caderno para saber qual matéria o professor
passa, e ninguém tem nada no caderno, é só conversando, reclamando que não estão
entendendo nada, não ficam calados. Então, por essa resposta tão negativa da
professora, eu estou apreensiva com as respostas que vão me dar. Mas eu acho que é
“que nem” eu falei. Eu pedi pra ter esse momento, porque eu acho que uma hora tem
que acontecer ou pode ser que não, mas, se tiver, eu vou ter apoio aqui na faculdade.

A aluna Ivonete mapeia a dinâmica envolvida entre o contato com a escola de
educação básica, a primeira experiência docente e o contato com o professor supervisor do
estágio, como suportes à aprendizagem de saberes docentes, por meio da problematização
das experiências vividas na escola. Primeiramente, a aluna relata sua apreensão em
relação à possível recepção na escola. Vale ressaltar que Ivonete, após meses de
observação, pede para dar uma aula. Nesse movimento, a aluna conta com o apoio do
professor supervisor do estágio. Porém, há uma percepção de que a experiência de sala
pode ser negativa, uma vez que a aluna se baseia na observação que faz da sala de aula.
O aluno Bruno, do grupo focal II, também relata, na discussão acerca da primeira
experiência de sala de aula, quais sentimentos foram mais rotineiros e quais estratégias
foram utilizadas por ele para lidar com a turma.

Bruno: assim, você está na sala de aula,você quer ocupar. A gente discute o tema,
discute o texto. A primeira vez que eu fui apresentar um seminário para eles, sobre um
assunto que [sic] achei que eles teriam outra visão, sobre a respiração na biologia, que
eles não estavam acostumados a ver, mas, assim, no primeiro momento, todo mundo
começa prestando atenção, de repente, eu percebo que alguns têm mania de ficar
querendo testar você. Coisas que eles não têm costume de perguntar ao professor eles
começam a perguntar para o estagiário. Mas não foi o que eu esperava, a minha
apresentação não foi o que eu esperava. Eu esperava assim que, porque saiu da rotina
deles, né? Porque a rotina nesse colégio é muito voltada para vestibular, eles ficam a
todo momento estudando, aprendendo macetes e resolvendo exercícios de vestibular, e
você não pensa muito. Na verdade, para vestibular você quer é treinar, saber qual
fórmula você vai ter que aplicar, porque, quanto mais rápido você fizer, melhor pra
você. E eu saí totalmente da rotina deles, e não foi o que eu esperava, eles não
gostaram de mim.
Heron: Como assim?
Bruno: Você começa a falar e de repente parece que estão viajando mesmo, não estão
prestando atenção no que você está falando. Parece que um já começa a conversar
com o aluno ao lado sobre outro assunto, pegam caderno. Aí eu mandei e-mail, nos 3,
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4 primeiros meses, vi que era uma coisa nova, tanto pra mim quanto para eles, porque
eu nunca mandei e-mail nem para os mais íntimos, só lia. E era coisa nova pra eles.
Então, eu tive pouco retorno disso. Eu mandava, eles não respondiam. Eu perguntava:
gente, vocês entenderam o texto? Dá um retorno, por favor, me manda alguma dúvida,
por favor. Hoje, eles têm muito mais liberdade comigo, daí eu falo: “querem mandar,
eu respondo”. Mas queria que esse contato fosse mais para alguma coisa “tipo assim”
que tivesse interesse mesmo em aprender alguma coisa e não que eu fosse o bobo que
escreve e manda: “O que é isso? Ficou mais fácil que o Google”. Eles me mandam (email), eu pesquiso para eles e mando pra eles de novo (para os alunos). Assim, está
chato, eu não estou nem respondendo mais. Quero que a pessoa mande qual é a dúvida
dela mesmo, qual é o contexto.

