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RESUMO 

 

“Formação de professores: desafios e possibilidades enfrentados pelos alunos em 

formação no CEAV em Angra dos Reis” é um Trabalho de Conclusão de Curso que narra as 

experiências vividas por alunos da formação de professores no município e tem como objetivo 

tentar compreender quais os desafios e as prática de ensino no colégio. 

Nesta pesquisa é relatado um breve histórico do Colégio Estadual Doutor Artur 

Vargas, a história da implantação do curso de formação de professores em Angra dos Reis e a 

narrativa de alunos e de professores nas experiências vividas durante o curso no ano de 2016. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores, narrativas, alunos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

“Teacher Training: challenges and possibilities faced by students in degree at CEAV in Angra 

dos Reis” is a Term Paper that narrates the experiences lived by students of Teacher Training 

in the township and it has the purpose of trying to understand what are the challenges and the 

teaching practices in High School.  

In this research is reported a brief historical about Colégio Estadual Doutor Artur Vargas 

(Doutor Artur Vargas State School), the history of the implantation of Teacher Training in 

Angra dos Reis and the narratives of students and teachers in their experiences lived during 

the course in 2016.  

KEYWORDS: Teacher training. Narratives. Students.  
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INTRODUÇÃO 

 

Se tentaram matar os teus sonhos, 

Sufocando o teu coração, 

Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.  

 

Não desista, não pare de crer. 

Os sonhos de Deus jamais vão morrer. 

Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. 

Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando teus 

sonhos e a tua visão. 

 

Recebe a cura, recebe a unção.  

Unção de ousadia, unção de conquista  

Unção de multiplicação.  

 

Se tentaram matar os teus sonhos,  

Sufocando o teu coração, 

Se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão.  

 

Não desista, não pare de crer. 

Os sonhos de Deus jamais vão morrer. 

Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.  

Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. 

 

Recebe a cura, recebe a unção.  

Unção de ousadia, unção de conquista  

Unção de multiplicação.  

(Os sonhos de Deus)
1
 

 

 

                                                           
1 

 Os sonhos de Deus. Compositor: Ludmila Ferber. Endereço eletrônico: 

www.vagalume.com.br, consultado em 05 de Julho de 2016. 
 

http://www.vagalume.com.br/
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Essa música foi escolhida para iniciação desse trabalho de conclusão de curso por 

remeter uma ideia de nunca parar, nunca desistir dos sonhos. Não são apenas os sonhos de 

Deus, são sonhos com base nos sonhos de Deus. Para se alcançar alguma coisa primeiramente 

sonhamos com algo, depois nos enchemos de coragem e ousadia e encaramos tudo de frente. 

Essa música fala a respeito disso. 

Não importa o que dizem contra nós, a única coisa que importa realmente é a fé que 

temos em nós mesmos e a força que possuímos para alcançar aquilo que mais deseja o nosso 

coração. Para alcançar os seus objetivos é necessário persistir e nunca desanimar. Quando 

desanimamos nos deparamos com a desistência. Todos podem ter o privilégio de sonhar, e 

para o profissional da educação não é diferente. Nesse sentido, o professor também tem seu 

sonho, o sonho de possuir uma boa formação, para então, ser reconhecido como um excelente 

profissional. Na longa caminhada da educação, o professor deve ter em mente que essa 

profissão está em constante movimento. O professor necessita possuir uma formação inicial, 

porém não basta parar, ele precisar possuir também uma formação continuada. Snyders 

(1990) aborda esse assunto com clareza: “O professor que não aprende com prazer não 

ensinará com prazer”.
2
 A profissão professor é uma das profissões que mais precisa estar 

sempre adquirindo mais conhecimento juntamente com as mudanças ocorridas diariamente, 

com o mundo. O professor nunca para. Nunca é tão inteligente que não possa estar 

aprendendo. E estar aprendendo não apenas com livros, artigos ou com a mídia. Aprendendo 

com seus próprios alunos. É uma relação de aprendizado, um aprende com o outro e vice-

versa. Acredito que essas características podem ser consideradas importantes para ser um 

professor.  

Compartilhando algumas ideias expressadas nessa música, esse trabalho tem a 

finalidade de abordar assuntos sobre os desafios e as possibilidades encontradas nos modos 

que a formação dada na escola pode possibilitar a construção da formação a nível de ensino 

médio de professores. “Não podemos desistir nem parar de lutar”, esse é o foco dessa 

pesquisa: os desafios e possibilidades encontrados durante a formação de professores.  

Para esta pesquisa, o trabalho está organizado com três capítulos. No primeiro capítulo 

conheceremos o CEAV de Angra dos Reis, a formação de professores no município e os 

professores do CEAV. O segundo capítulo apresenta a pesquisa  centrada na importância da 

narrativa como possibilidade de construção da identidade do professor e o terceiro capítulo  

                                                           
2  Dados coletados de https://cdr4apgn.wordpress.com/2007/06/04/formacao-plena-

para-os-professores/. 
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composto de entrevistas no campo no colégio estadual do município de Angra dos Reis, 

conversa com vivências/narrativas de alunos já concluintes do curso normal em nível médio. 

A partir dessas temáticas espera-se contribuir com caminhos para pensar a formação de 

professores do ensino médio. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONHECENDO O CEAV DE ANGRA DOS REIS 

 

No ano 1945, um terreno do Sr. Carmélio Moura foi comprado para ser implantado o 

então Grupo Escolar Lopes Trovão, em homenagem ao José Lopes da Silva Trovão, 

considerado "médico das classes pobres", jornalista, poeta e também primeiro angrense a se 

eleger Deputado Federal.  Neste terreno, funcionava o Grupo Escolar da 1ª a 5ª série do 

primário. 

Em 1950, o Dr. Artur Vargas faleceu e deixou em seu testamento uma apólice de 

dívida pública federal no valor de mil contos de reis com destino a construção de uma escola 

e, com esse valor foi possível ampliar as instalações do Grupo Escolar e atual Colégio 

Estadual Doutor Artur Vargas (CEAV). 

As obras de construção do CEAV deram início em 1957 e foi inaugurado em 6 de 

janeiro de 1966, durante a gestão do prefeito Sr. Jorge Paulo Wishart. Com as últimas 

reformas o Colégio Estadual Doutor Artur Vargas ganha 2.913, 20 m2. 

Em 1969, através do Decreto nº 177, o Dr. João José Galindo, Deputado Estadual, 

transforma o CEAV, Colégio Estadual Doutor Artur Vargas em Centro Estadual de Ensino 

Integrado de Angra dos Reis (CENIAR). O grande objetivo do CENIAR era a formação 

profissional dos seus alunos
3
. No colégio funcionava o ginásio (1ª a 4ª série), o ensino médio 

Científico e o Curso Normal em nível médio. 

 CENIAR era referência e era tido também como um dos melhores colégios do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Através do Decreto 16.418 de 08 de julho de 1974, houve a mudança do nome 

CENIAR para Centro Estadual de Ensino Integrado Almirante João Cândido do Brasil 

(CENIAB), homenageando o cidadão angrense que serviu a pátria e que faleceu com a 

explosão do Iate Clube Aquidabã. 

Em 15 de julho de 1976 saiu o Decreto 804 trocando o nome de CENIAB para 

Colégio Estadual Almirante João Cândido Brazil (CEAB). 

Por fim, através do Decreto Lei nº 11.388, o CEAV voltou com a sua identidade 

original em 7 de julho de 1988. 

                                                           
3 

 Dados coletados de http://ceavangra.blogspot.com.br. 
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Com o decorrer do tempo, o CEAV vem se adaptando as novas condições da educação 

pública, sem perder a esperança de caminhar sempre na busca incessante de uma educação de 

qualidade. 

Após todos esses anos, o CEAV continua sendo referência de educação da rede 

pública de Angra dos Reis e, até ao dia de hoje para a formação de professores. No CEAV, o 

curso profissionalizante normal é cedido pelo estado do Rio de Janeiro desde 1969. 

O CEAV se localiza no centro de Angra dos Reis e é composto por área livre, 

secretaria, sala dos professores, sala da coordenação, recepção, sala da direção, quadra 

poliesportiva, piscina, biblioteca, quadra poliesportiva externa, pátio, refeitório, cozinha, 

laboratório e uma futura sala de informática. Antes, esse espaço, era também cedido pelo 

Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguez de Mello (CELAMM) - Villa Petrobrás, mas um 

tempo depois, deram espaço somente ao CEAV. 

Contaremos a partir de agora um pouco de como é organizada a formação de 

professores em Angra dos Reis com base na experiência vivida pela autora durante sua 

formação no CEAV. 

   

1.1 - CONHECENDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ANGRA DOS REIS 

 

O curso de formação de professores é uma modalidade normal de nível médio e tem a 

finalidade de formar indivíduos capacitados para atuar como profissionais da educação. Até o 

ano de 2009 o curso era trabalhado em horário parcial, apenas na parte da manhã, com 

duração de 4 anos consecutivos. No ano de 2010, quando entrei para cursar a formação de 

professores em nível médio, o curso tinha acabado de receber um ajuste de duração, passando 

de 4 anos em horário parcial para 3 anos em horário integral, sendo assim até o dia de hoje.  A 

formação de professores do CEAV é, portanto, a preparação de profissionais da educação, e 

está relacionada à obtenção de embasamento teórico dos fundamentos da formação de 

professores e das práticas de ensino.  

A proposta dessa pesquisa é trazer alguns sentidos da formação do CEAV a partir das 

narrativas dos professores-alunos e das experiências da autora, enquanto aluna do curso 

normal do CEAV nos anos de 2010 a 2012. 

Penso que, a formação teórica e prática do professor poderão ajudar na contribuição da 

melhoria da qualidade de ensino da Educação Básica. Alguns fatores contribuem para essa 

melhoria, como o investimento na formação de profissionais na área da educação. Esses 

formandos serão os norteadores do futuro para a geração seguinte. A ANFOPE que é a 
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Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação defende a 

profissionalização docente e a melhoria da Educação Básica a partir da valorização docente 

desde 1990. Para pensar a formação profissional tem trazido em suas reuniões anuais várias 

temáticas que envolvem a valorização dos profissionais da educação, tais como: formação 

inicial, salários, carreira, formação continuada e melhorias para obtenção de uma boa 

qualidade na educação básica, uma vez que, construindo uma valorização da 

profissionalização da formação de educadores poderemos ter um profissional disposto a 

melhorar o ensino. A associação defende a valorização dos profissionais da educação apesar 

das dificuldades no trabalho da sala de aula, pois com essa formação, acredita que as 

dificuldades podem ser superadas com mais facilidade.   

Tive a sorte de conhecer e conviver com vários profissionais que militavam e 

defendiam os interesses da profissão docente no CEAV nos anos 2010 a 2012.  

Dentre as aulas que vivenciei no CEAV, destaco uma aula em que a professora 

advertia os alunos para com a vestimenta, o modo de falar, o modo de se portar quando em 

sala de aula com alunos, com os pais de alunos, como lidar com assuntos de gênero, de raça, 

entre outros que podemos ter dificuldades em abordar pela diversidade cultural da sala de 

aula. Essa aula foi muito importante para a minha formação, pois há formas profissionais de 

abordar determinados assuntos com os alunos, diferentemente do jeito que falamos com 

conhecidos ou familiares. Neste sentido, acredito que não é com qualquer vestimenta que 

podemos estar na sala de aula, pois lidamos diretamente com crianças e, principalmente, com 

os pais de alunos. Precisamos ter uma postura de respeito porque a profissão- professor nos 

exige essa conduta.  É certo afirmar que o professor é visto como uma figura de modelo para 

os educandos, um sujeito que pode ser marcante, sempre avaliado por todos à sua volta 

quando está inserido no ambiente de trabalho, e muitas vezes, fora do próprio ambiente de 

trabalho. Com isso, o profissional da educação é sempre cobrado por ter uma “boa conduta”, e 

uma “boa imagem”, já que isso reflete para muitos o que é um “bom profissional”.  

Outra temática que vivenciei e que considero marcante na minha formação de 

professora foi a da educação infantil, como lidar com a criança quando chega à sala de aula. 

Acredito que nenhuma criança é uma folha de papel em branco que não obteve nenhum 

conhecimento durante os seus anos iniciais. Não se aprende somente dentro de uma sala de 

aula, a vida já é por si própria uma sala de aula, e as crianças transmitem muito bem isso.  

Uma criança de uma comunidade carente sabe como é o meio em que ela está inserida e 

reproduz na sala de aula o que aprende na sociedade que vivencia. Da mesma forma, uma 

criança que vive numa sociedade de alto padrão social/cultural reproduz a experiência vivida. 
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Acredito que precisamos trabalhar com a realidade da criança sem jamais perder o lúdico. 

Bruner (1991) cita exatamente isso: “Aproveitar o potencial que o indivíduo traz e valorizar a 

curiosidade natural da criança são princípios que devem ser observados pelo educador” (p. 

122). 