O aluno Bruno inicia sua experiência numa escola privada, que possui tradição de
ensino voltada para o vestibular. O sentido subjetivo que o aluno constrói acerca de seu
lugar na instituição passa pelo crivo reflexivo-crítico da análise da instituição escolar que
ele faz, a qual não permite aos próprios professores interinos realizarem atividades de
aprendizagem de modo heurístico. Por outro lado, há a presença de atividades mecânicas
de aprendizagem. Bruno enxerga que há uma limitação no seu modo de atuar e que a
“quebra de rotina” que ele propiciou, fornecendo uma visão do tema “respiração” segundo
a abordagem da química, não contribuiria para os objetivos institucionais mais voltados
para o vestibular.
No caso do aluno Bruno, percebemos: o sentido subjetivo construído acerca de sua
prática é marcado por um sentimento de frustração advindo do contato com uma escola de
educação básica que possui o exame vestibular como meta. A questão afetiva do aluno, ao
entrar em sala de aula, orienta e organiza um sentido subjetivo mais íntimo, ao falar que
“eles não gostaram de mim”. Dessa forma, a tríade que compõe o sentido subjetivo
possivelmente construído em sua experiência docente é marcada: 1) pela visão da
instituição escolar; 2) pela estratégia frustrada utilizada, na visão de Bruno; e 3) pelo
sentimento perante a sala de aula ao não ver reconhecido o seu trabalho e saber que
apenas o utiliza como alguém que responde dúvidas pontualmente, mais nada.
Nem todas as experiências, contudo, são embates visíveis, desafiadores, negativos.
O grupo focal III discutiu experiências positivas de primeiro contato com a sala de aula,
que caracterizam estratégias diferenciadas de condução das primeiras aulas e que
contribuíram para a formação de sentidos subjetivos positivos acerca da docência,
conforme relato da aluna Joyce.
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Joyce: Quando eu sai pra primeira aula, nossa foi emoção demais! Eu, quando eu
entrei pra ir pra primeira aula, assim, entrei até tremendo, assim, não sabendo como
que os alunos iam “te” [sic] receber. Na hora [em] que eu saí da aula, eu queria sair
contando pra todo mundo. Liguei pra minha mãe: mãe foi bom demais! Nossa, é bom
demais dar aula! Eu saí assim, sabe?, da minha primeira aula! Foi ótimo! A minha
experiência foi tranquila, bem mais... Mas a minha primeira vez que eu dei aula,
mesmo, foi antes de começar a fazer estágio. O pessoal me chamou pra eu dar aula
num cursinho, pré-vestibular aqui da faculdade, que é comunitário. Então, quando eu
cheguei, o pessoal já tem aquela ideia: “é cursinho, então eu quero passar no
vestibular, então eu quero aprender”. Então, não tinha aquele falatório, essas coisas
que “têm” em escola, e eu acho que, por ser comunitário, mais ainda, sabe?, eu acho
que o pessoal tinha aquela consciência: “nossa ela não ‘tá ganhando nada com isso;
nossa ela ‘tá vindo aqui”. Então, o pessoal perguntava, fazia questão, participava da
aula, e eu saía da sala, tinha um pessoal bem mais velho, sabe?, da idade dos meus
pais, mesmo. Ai, eu saia, eles falavam: “Nossa, obrigado, professora! Obrigada, eu
entendi tudo”. Ai eu acho que desde a primeira aula isso me deixou mais tranqüila. Eu
acho também que a professora que eu peguei quando eu comecei a dar aula no estágio.
Eu comecei a fazer estágio, logo entrou o PIBID, eu ‘tava no PIBID, ai continuei
fazendo estágio e PIBID na mesma turma, na mesma escola. Ai que eu acho que eu já
acompanhei essa turma desde o comecinho e aí eu acho que compus a turma assim
numa seriedade, sabe?, você não consegue conversar, brincar com os alunos, mas ao
mesmo tempo todo mundo tem o maior respeito com ela (com a professora
supervisora do PIBID) sabe. Tinha dia que a gente chegava dentro da sala, e a sala
‘tava toda mudada, cada um... um monte de aluno trocado de lugar e tal... e aí a gente
perguntava: “Mas por que que você estão sentados assim?Ah porque tal professor
mudou. Mas mudou porquê? Ah, porque a gente faz bagunça demais na aula de tal
professor.” Mas na aula dela era um silêncio – dela sabe? –, todo mundo perguntava,
questionava assim. Eu acho que ela que me motivou mais a ‘tá ali. Além de eu ter tido
essa experiência boa no cursinho, ainda ter pegado uma professora assim, que eu fui
acompanhando desde sempre, desde quando começou as aulas, ela ‘tava dando essa
aula, eu ‘tava acompanhando. Então, quando eu fui dar aula, mesmo, então, eles me
respeitavam muito. Nossa, eu lembro que eles ainda brincavam assim: “Hoje é você
Joyce, hoje você que é a professorinha” – não sei o quê, sabe? Mas sempre me
respeitaram muito. Não tive problema nenhum com nada.

O roteiro descrito pela aluna Joyce possui diferenciais que permitiram uma
construção de sentido diferenciado dos demais alunos do grupo focal. Sendo incomum o
relato de experiências de sucesso, Joyce teve como diferenciais marcantes que
determinaram seu sentido subjetivo para a construção de saberes: 1) iniciar a aula num
cursinho comunitário, ao final de cuja primeira aula a aluna relata ter ligado para a sua
mãe a fim de contar como foi uma experiência excelente; 2) acompanhar uma única
professora no estágio, que permitia à aluna a ocupação de um lugar na realização das aulas
e na regência, também através do PIBID; e, por fim, 3) o modo como a professora
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influenciou a aluna na condução das aulas, o que a fez ser reconhecida pelos alunos como
professora.
O primeiro contato da Joyce com a sala de aula ocorreu com um grupo de alunos
que possui perfil diferenciado dos alunos da educação básica. O cursinho, para a aluna,
funcionou como um “treino” e para a construção de autoconfiança. A professora que
Joyce passou a observar também transmitiu segurança, mostrando-lhe um sentido
subjetivo do contato com a escola de educação básica diferente daqueles construídos nos
grupos focais I e II. A flexibilidade dessa professora, ao propiciar aulas contextualizadas e
preparadas, fizeram com que Joyce não apresentasse sentimentos negativos em relação à
turma, uma vez que seu “lugar” de professora foi construído ao longo do tempo de
observação. No caso dessa aluna, em específico, constatamos que seu sucesso é
semelhante aos achados de Felício e Oliveira (2008), ao apontarem o “potencial
observador” e o “contato” com a professora, dentre outros, como elementos fundamentais
de aprendizagem da docência.
Outras alunas do grupo focal III problematizaram o contato com as escolas de
educação básica de modo diferenciado. Em alguns momentos, apontaram tal experiência
como satisfatória, de acordo com o relato da aluna Joyce, porém atribuíram sentidos
subjetivos que comportam contradições e limitações no contato com as escolas. Seguemse os diálogos:

Maria Fernanda: eu acho que entra muito a questão de dar aula. O professor tem que
permitir que você dê aula. Assim, eles permitem que você dê aula, mas não sei se você
quiser pegar muitas aulas, se eles não vão deixar, porque eles também têm os
planejamentos deles e, você dando aula, você acaba interferindo um pouco no que ele
tinha planejado.
Gutix: E tem uma coisa, né?, a licenciatura geralmente ela ‘tá muito presa a isso, aos
conteúdos e o cronograma. Todo ano e às vezes é o mesmo conteúdo, o mesmo jeito
de dar aula, o mesmo cronograma. Se você chega, você tira esse estado de
acomodação da pessoa. Pensa assim “hoje eu já sei que eu vou dar essa aula”, pega a
folhinha velha dela lá e dá a mesma aula.
Joaquina: E tem professor que tem pressa de dar o conteúdo, então ele não quer saber
se tem alguma coisa diferente. Ele não quer saber disso, não! Então, eu não tive
problema com isso, não, mas tem muita gente que tem problema com o professor, que
não consegue desenvolver as coisas na escola com aquele professor.
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Maria Fernanda: Na escola [em] que eu fiz estágio, [em] que eu lecionei, tinha um
problema: a matéria, ela chegava no [sic] segundo ano atrasada, e, quando eu propus
fazer atividades diferentes, eu acho que eu atrasei mais a matéria. Aí, eu já vi a cara da
professora, parecendo que ela ‘tava um pouco preocupada – “Ah, eles não vão
conseguir aprender”. Não é que eles não vão conseguir aprender, eu não vou conseguir
passar a matéria pra eles, a matéria que eu preciso passar, em tão pouco tempo, no
tempo que eu tenho, entendeu? Eu vi que ela ‘tava preocupada com isso, porque numa
aula eu fiz uma discussão, porque eu queria que os alunos interagissem com a matéria,
que eles se interessassem... E eu vi que, assim, nas primeiras aulas dela, ela tinha dado
um monte de coisa, só dava matéria, entendeu? Ai, eu vi que as duas professoras já
estavam preocupadas com o tempo.
Joaquina: E isso acaba desanimando a gente como estagiária também, porque você ‘tá
lá cheia de gás pra fazer as coisas e não pode.
Maria Fernanda: Não, eu até fiz, mas eu vi que elas estavam preocupadas com isso.