A profissão professor não deve ser levada em conta somente por ser um agente de 

transmissão de conhecimento. Vai mais além do que isso. É muito mais do que um simples 

sujeito do ensinar. Segundo Cury (2003) “educar é acreditar na vida, mesmo que derramemos 

lágrimas. Educar é ter esperança no futuro, mesmo que os jovens nos decepcionem no 

presente. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Educar é ser um garimpeiro 

que procura os tesouros do coração” (p.9).  O educador é muitas vezes o primeiro contato da 

criança com o “mundo externo”, além da sua casa. Ele é visto como uma figura de 

importância pelas crianças. A criança tem um total apreço pelo professor, é uma relação de 

cuidado, carinho, afeto, amor.  

Existe muita controvérsia a respeito de que a formação de professores deve ser 

ministrada apenas pelos ensinos superiores e devem ser deixadas de ser oferecidas por escolas 

estaduais de ensino em nível médio. A LDB de 96, no artigo 64 diz que: 

 

A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional. 

 

Com a diferença de realidade entre os diferentes estados brasileiros, muitas pessoas 

que não possuem um acesso fácil a institutos superiores de ensino poderiam ser excluídos do 

contexto de formação profissional caso fosse extinta essa modalidade de ensino. Acredito que 

a formação docente em nível médio é uma oportunidade para algumas pessoas mudarem de 

vida, possuírem uma profissão, e poderem ajudar suas famílias. É certo que com a política do 

REUNI durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), nos anos 2003-2010, houve uma 

expansão no ensino superior tanto nas redes privadas como nas redes públicas de ensino que 

incentivou muitos jovens e adultos a ingressarem em universidades, porém, ainda sim existem 

lugares afastados do Brasil que não possuem essa oportunidade.  

A partir dessas considerações, destaco que o currículo do curso normal em nível 

médio, em geral, é bastante denso e direcionado para o indivíduo atuar em sala de aula. As 

disciplinas do 1° ano são basicamente as de nível médio com algumas matérias 

profissionalizantes inseridas, como Português, Matemática, Química, Física, Biologia, 
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Geografia, História, Artes, Filosofia, entre outras. Já a partir do 2° e 3° anos começam de fato 

as matérias de cunho pedagógico: Conhecimentos didáticos pedagógicos em Educação de 

Jovens e Adultos, Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Educação Infantil, 

Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Ensino Fundamental, Processos de Alfabetização e 

Letramento, Política Educacional de Organização do Sistema de Ensino, Laboratórios 

Pedagógicos- Atendimento Educacional Especializado, Laboratórios Pedagógicos- 

Linguagens e Alfabetizações, entre outros. 

Além das disciplinas didáticas e obrigatórias, existem também os estágios para 

completar a carga horária do curso. Alguns estágios estão inteiramente ligados com matérias 

referentes ao estágio, como Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em: Educação infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esses estágios, de uma forma 

geral, recebem um grau de importância maior por parte dos professores, pois além de 

contribuir muito para a formação docente, são disciplinas de práticas de ensino/ Estágio 

Supervisionado, ou seja, são estágios em que o aluno do curso profissionalizante Normal em 

nível médio será avaliado por sua apresentação em aula. Essa avaliação é realizada com o 

auxílio do próprio professor do local estagiado e com uma ficha avaliativa que o professor da 

disciplina passa aos alunos do curso normal. Essa ficha exige vários requisitos do estagiário, 

como: pontualidade e apresentação, interação com os alunos, capricho no material utilizado, 

organização e apresentação do plano de aula, vocabulário adequado ao ano de escolaridade, 

recursos e estratégias utilizadas, adequação do conteúdo ao ano de escolaridade, segurança e 

domínio sobre o assunto abordado, e apresentação do material escrito. Todos esses tópicos são 

avaliados como (NS) Não satisfatório, (B) Bom, ou (MB) Muito bom.  A participação do 

professor do local estagiado é fundamental para o cumprimento das atividades que são 

propostas pelo Curso de Formação de Professores. O CEAV passa para o aluno documentação 

e orientação necessárias durante as disciplinas para iniciarem os estágios. O aluno pode 

escolher a escola de sua preferência, para poder cumprir os horários.  

Esta experiência do estágio foi muito enriquecedora para mim, quando tive que ir a 

campo fazer os estágios, pois, além de colocar em prática tudo aquilo que obtive durante as 

aulas teóricas, foi uma oportunidade maravilhosa de fazer os estágios em diferentes escolas, 

em redes municipais e particulares de ensino. Com isso, pude perceber a enorme diferença 

entre uma e outra rede. Na experiência que vivi na rede municipal, tive contato com salas de 

aulas de ensino fundamental com mais de 40 alunos e uma professora para fazer atividades 

com todos os alunos e controlar a turma. Já nas redes privadas de ensino, conheci realidades 

de salas de aula pequenas com 9 a 15 alunos de ensino fundamental e professoras com 
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possibilidades trabalhar com todos os alunos, tanto em grupos como de forma individual. 

Essas experiências são exemplo do que os alunos do CEAV podem vivenciar e que muito 

contribuem para a sua formação docente. 

Depois dos estágios, os alunos do CEAV fazem relatórios do estágio e descrevem o 

que vivenciaram nas salas de aulas das escolas, abordando no relatório a estrutura das escolas, 

descrevem as turmas que fizeram o estágio, as práticas do professor, o aproveitamento dos 

alunos em sala de aula, a participação nas salas de aulas com os alunos, as impressões sobre 

escola, professor, alunos e outras situações que possam chamar a atenção do aluno - futuro 

professor.   

É comum que os alunos do CEAV iniciem a experiência como docente no próprio 

estágio que não é apenas de observação. Por exemplo: quando eu estava quase concluindo o 

estágio, uma professora do CEAV pediu que apresentássemos uma aula no estágio com as 

crianças do ensino fundamental e, nesse espaço, o próprio professor do estágio avaliaria a 

aula. Essa apresentação era feita individualmente e com a mesma turma que estávamos 

fazendo o estágio. Foi muito interessante essa experiência, pois além de sempre gostar de 

trabalhar com crianças do ensino fundamental, era o momento de nos colocarmos como 

docente e de encararmos a profissão que escolhemos. A apresentação de uma aula com as 

crianças pode ser bem tranquila. As crianças colaboraram muito e gostam de ter aula com as 

“professoras diferentes” e com as atividades não usuais para o cotidiano delas. 