No diálogo descrito acima, o que mais chama a atenção é o impacto que o contato
com as escolas de educação básica propicia aos licenciandos em química. As
configurações subjetivas construídas mostram que, na visão dos alunos de química, as
escolas apresentam limitações para receber o estagiário. O aluno de química que está
“cheio de gás” possui suas expectativas limitadas pela instituição escolar. Tal constatação
é convergente ao estudo de Inforsato (2001), ao delimitar que a burocracia e a rigidez das
instituições provocam os fenômenos da “curva de desencanto” e “choque de realidade”.
Ora, por mais que a escola de educação básica possua uma rotina e um modo de
organizar as atividades, fica evidente o distanciamento entre a instituição formadora –
neste caso, a UFSJ – e a escola. Tardif (2007) aponta que a aproximação entre as duas
instituições é sobremaneira importante na construção de saberes docentes. Além disso, há
rotinas institucionais que possuem um embate permanente entre a prática sugerida pelo
estágio, pelas leituras realizadas e pelas disciplinas pedagógicas. Essa contradição
concentra-se como eixo da formação, na direção de construir sentidos subjetivos para a
docência contraditórios, ora por fornecer a estada na escola, ora por limitá-la à observação
das aulas e contenção de oportunidades de docência.
Tendo em vista o distanciamento entre as instituições como um fenômeno
estrutural da formação, ainda podemos apreender, de acordo com o diálogo do grupo focal
III, que os alunos da licenciatura anseiam por mais aulas e utilizam o PIBID como
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referência e modelo para um estágio supervisionado ideal. Porém, o principal componente
de análise é a organização escolar das escolas em que os alunos atuam.
Por outro lado, mesmo com limitações visíveis no contato com as escolas de
educação básica, o contato com o professor orientador do estágio apresenta-se como
forma de atenuar ou, até mesmo, ressignificar a prática realizada nas escolas. As alunas do
grupo focal III relatam o papel do professor orientador:

Maria Fernanda: Bom, o professor [orientador] me orientou em várias coisas, em
diversas atividades. Como eu seguiria a rotina das professoras, porque eu achava que
era meio cansativo. Eu queria fazer um pouco diferente, então eu levei as minhas
ideias pro orientador, ele me deu as sugestões dele, que eu achei que iam me ajudar,
pelo que eu entendo dessas sugestões.
Gutix: Eu acho que é legal, o professor orienta, porque às vezes você acha que você
pode partir pra um caminho e você ‘tá perdendo o foco – sabe? Ele não deixa isso
acontecer. Ele “te” orienta pra isso. Eu acho que isso é bom. Porque às vezes você
quer mudar muito e você perde o foco da educação. Porque a gente ‘tá numa fase
nova, querendo coisas novas. Mas a gente tem que ser orientado. Eu acho que é bom
por isso. Ele direciona as nossas ideias, entendeu? Faz ficar tudo melhor. Seu eu penso
em fazer isso, “ah porque que você não faz assim”[palavra do orientador], entendeu?
Ele direciona as ideias. Eu acho que é importante nesse sentido, pra gente aprender a
se organizar, pra aprender a como fazer, sabe?
Ana Clara: Eu acho que é bom pra gente não chegar no [sic] final do curso, formar
sem ter nada, chegar dentro de sala de aula e não ter nem noção do que a gente vai
fazer. Porque a gente acha que é de um jeito, quando a gente vai pra sala de aula não é
a mesma coisa. Aí, a gente já tem uma pequena experiência, mas já é alguma coisa pra
gente chegar lá pra dar aula.
Joaquina: E eu acho que ele ajuda nessa questão de ideia, de conteúdo, sim, mas
também tem essa questão dos problemas que a gente falou que a gente encontra lá na
escola. Qualquer coisa que a gente passa pra ele, ele arruma um jeito de solucionar,
sabe? Ele faz a gente tentar solucionar. Se a gente fala “ah, professor, mas não tem
jeito da gente fazer isso”, ele fala “não, tem jeito, sim; é só você fazer de tal jeito” –
sabe? Vai buscando alternativas pra gente solucionar os problemas que a gente com
certeza iria encontrar se não fôssemos estagiárias [sic], se já tivesse dando aula. Então
que, de repente, mais pra frente vai ajudar nesse ponto também, de convívio mesmo.
Joyce: “Me” ajudou também a conhecer a escola, qual que é a rotina de escola, essas
coisas. Eu não tinha nem noção. Eu achava que professor não tinha que assinar ponto,
assim, essas coisas, quando eu cheguei lá. Eu vi que tinha ponto dos professores, eles
tinham que assinar ponto, sabe? Essas coisas, eu não sabia disso. Quem que é quem,
quem faz o quê.
Joaquina: E eu acho que é até por isso que... eu não sei como que é com as meninas
que são de fora, mas a gente que é daqui, ele (o orientador) faz questão da gente fazer
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estágio em escolas diferentes, com professores diferentes, pra gente ver que vai
encontrar coisas diferentes. Não é sempre a mesma coisa. Uma escola é diferente da
outra, um professor é de um jeito, outro professor é de outro. Então eu acho que a
gente reclama, eu mesma reclamo, que eu acho enjoado, que eu acho muitas horas,
mas que não tem jeito, não, que é fundamental. A diferença é como fazer o estágio,
mas que é importante é, e faz diferença. Claro que faz diferença na nossa formação.
Não tem como a gente não ter estágio, ou a gente só assistir aula, sabe?, ou só as
práticas de ensino que a gente tem. A gente sabe que é pouco.

Tal diálogo permite que retomemos a questão do distanciamento entre a instituição
formadora e as escolas de educação básica. Mesmo que esse distanciamento seja evidente
e, de algum modo, desfavoreça a formação dos estagiários, um sentido subjetivo
construído é o contato com o professor orientador como forma de minimizar as
dificuldades encontradas e ressignificar as dificuldades como aprendizagem da docência.
Todas as alunas do grupo focal III são assertivas ao falar sobre a figura do
professor orientador do estágio. O incentivo, o fomento à criatividade e a flexibilidade
frente a situações delicadas de contato com as escolas são discutidos e avaliados nas
supervisões. Nesse sentido, o supervisor se configura como elemento essencial da
formação, por imprimir alternativas docentes e reflexividade às ações dos estagiários.
Além do sentido subjetivo construído acerca da figura do supervisor de estágio, um
elemento de relevância a ser destacado é o ponto de interseção que o estágio ocupa na
formação. Ao ser delimitado como campo de atuação, que faz interseção com a
universidade e o futuro local de trabalho, as alunas significam essa experiência como
indispensável à construção de saberes docentes. Aliás, esse ponto é comum entre os
grupos focais I, II e III. Referimo-nos ao que Tardif (2007) nomeia como saber validado
pela prática – uma constante nos três grupos focais analisados.
Um elemento a mais na significação do grupo focal III refere-se ao sentido de
incompletude, de pouco, mesmo com experiências que as alunas consideram exageradas.
Ao mesmo tempo que há uma significação do estágio como algo cansativo, as alunas o
apontam como necessário. Acreditamos, inclusive, que esse pouco pode ser atribuído à
noção de complementaridade, que só a prática profissional permitirá no futuro.

80

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Será preciso uma outra reforma do ensino para finalmente
vermos os responsáveis pelas faculdades de educação e os
formadores universitários dirigirem-se à escola dos professores de
profissão para aprenderem como ensinar e o que é o ensino?
Maurice Tardif

O cenário de formação docente da UFSJ aponta perspectivas ainda pouco
exploradas

por

pesquisas

educacionais.