Destaco que o estágio é de extrema importância, pois faz links de aprendizado entre a 

teoria e a prática e também, é um incentivo para os alunos do curso de formação de 

professores a visualizar o cotidiano escolar, a realidade do entorno das escolas e a realidade 

dos professores atuantes na educação básica. Isso significa que é no estágio que os alunos 

colocam na prática cotidiana as atividades realizadas enquanto alunos da formação de 

professores. É lá, (no estágio), que tudo o que se aprende na teoria ganha sentido quando se é 

praticado.  O estágio é um momento no qual o aluno se aproxima da prática docente. Acredito 

que, com o estágio, o aluno na formação de professores pode compor tudo aquilo que aprende 

na teoria e se aproxima da prática na vivência do estágio. Ou seja, o aprendizado que o aluno 

adquire enquanto aluno da formação de professores, ele pode colocar em prática durante seu 

estágio.   

Durante os três anos da minha formação enquanto normalista do CEAV lembro-me 

que, quando falava que estudada no CEAV, as pessoas logo perguntavam sobre as impressões 

da escola, da formação de professores e percebia um quê de admiração nas observações das 

pessoas. 
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Além do aspecto profissional, O CEAV para mim sempre foi e sempre será uma 

escola de amizades. Levo comigo diversas lembranças agradáveis de pessoas que conheci 

durante minha estadia no colégio. Em cada corredor e em cada ala tinha um grupo de pessoas 

que conhecia. Uns gostavam de levar violão para a escola e, na hora do intervalo era o 

momento de tocar e cantar no corredor, e isso juntava muitos alunos para cantar também no 

redor.  Outros ficavam nos bancos batendo papo, outros ficavam conversando com o porteiro, 

sempre muito respeitador e muito educado. Enfim, coisas tão simples e que chamaram muita a 

atenção e guardo isso com muito carinho. O cotidiano e a formação de professores, sempre 

entrelaçadas na constituição do professor. 

 

1.2 - OS PROFESSORES EM ANGRA DOS REIS E SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO 

CURSO DE FORMAÇÃO 

 

Alguns professores que ministraram as matérias no curso de formação de professores 

de Angra dos Reis no CEAV nos anos 2010 a 2012 continuam na ativa até o dia de hoje, 

como por exemplo: Carlos Máximo professor de Política Educacional e Organização do 

Sistema de Ensino (PEOSE), Cristina Alves professora de Ensino Fundamental, Nilcéia 

Galindo professora de Psicologia, Alessandra Camargo de Processos de Alfabetização e 

Letramento (PAL), Flávia Nóbrega de História, Luci de Matemática, Jefferson de Geografia, 

Bernadete de Brinquedoteca e Leiliane de Práticas Pedagógicas de Iniciação a Pesquisa 

(PPIP). Tenho uma lembrança muito boa de todos eles. Nilcéia Galindo ministrava uma das 

aulas que eu mais amava, Psicologia. Meu aproveitamento nas aulas de Psicologia sempre foi 

muito bom, pois sempre gostei dessa área. É uma das matérias que mais me identifiquei 

durante minha formação no curso profissionalizante e esse contato com a psicologia durante 

minha formação, fez com que eu escolhesse essa área futuramente. É uma área que pretendo 

seguir. Jefferson ministrava as aulas de Geografia durante minha formação nos anos 2010 a 

2012 e posso ver que ainda continua sua caminhada no curso de formação de professores 

fazendo aquilo que gosta. Outros professores são bem recentes e não tive nenhum contato 

com eles. São eles: Marlene professora de Práticas Pedagógicas de Iniciação a Pesquisa 

(PPIP), Gleyciane de Vida e Natura, Libras e Processos de Alfabetização, Edward 

Campanário de História e Filosofia da Educação (HFE), Renata Borges de Educação Infantil, 

Luciana Hallak de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fabiano de Cultura e Atendimento 

Educacional Especializado, Jaqueline de Português, Simone de Português, Mariana de 

Matemática, Vera de Biologia, Bruno Vidal de Biologia/Física, Silvana de 
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Sociologia/Filosofia, Cristiane de Química/Física, Wilza de Artes, Josélia de Educação Física, 

Felipe de Inglês e Nivanda de Inglês. 

A partir dessas informações adquiridas sobre a formação de professores do CEAV de 

Angra dos Reis, através das narrativas de alunos e ex-alunos do CEAV, darei a conhecer um 

pouco mais sobre narrativas, e narrativas na formação de professores. 

  



21 
 

CAPÍTULO 2 
 

A NARRATIVA COMO METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Uma narrativa pode ser considerara uma história, contada e recontada, uma sequência 

de eventos, pode ser algo fictício, inventado por alguns e repassado por gerações, ou até 

mesmo uma troca de diversas experiências singulares vividas ao longo do tempo. As 

narrativas são, em geral, variadas, bem pessoais e costumamos encontrar por toda parte. Ela 

pode ser caracterizada também como formas de como uma pessoa entende o mundo de uma 

maneira particular. Existem diferentes formas de narrativas, sejam elas escritas, visuais, como 

por exemplo, o teatro e filmes, e as orais. Segundo Walter Benjamin: (1996, p. 205). 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu no meio de artesão – no 

campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma 

artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro 

em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 

mergulha a coisa da vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim 

se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na 

argila do vaso. 
4
   

 

Alguns autores como Mia Couto e Michel Certeau trabalham em cima de uma 

perspectiva teórica, entendendo que “Narrar é (re)introduzir a seta do tempo, os espaços dos 

acontecimentos e as personagens com que aprendemos sabendo que a visão não será resultado 

apenas da aplicação do já aprendido”. Isto porque “quem fala do tempo fala a espera de sua 

irmã gêmea, a esperança” (Mia Couto, 2009, p.131). Bauer & Jovchelovitch afirmam que:  

Na verdade, as narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as 

encontramos em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida 

humana uma necessidade de contar; contar histórias é uma forma elementar 

de comunicação humana e independente do desempenho da linguagem 

estratificada, é uma capacidade universal. Através da narrativa as pessoas 

lembram o que aconteceu; colocam a experiência em uma sequência, 

encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de 

acontecimentos possíveis que constroem a vida individual e social. Contar 

histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam 

familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana 

normal (2007, p.91). 

 

 

                                                           
4 

 Benjamin, Walter. Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo, Ed. 