A

introdução

de

novos

programas

governamentais, principalmente relativos à formação de professores nas licenciaturas,
com a introdução do PIBID, trouxe a formação de professores para a pauta da instituição.
Nesse processo mais amplo, que define características gerais da formação de professores,
insere-se o estágio supervisionado em química, com suas particularidades que, a título de
conclusão, gostaríamos de elencar.
A primeira delas se refere à constatação de uma prescrição curricular distante do
currículo praticado. Este distanciamento encontra-se na fragilidade dos eixos prescritos no
PPC da licenciatura em química, na carga-horária baixa das disciplinas pedagógicas – em
comparação com as disciplinas do núcleo comum –, na quantidade de professores da área
de educação no corpo docente do curso de química e, principalmente, na fala da maioria
dos alunos. Percebemos que os sentidos subjetivos dos grupos focais acerca da relação do
bacharelado com a licenciatura apontam na direção da falta de suporte das disciplinas
pedagógicas para a prática de sala de aula.
Porém, quais saberes são aprendidos se a relação entre bacharelado e licenciatura
demonstra tamanho distanciamento? Nos grupos focais realizados, constatamos que a
organização subjetiva dos elementos da formação, desde a estrutura da licenciatura até as
práticas cotidianas do estágio, contribui para o processo de construção de saberes
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experienciais, sendo esta aprendizagem tarefa do estudante da licenciatura, que não possui
segurança para lecionar.
Uma constatação teórica que defendemos a partir das evidências levantadas pelos
grupos focais, em oposição ao distanciamento da licenciatura e do bacharelado, é a de que
toda construção de saberes tem como etapa decisiva e fundamental a organização
subjetiva das experiências vividas no estágio supervisionado. Mesmo que na visão dos
alunos as disciplinas pedagógicas não dêem suporte suficiente para a prática, a imersão
nas escolas de educação básica é apontada como etapa fundamental para a construção de
sentidos relativos a ser professor.
Quanto à epistemologia da prática, quando falamos em saberes validados pela
prática, conforme aponta Tardif (2007), percebemos no estágio uma multiplicidade de
experiências que favorecem a aprendizagem da prática docente. Emergem como
categorias principais nos grupos focais o contato com o professor orientador do estágio e o
contato com as escolas de educação básica.
A partir dos dados apresentados, defendemos que toda construção de saber docente
deriva da coletividade da formação. O estágio como prática realizada na universidade e
nas escolas de educação básica confrontará o que os alunos pensam, sentem, possuem
como perspectiva e aprendem na universidade com as realidades cotidianas das escolas. O
contato com as escolas de educação básica permite um choque de realidade que
reconfigura os sentidos construídos e faz com que os alunos em formação adotem
estratégias diferenciadas de atuação.
Mesmo que o processo formativo seja individual, defendemos uma segunda
hipótese, segundo a qual percebemos que, mesmo a formação possuindo iminência social,
ela reconfigura subjetivamente, na forma de sentido subjetivo, as noções que os alunos
aprendem no estágio supervisionado. Em outras palavras, o choque com a realidade
permite um movimento subjetivo de atribuição de novos sentidos a cada prática testada no
estágio. Esse processo assume maior impacto com o auxílio do professor orientador de
estágio, que incentiva, mostra novas possibilidades e problematiza as realidades
educacionais com os alunos.
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A análise das falas permitiu compreender que, no processo de construção de
saberes, os alunos convivem com clivagens que ultrapassam o choque com a realidade das
escolas de educação básica. Durante o curso, há problematizações que apontam uma
divergência entre a integração proposta pelo projeto pedagógico do curso de química e a
prática real da licenciatura. Esse movimento sutil é percebido nas problematizações
referentes à falta de preparo didático dos alunos quando vão lecionar pela primeira vez e
na deficiência apontada por eles nas disciplinas pedagógicas. O esforço de mobilização
ocorre mais no nível individual, nos saberes ditos experienciais, do que no instrumental
técnico fornecido pela licenciatura.
Juntamente com a categoria currículo, há apontamentos da dissociação entre teoria
e prática, especialmente na relação do estágio supervisionado com as disciplinas
pedagógicas. A didática, as instrumentalizações do ensino de química e a psicologia da
educação não possuem, na visão dos alunos, contribuições efetivas para a prática de sala
de aula. Na mesma direção que aponta Pimenta (1994), acerca da dissociação entre teoria
e prática, o processo de aprendizagem de saberes docentes fica dificultado se levarmos em
conta o currículo real, que, diante da prática, é visto como “bacharelesco” e fragmentado.
Diante de tais dificuldades da estrutura da formação, problematizamos, ainda, três
itens que julgamos necessários à formação inicial de professores. Primeiramente a
necessidade de aproximação da UFSJ com as escolas de educação básica. Mesmo que o
PIBID incentive o trabalho conjunto, o estágio supervisionado é limitado à visita que o
aluno da licenciatura faz na escola de educação básica juntamente a orientação com o
professor orientador do estágio.
Uma segunda necessidade encontra-se na efetivação do currículo do curso de
licenciatura enquanto tal. O movimento de transposição das disciplinas pedagógicas para
os saberes disciplinares depende, como mostramos, dos alunos. Tardif (2007) observa que
os saberes experienciais se sobrepõem aos demais saberes. No entanto, esta constatação é
diferente de uma possível desorganização pedagógica do centro de formação na
indefinição de objetivos comuns para o curso que sejam compartilhados por todos do
corpo docente, professores de química, orientador(es) de estagio, professores de
matemática etc.
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Uma terceira problematização se refere à procura limitada pela licenciatura. Sendo
a formação de professores uma necessidade essencial para os desenvolvimentos regional e
nacional, não há políticas locais de incentivo à licenciatura além do PIBID. As falas dos
grupos focais deixam claro que o bacharelado possui maior status acadêmico.
Numa realidade de déficit de docentes, consideramos que a universidade poderia e
deveria, como compromisso político, discutir e eleger prioridades nos cursos que formam
professores e promover uma aproximação heurística da formação com os locais de
trabalho, aproximando as práticas e reflexões dos professores de carreira com a formação
inicial de professores.