Brasiliense, 1996, p. 205. 
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Como definido por Bauer & Jovchelovitch, o ser humano possui uma necessidade de 

narrar. Narramos por tudo. Fatos, recomendações, sentimentos, experiências. Nenhum 

significado é objetivo. Cada pessoa tem sua própria maneira de ver e descrever tudo. Cada 

fala possui um sentido pessoal que cada indivíduo cria. Quando aprendemos a contar 

histórias, trabalhamos com a ideia de narrativas orais, a mais comum de todas elas. Uma 

história contada ou uma história lida por pais quando a criança vai dormir, ou até mesmo 

quando uma pessoa ministra palestras são exemplos claros em que as narrativas orais estão 

bem presentes no nosso cotidiano. Para Bruner (2002, p.46), “uma narrativa é composta por 

uma sequência singular de eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres humanos 

como personagens ou autores”. Walter Benjamin diz mais: “a experiência que passa de pessoa 

em pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores” (BENJAMIN, 1993, p. 198), isso 

mostra que, o narrador tem como base inicial para suas narrações, as experiências vividas por 

ele ao longo do tempo.  

De acordo com que diz Bruner e Walter Benjamin, decidi dar continuidade ao meu 

trabalho pesquisa partindo da ideia de ouvir as narrativas dos alunos, ex- alunos do curso de 

formação de professores e, a partir das falas analisadas, comparar com a minha visão, já que 

sou concluinte do curso de formação de professores no CEAV de Angra dos Reis. Muitas são 

as ideias de narrativas na qual estava disposta a fazer, uma vez que estivesse a campo, porém 

uma narrativa me norteou para que eu pudesse aperfeiçoar meu trabalho. Optei então pela 

narrativa oral. A narrativa oral faz parte da comunicação do nosso cotidiano, é a forma da 

linguagem falada por meio de um discurso, e com esse pressuposto, nesta pesquisa a proposta 

é, ir a campo analisar justamente as falas dos alunos, o que fazem lá, o que mais chamam a 

atenção, qual é o objetivo deles quando concluírem o curso, o porquê da escolha do curso e o 

principal, quais os desafios e as possibilidades enfrentadas durante o curso de formação de 

professores uma vez que o curso é ministrado integralmente, qual é a parte que mais pesa para 

os alunos e/ou não. Essas são algumas narrativas que contarei a seguir nesse capítulo.  

 

 

2.1 - A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A reprodução de uma experiência pessoal vivida pelo profissional da educação 

constrói um desenvolvimento profissional e pessoal do professor. Quando um professor narra 

suas formas construídas através de suas vivências eles acabam reproduzindo a sua realidade 

no meio social em que é inserido. Dessa forma, o educador, quando narra, acaba repesando 
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suas práticas de ensino, sua forma de pensar, e seu desenvolvimento pessoal enquanto 

professor. Na formação de professores não é diferente. Quando um aluno inserido no curso de 

formação de professores narra sua realidade particular vivida por ele, acaba pensando em suas 

práticas no estágio, em seu desenvolvimento pessoal durante o curso e em sua formação, 

propriamente dita. A escuta de narrativas orais de professores nos permite ter uma 

compreensão maior da realidade do professor, da sua vivência, da sua prática social da vida 

cotidiana.  É importante valorizar as falas dos educadores no processo de formação, pois 

aprenderemos com eles os saberes adquiridos durante o curso e aprenderemos também a 

profissão professor.  Não se trata apenas de pensar a formação de professores em geral, trata-

se de pensar a formação buscando compreender antecipadamente as respostas. Muitas são as 

respostas que podem tentar reproduzir vivências repetidas, porém todas as respostas vão 

possuir uma particularidade, ou seja, a sua identidade própria.  

As narrativas na formação de professores devem sempre estar em concordância com 

temas relacionados à experiência docente, isto é, possuir ligações entre temas e experiências. 

Não podem ser um monte de informações jogadas ao vento. São conversas entre discussão e 

reflexão, experiência e prática. São um conjunto de compartilhamento feito através de um 

“todo”.  Para SANCHES (2002), o desenvolvimento identitário do professor realiza-se na 

procura de uma coerência temporal, na construção narrativa de histórias de vida que deem 

coesão ao passado, ao presente e aos seus futuros antecipado. De acordo com o que diz 

SANCHES (2002), a narrativa procura uma coerência, buscando dar continuidade aos 

caminhos do pensar a formação docente. Uma vez que um assunto é abordado pelo narrador, a 

discussão vai seguindo um parâmetro que “liga” uma informação à outra. 

A partir dessas concepções de narrativas, procurei compreender um pouco mais a 

formação de professores para cada aluno e ex-aluno do CEAV que cursaram ou cursam até 

hoje a formação e a minha própria construção de identidade docente por meio das narrativas. 
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CAPÍTULO 3 

 

O QUE DIZEM OS ALUNOS (AS) DO CEAV 

 

Para o foco desta pesquisa, foram selecionadas seis alunas. Entre essas alunas, 

algumas cursam atualmente e outras já concluíram o curso de formação de professores no 

CEAV. Para a escolha dessas meninas percebi que, em meu cotidiano, tenho contatos diretos 

com pessoas relacionadas à profissão docente e mantenho uma relação de amizade com 

muitas delas. De acordo com essa proximidade e com o ponto em comum que é a formação de 

professores, surgiu essa possibilidade de entrevistas. Essa possibilidade foi alargada a partir 

da minha vivência no estágio. A seleção dessas seis meninas foi feita para que a pesquisa 

possa ter uma relação com a narrativa de todas elas dialogando com minha vivência, enquanto 

aluna do CEAV nos anos de 2010 a 2012.  

As perguntas, embora sejam bem gerais a respeito da formação de professores no 

CEAV de Angra dos Reis, tinham um desenvolvimento bem simples. A imaginação e a 

criatividade das entrevistadas dialogam muito com a proposta dessa pesquisa, pois aquilo que 

pretendi investigar está inteiramente ligado com a visão que cada aluno e/ou ex-aluno do 

curso de formação de professores pensa sobre o curso. A entrevista semiestruturada ocorreu 

num local reservado. Individualmente, as entrevistas foram gravadas em áudios para a autora 

possuir um melhor entendimento de cada fala dos entrevistados. 

Para estimular o debate a respeito da formação de professores no CEAV de Angra dos 

Reis iniciei uma conversa bem informal para haver uma aproximação dos entrevistados. A 

partir do momento em que eu senti que os entrevistados já estavam mais à vontade iniciei as 

perguntas, tendo como ponto de partida a questão “Falar sobre a Formação de Professores”.  

Para ter um desenvolvimento às entrevistas e para ter referência a cada aluna/ e ex-aluna do 

CEAV dei nomes fictícios para sua identidade não ser revelada. Os nomes foram de acordo 

com as letras do alfabeto em sequência. A escolha das alunas nomeadas de A a F foi feita 

pensando também na idade de cada uma. A ideia não era analisar apenas as jovens cursando a 

formação de professores, e sim aquelas mulheres que já passaram pelo curso depois de 

maduras e como foi na visão delas terem passado pelo curso, se houve mais dificuldades, ou 

se houve mais facilidades.  

A preferência de alunas e ex-alunas maduras para a pesquisa foi para comparar as 

narrativas delas com as narrativas das jovens que cursam a formação de professores. Uma vez 
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que temos a diversidade de idades na sala de aula, isso vem a acrescentar e analisar como 

essas mulheres passam pela formação e o porquê somente depois de tanto tempo longe de 

uma sala de aula voltarem para estudar num curso denso e diversificado como a formação de 

professores.  

Sempre há uma diferença nas narrativas, ainda mais na narrativa de mulheres maduras 

e jovens ingressando e concluindo a formação. Nas narrativas analisadas pela autora as 

diferenças eram mais a respeito de um pensamento futuro a curto e longo prazo e na emoção 

que expuseram enquanto narravam. As mulheres maduras conversavam mais e sentiam-se 

extremamente realizadas visivelmente.  

Para melhor compreensão de quantas alunas/ ex-alunas foram selecionadas para esta 

pesquisa, foi montado um quadro explicativo mostrando as idades e separando em “alunas e 

ex-alunas do CEAV”, para que no decorrer dessa pesquisa, possa ser claro para o leitor a 

visão de cada entrevistada de acordo com suas especificidades.  

 

QUADRO DE RELAÇÃO AOS NOMES FICTICIOS E IDADES 

 

NOMES 

 

IDADE 

 

ALUNO/ EX-ALUNO DO 

CEAV 

A 23 ANOS EX-ALUNA 

B 40 ANOS EX-ALUNA 

C 22 ANOS EX-ALUNA 

D 38 ANOS ALUNA 

E 16 ANOS ALUNA 

F 17 ANOS ALUNA 

 

 De acordo com essas informações darei a conhecer a seguir, a fala das três alunas que 

já concluíram o curso de formação de professores do CEAV e das três alunas que ainda 

cursam a formação de professores atualmente juntamente com a visão da autora a partir das 

narrativas. 
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3.1 – FALAR SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A aluna A disse que quando fala da sua vivência, das possibilidades, da formação de 

professores, ela sente alegria, apesar de ser difícil o curso ajudou ela a ter novos olhares, 

novos horizontes, fez muitas amizades para a vida. Ajudou-a ter objetivos profissionais. A 

aluna B disse que sente orgulho de ter feito parte desse grupo do CEAV que está em 

movimento constante, é reconfortante estudar e exercer aquilo que estudou, disse ela com um 

sorriso no rosto e muita satisfação. A aluna C disse que foi muito bom apesar de todas as 

dificuldades foi um bom momento. A aluna D disse que ela sente que é mais uma 

oportunidade para melhorar, porque quando escolhe essa área é porque se pretende seguir e 

isso que é importante, sempre ajudar o outro, sempre se melhorar a cada dia. A aluna E disse 

que dá muito prazer o curso, os estágios, as apresentações, é gratificante ver um aluno na rua 

e ele falar com ela, chamar de tia, e isso para ela é umas das coisas mais legais que o curso de 

formação de professores proporcionou a ela.  A aluna F disse que sente um orgulho muito 

grande, pois depois quando se chega no último ano e ver que tudo o que passou mesmo que 

cansativo, mesmo que pesado chegou até a reta final da um orgulho, dá uma satisfação 

enorme. 

Falar do curso de formação de professores para mim é falar de um lugar onde se 

constrói grandes amizades, onde se constrói uma família, porque ficar o dia todo estudando 

com pessoas completamente diferentes de você é para levar para a vida toda. Foi um enorme 

prazer fazer parte de uma escola com muito apoio ao estudante, em uma turma maravilhosa 

como a que eu tive a oportunidade de estudar e em um curso muito humano, que pensa não 

em si próprio, mas que pensa no outro, que pensa na possibilidade de acertar quando estiver 

numa sala de aula. Foram três anos maravilhosos que tive a oportunidade de cursar a 

formação de professores no CEAV e levo em meu pensamento cada momento marcante e 

bom que passei.  Satisfação é que sinto ao falar de formação de professores. Uma paixão, um 

amor.  
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Figura 1 - Foto do saguão do CEAV. (Vitória Pires Vilela). 

 

 

3.2 – O QUE É O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA VISÃO DOS 

NARRADORES 

 

De acordo com a aluna A o curso de formação de professores é onde todas são 

formadas para dar aulas da Educação Infantil até o 5° ano do Ensino Fundamental I e lá se 

aprende a fazer planos de aulas, fazer decoração de interior da sala de aula e coisas do tipo. A 

aluna B diz que esse curso é onde te prepara para lidar com situação no âmbito escolar. A 

aluna C refere-se ao curso de formação de professores como uma formação e pessoas que 

trabalham na área da educação nas diversas áreas como educação inclusiva, EJA, educação 

infantil e outras áreas. A aluna D diz que a formação de professores é uma maneira de se 

estabilizar, e para se ensinar. Já a aluna E disse que o curso de formação de professores é um 

sonho na visão dela. É um curso gratuito que ela vê como uma oportunidade que todos podem 

abraçar, pois é cedido pelo estado e, a maioria dos cursos atualmente são pagos e esse não. A 

aluna F disse que para ela é um curso que molda o seu caráter. Quando ela iniciou no curso 

ela falou que era de um jeito, pensava e um jeito, e agora que está praticamente saindo ela tem 

outra visão, tem outro pensamento. É um curso que mudou ela, que moldou ela por completo.  

A visão de cada aluna é completamente diferente, embora algumas alunas obtiveram 

falas semelhantes sobre o curso de formação de professores no mesmo sentido, de ser um 

curso profissionalizante que forma o aluno para atuar em sala de aula, para trabalhar com 
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crianças da educação infantil até o 1° ciclo do ensino fundamental. Uma coisa que observei 

foi a forma de cada aluna falar sobre o curso de formação de professores. Algumas delas se 

referiram ao curso como “curso normal” como é chamado no CEAV. Esse termo não está 

errado. As meninas que cursam são chamadas de “As normalistas”. Esse termo é bastante 

usado, porém acho um termo muito vago. Quando se fala em curso de formação de 

professores tem uma carga maior, tem um quê de importância e fica com uma formalidade a 

mais, pois o nome formação de professores já chama a atenção para que todos vejam que 

aquelas pessoas que estão cursando esse curso estão se formando para serem professores. Que 

todos aqueles que estão cursando aquele curso podem um dia ser professores dos filhos, netos 

das pessoas que veem eles na escola que estudam.  

 

 

Figura 2 - Foto do saguão do CEAV mostrando na visão das alunas o que é o curso de formação de professores. 