84

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALARCÃO, I. Formação reflexiva de professores: estratégias de supervisão. Porto: Porto,
1996.
BACCON, A. L. P.; ARRUDA, S. de M.. Os saberes docentes na formação inicial do
professor de física: elaborando sentidos para o estágio supervisionado. Ciência e
educação. Bauru, v. 16, n. 3, 2010 .
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
COODENADORIA DE QUÍMICA. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em
Química nas Modalidades Licenciatura e Bacharelado. UFSJ: São João Del Rei,
2009.
ECHEVERRIA, A. R.; OLIVEIRA, A. S.; TAVARES, D. B.; SANTOS, J. D. A.; SILVA, K.
R.; e SILVA, R. M. A pesquisa na formação inicial de professores de química: abordando
o tema drogas no Ensino Médio. Química Nova na Escola, n°24, nov.-2006.
EZPELETA, J.; ROCKWELL, E. Pesquisa participante. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1989.
FAZENDA, I. C. A. O papel do estágio no curso de formação de professores. In: FAZENDA,
I. C. A.; PICONEZ, S. C. B. (coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado.
11. ed. São Paulo: Papirus, 2005.
FREITAS, Maria Nivalda de Carvalho. Organização escolar e socialização profissional de
professores iniciantes. Cad. Pesqui., São Paulo, n. 115, mar. 2002 . Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010015742002000100006&lng=en&nrm=iso>. Accesso em 17/03/2011.
GATTI, B. A. Formação de professores e carreira: problemas e movimentos de
renovação. Campinas, SP: Autores Associados, 1997.
GATTI, B. A. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. Brasília: Líber
Livro, 2005.

85

GATTI, B. A.; e BARRETO, E. S. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília:
UNESCO, 2009.
GAUCHE, R.; SILVA, R. R.; BAPTISTA, J. A.; SANTOS, W. L. P.; MOL, G. S.;
MACHADO, P. F. L. Formação de professores de química: concepções e proposições.
Química Nova na Escola. n°27, fev.-2008.
GONÇALVES, F. P; FERNANDES, C. S.; LINDEMANN, R. H.; e GALIAZZI, M. C. O.
Diário de Aula Coletivo no Estágio da Licenciatura em Química: Dilemas e seus
Enfrentamentos. Química Nova na Escola. n° 30, nov.-2008.
GONDRA, J. G. e SCHUELER. A. Educação, poder e sociedade no império brasileiro.
São Paulo: Cortez, 2008.
GONZÁLEZ REY, F. L. Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico-cultural.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
GONZALEZ REY, Fernando. Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales.
Diversitas.

[online].

vol.4,

no.2,

dez.-2008.

p.225-243.

Disponível

<http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid

em:

=S1794-

99982008000200002&lng=pt&nrm=iso>, acesso em 16/03/2010.
INFORSATO, E. C. As dificuldades e dilemas do professor iniciante. In: ALMEIDA, J. S.
Estudos sobre a profissão docente. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2001.
KENSKI, V. M. A vivência escolar dos estagiários e a prática de pesquisa em estágios
supervisionados. In: FAZENDA, I. C. A.; PICONEZ, S. C. B. (coord.). A prática de
ensino e o estágio supervisionado. 11.e. São Paulo: Papirus, 2005.
KULCSAR, R. O estágio supervisionado como atividade integradora. In: FAZENDA, I. C.
A.; PICONEZ, S. C. B. (coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 11.e.
São Paulo: Papirus, 2005.
Ministério

da

Educação

(2009).

Disponível

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
_content&view=article&id=233&ativo=468&Itemid=467>, acesso em 20/03/2011.

em:

86

Ministério da Educação (2009). Disponível em <http://freire.mec.gov.br/index/principal>,
acesso em 15/03/2011.
Ministério

da

Educação

(2006):

http://portal.mec.gov.br/index.php?option

=com_content&view=article&id=12244&ativo =492&Itemid=491. Acessado em 15 de
março de 2010.
NÓVOA. A. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1993.
PICONEZ, S. C. B. A prática de ensino e o estágio supervisionado: aproximação da realidade
escolar e a prática da reflexão. In: FAZENDA, I. C. A.; PICONEZ, S. C. B. (coord.). A
prática de ensino e o estágio supervisionado. 11.e. São Paulo: Papirus, 2005.
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São
Paulo: Cortez, 1994.
PINTO NETO, P. da C.; QUEIROZ, S. L.; ZANON, D. A. V.. As disciplinas pedagógicas na
formação e na construção de representações sobre o trabalho docente: visões de alunos de
licenciatura em Química e Física. Educar em revista, Curitiba, n. 34, 2009
RUIZ, A. I.; RAMOS, M. N.; HINGEL M. Escassez de Professores no Ensino Médio:
Propostas estruturais e emergenciais. Brasília: Ministério da Educação, 2007.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
TARDIF, M..; LESSARD, C. O ofício de professor: história, perspectivas e desafios
internacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
ZANTEN, A.V. As influências das normas de estabelecimento na socialização profissional
dos professores: o caso dos professores dos colégios dos colégios periféricos franceses.
In: TARDIF, M.; LESSARD, C. O ofício de professor: história, perspectivas e desafios
internacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
YIN, R. K. Estudo de Caso: planejamento e método. Porto Alegre: Bookman, 2005.

87

ANEXOS

Anexo I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a participar do estudo “Construção de
saberes docentes na formação incial de professores de química no estágio
supersionado: o caso da UFSJ”.
Os avanços nesta área ocorrem por meio de estudos como este, por isso a
sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender como os
professores recebem sua formação inicial ao articular saberes de sua vida, da
formação escolar e da formação universitária dada pela licenciatura, de modo
especial no estágio supervisionado.
Para tanto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante
aproximadamente 50 minutos para ser entrevistado e durante aproximadamente
mais 90 minutos numa reunião de grupo. Serão feitas perguntas sobre sua
história de vida, sua trajetória escolar até a universidade e sobre o estágio
supervisionado.
Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar
da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer
prejuízo. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em
dinheiro. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo. Todas as
informações prestadas por você são sigilosas, portanto, ficarão apenas entre nós.
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A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as respostas de
um grupo de pessoas.
Os resultados deste estudo permitirão uma melhor compreensão acerca da
construção de saberes docentes na formação inicial de professores no estágio
supervisionado.
.................................................................................................................................
..................................

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, ____________________________________________________________,
li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual
procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece que
minha participação não implicará nenhum risco para mim. Eu entendi que sou
livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar
minha decisão. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e
não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do
estudo.
....................................., ......./...................../................

__________________________________
Assinatura do voluntário
_______________________________
Assinatura do pesquisador responsável

_____________________
Documento de identidade
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Anexo II
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA “Subjetividade e Construção de
saberes docentes na formação incial de professores de química no estágio supersionado”
Este questionário possui a finalidade de registrar e coletar informações que possuem relação com a
pesquisa desenvolvida.
1. Nome: ______________________________________ 2. telefone: _________________
3. E-mail: _____________________________________ 4. Data de nascimento: ___/___/____
5. Idade: ______ 6. Estado civil: ____________ 7. Naturalidade: _________________
8. Sexo: _____ 9. Você se considera de qual cor? ________________
10. Vive com renda própria? _____________________
11. Se sim, qual é a renda pessoal mensal? ______________________
12. Qual tipo de emprego possui? _________________________________
13. Se não, como se mantém para fazer a faculdade?__________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Qual sua renda familiar média? ________________________________________________
15. Qual seu tipo de lazer preferido?________________________________________________
16. Você estudou o ensino fundamental e médio em escola pública ou particular? __________
_____________________________________________________________________________
17. Qual a escolaridade dos seus pais? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
18. Por que você escolheu a licenciatura em química?
_____________________________________________________________________________
19. Você sempre quis ser professor?
20. Como o estágio supervisionado se relaciona com a sua formação? Quais práticas são mais
significativas e como você as avalia?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Anexo III
Roteiro de condução do Grupo focal
 Aquecimento: explicitação do objetivo da pesquisa
 Como anda a formação profissional de vocês?
 Como ocorrem as visitas nas escolas? Vocês já lecionaram? Como foi?
 Como o curso de química contribuiu para a formação profissional de vocês?
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Anexo IV
Fluxograma curricular do Curso de Química da UFSJ
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Anexo V: Matriz Curricular
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Anexo VI: Carta aos Presidenciáveis