 

 

3.3 – PORQUE A OPÇÃO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES? 

 

A aluna A disse que já gostava muito de crianças e quando chegou o momento para 

fazer o ensino médio ela foi fazer a formação “geral”, porém no meio decidiu mudar, entrou 

para o curso, para poder dar aula. A aluna B disse que a princípio foi para ajudar a sua filha na 
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escola, e também que sempre foi um sonho de longa data. Ela já tinha feito a formação geral e 

depois de concluído voltou a cursar o ensino médio, porém cursando a formação de 

professores porque achava encantador a função de professor.  Já a aluna C disse que estava 

cansada do ensino fundamental. A mesma rotina, as mesmas disciplinas, e a escolha desse 

curso foi mesmo para experimentar uma coisa nova, algo novo e terminou gostando, foi algo 

que a interessou demais, que despertou um interesse por essa área. Foi mais pela curiosidade. 

A aluna D disse que escolheu porque estava desempregada e para não ficar em casa “atoa”, 

decidiu cursar esse curso. A aluna E disse que foi mais pela curiosidade e está amando cursar 

esse curso. A aluna F indagou que no começo não sabia o que era esse curso, e seu primo que 

incentivou ela a fazer, então foi pra Barra Mansa cursar esse curso e assim que entrou gostou 

do curso e está cursando até hoje, já no 3° ano, prestes a terminar.  

Uma coisa que me chamou a atenção é que três delas disseram que a escolha desse 

curso foi mais pela curiosidade, querer enfrentar o novo. Essa visão é muito comum, pois 

ainda vemos pessoas que não conhecem esse curso, que não sabem o que significa e onde se 

pode cursar esse curso. É interessante também para mim, pois eu também não sabia 

exatamente o que era esse curso. Depois quando cheguei no 9° ano o ensino fundamental e 

que era hora de escolher outra escola para fazer o ensino médio fiquei um pouco perdida, não 

sabia onde estudar. Esse curso foi apresentado para mim por professoras que viram a minha 

vontade de lecionar, de ensinar e pela minha mãe que sempre quis cursar e o sonho dela foi 

concretizado em mim. Essa sugestão feita por elas me ajudou a me nortear para o que eu 

queria de fato. Eu relutei muito também porque quando comecei a estudar no CEAV não fui 

direto para a formação de professores, pois não tinha mais vagas, depois de fazer quase um 

mês no ensino médio geral é que mudei para a formação de professores.  

 

 

3.4 – O QUE É SER PROFESSOR? 

 

A aluna A disse que, ser professor para ela é ensinar, é ajudar o aluno a construir o 

conhecimento e fazer com que o aluno tenha uma visão crítica e se torne um bom cidadão. A 

aluna B relatou que ser professor na visão dela é um sonho de consumo, de acordo com ela 

sempre quis ser professora. A aluna C disse que ser professor é ter o mundo nas costas, 

porque o professor tem que lidar com vidas de outras pessoas nas mãos, isso é uma 

responsabilidade imensa, pesa muito. E indagou mais, ser professor na visão dela também é 

investir no sonho dos outros. A aluna D disse que ser professor é estabilizar o aluno, dar uma 
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formação melhor pra o aluno. Já a aluna E falou que ser professor é transmitir o 

conhecimento, é entender, é saber cuidar do seu aluno, é dar e receber afeto. Para a aluna F, 

ser professor é ser amigo dos alunos.  

Concordando com todas elas acredito que ser professor é se doar cada vez mais. Ser 

professor não é apenas ir para uma sala de aula com um plano de aula fechado e dar aquilo e 

sair da sala, ser professor vai muito além disso. Ser professor é ser muito humano. É aprender 

a se colocar no lugar dos outros, é ser criativo, é improvisar muitas vezes, é ser espontâneo, é 

ser amoroso. Só escolhe essa profissão quem gosta do outro, quem gosta de ver o 

crescimento, quem gosta de ver a outra pessoa aprendendo, ver a outra pessoa indo bem em 

tudo, ver a felicidade estampada no rosto de cada aluno quando te olha, quando passa o final 

de semana longe da escola, mas quando volta com aquele sorriso, com um abraço, tudo isso é 

recompensa de um trabalho de muita luta, mas um trabalho muito bem feito.  

 

 

Figura 3 - Foto do saguão do CEAV. Rosane de Souza 3002 CN. 

 

3.5 – DURANTE SUA FORMAÇÃO, QUAL A MAIOR DIFICULDADE QUE 

ENFRENTOU/ OU ENFRENTA? 

 

A aluna A disse que duas das dificuldades que enfrentou durante sua formação no 

CEAV foram os textos para ler e as apresentações de trabalho. A aluna B disse que algumas 

greves, a falta de professores, e a falta de estrutura, a falta de preparo. Ela indagou que os 
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estágios são muito pequenos para vivenciar o dia-a-dia de um professor, e essas são algumas 

dificuldades que enfrentou durante sua formação. Já a aluna C disse que sua maior dificuldade 

foi a questão financeira. Ela disse que tinham dias que ela não tinha dinheiro para comprar 

lanches e ficava contando somente com a merenda da escola. E também ela precisava tirar 

xérox de apostilas, mas não tinha recurso financeiro sempre para ter as apostilas para as aulas 

então essa acabou sendo a maior dificuldade que encontrou enquanto aluna do curso de 

formação de professores. A aluna D disse que sua maior dificuldade foram os trabalhos, ficou 

muito enrolada com os trabalhos. Já a aluna E disse que sua dificuldade maior são os horários. 

Ela disse que tem a vida dela particular e fica na escola o dia todo e ainda tem os estágios, e 

ela tem que conciliar tudo isso e para ela essa é a dificuldade maior.  A aluna F disse que a 

maior dificuldade que ela percebe é ir para a escola e ficar muitas das vezes o dia todo tendo 

aula é muito cansativo.  

 Observando as respostas de todas as alunas percebo que, cada uma, em suas 

particularidades, falam de uma coisa que mais dificultou o período de sua formação, e, apesar 

dessas dificuldades elas seguem a sua formação por amor. Elas não se deixam abalar por essas 

dificuldades embora isso pese muito durante a formação. Uma dificuldade citada por elas que 

tomo para mim é o período de estudo. Na maioria das vezes as pessoas que cursam a 

formação de professores precisam acordar cedo, ir para a escola e ficar o dia todo, de sete 

horas da manhã até às dezoito horas da noite. E, além disso, eles precisam fazer estágios e 

isso pesa muito ainda mais para quem mora longe. Essa é uma dificuldade quase que unânime 

de todas elas. 

 A dificuldade que eu tive enquanto aluna do CEAV nos anos de 2010 a 2012 foi de ter 

que fazer o estágio de EJA numa escola longe de onde moro. O bairro era bem assustador no 

período da noite, mas mesmo assim, os alunos de idade do colégio me receberam muito bem 

e, muitas das vezes me acompanhavam até o ponto de ônibus para eu poder voltar para casa 

juntamente com minha colega o CEAV que fazia estágio comigo. Essa foi uma dificuldade 

imensa, mas que no final valeu muito a pena ter passado porque me ensinou muita coisa como 

responsabilidade, respeito e o valor das pessoas.  

3.6 – QUAIS AS POSSIBILIDADES QUE O CURSO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PODE PROPORCIONAR? 

 

 A aluna A disse que a possibilidade que ela teve foi de sair do curso de formação de 

professores e já conseguir um emprego em escolas particulares e com isso já consegue ganhar 

experiência para poder se aprimorar. A aluna B disse que uma das possibilidades é conhecer o 
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campo de trabalho do professor. Não é só chegar à sala de aula e já está tudo pronto, tem toda 

uma didática por trás disso, tem todo um preparo, um planejamento. A aluna C revela que a 

possibilidade que o curso proporcionou a ela foi de abrir a mente dela e querer mudar o 

mundo. Ela disse mais, que depois que fez o curso de formação de professores acredita que 

pode mudar o mundo, mesmo que em pequena escala. A aluna D disse que o curso possibilita 

um conhecimento melhor e maior. Já a aluna E disse que as possibilidades são de se tornar 

uma professora e depois conseguir pagar sua faculdade com o seu trabalho de educadora. A 

aluna F disse que esse curso proporciona um trabalho no próximo ano e dá uma base para 

quem quer cursar Pedagogia.  

 Observando as falas das alunas vejo que algumas delas que ainda estão cursando a 

formação de professores no CEAV pretendem encarar essa profissão por amor. De acordo 

com elas é “uma novidade que virou amor” e isso que é bom. Não é todo mundo que passa 

pelo curso de formação de professores e pretende exercer a função de professor no futuro e 

essas meninas tem a vontade de seguir a carreira de professor, querem melhorar o ensino, 

querem ser as pessoas que levam o conhecimento para os outros não por força, mas por 

prazer. Isso que é o bom de ver nelas.  

 Vendo cada uma delas responder eu vi que também tenho essa visão. A formação de 

professores me possibilitou entrar no meu primeiro emprego como professora aos 16 anos de 

idade. Lembro-me que mesmo muito jovem as mães dos alunos confiaram seus filhos em 

mim. Foi uma experiência completamente nova, pois sempre estive numa sala de aula apenas 

observando a didática dos professores, observando o jeito de como os professores lida com 

todos os desafios cotidianos, mas quando entrei para estar na posição de educadora foi muito 

gratificante e a formação de professores do CEAV que me possibilitou essa experiência 

totalmente nova em minha vida. 

 

 

 

3.7 - O QUE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PODE MODIFICAR NA SUA 

FORMAÇÃO? 

 

A aluna A disse que o curso a ajudou a melhorar a escrita, ajudou a melhorar o 

pensamento. A aluna B disse que o curso ajudou ela a melhorar na paciência, de olhar para o 

próximo e ver positivamente que no dia-a-dia ninguém vê, ajudou a pensar no outro. A aluna 

C disse que o curso a ajudou a desenvolver a paciência, ajudou a mudar o pensamento dela, 



33 
 

mudar a concepção de professor. A aluna D disse que entrou no curso muito recente e ainda 

não sabe muito responder. A aluna E disse que era muito tímida, e o curso a ajudou a falar 

mais em público, ajudou ela a se desenvolver melhor, a apresentar trabalho sem medo. A 

aluna F disse que o curso a ajudou a melhorar a postura dela como pessoa e como futura 

professora mesmo.  

De acordo com as respostas das meninas pude refletir um pouco a respeito da melhoria 

em mim mesma que o curso me ajudou. A formação de professores me ajudou a pensar 

diferente a respeito das pessoas, a não ver tudo de uma maneira tão formal, tão quadrada, mas 

ver o mundo de uma forma mais criativa, mais bela, mais transformadora. Ajudou-me a 

refletir a respeito do outro. A me colocar no lugar do outro. A pensar na melhoria para o outro 

e não para si mesmo. Ajudou-me a ter mais responsabilidade. Ajudou-me a ser uma pessoa 

melhor, a dar valor as coisas, a ser mais espontânea, a não ser tão tímida, a falar em público e 

a ser uma pessoa bem melhor. 

 

 

3.8 – VALEU A PENA TER ESTUDADO NESSE CURSO? 

 

A aluna A disse que valeu muito a pena porque quando iniciou na Pedagogia ela já 

tinha uma base, já sabia o cunho das matérias pedagógicas, não ficou tão perdida. Tudo tinha 

relação com que estudou no curso de formação de professores. A aluna B disse que valeu 

muito a pena, pois foi a realização de sonhos, ela disse que se não passasse pelo curso não 

teria esse “jogo de cintura”, não teria base nenhuma para enfrentar as situações cotidianas.  A 

aluna C disse que primeiro que conheceu pessoas maravilhosas e segundo porque antes tinha 

um problema de autonegação e depois de ter passado pelo curso de formação de professores 

ela disse que a ajudou a se reconhecer, se aceitar, de também lançar fora o problema de 

depressão que sofria.  Ela indagou que esse curso a fez sair da “casquinha imaginária” que se 

colocava e a florescer, a melhorar seu pensamento. A aluna D disse que vale muito a pena 

para ter uma estabilidade e para seguir carreira. A aluna E disse que está valendo muito a 

pena, ela disse que está vendo muita evolução dela mesmo, conhecer o mundo infantil. A 

aluna F disse que vale muito a pena, pois ela se apaixonou pelo curso a partir do momento que 

entrou no estágio, ela disse que lá é onde começa de fato o curso, é quando se aprende tudo na 

teoria e lá aplica tudo.  

Para mim esse curso valeu muito a pena. Observando hoje, vejo que, antes eu era uma 

pessoa muito jovem, sem muita noção do que eu estava fazendo, porém agora vejo que foi a 
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melhor escolha da minha vida. Optar pelo curso de formação de professores antes era mais 

por fazer mesmo. Hoje em dia vejo a formação de professores como uma oportunidade de 

plantar o conhecimento em cada criança, mesmo que em uma pouca quantidade. Vale a pena 

cursar esse curso se as pessoas quiserem modificar aquilo que acham de errado. É uma 

oportunidade de se acertar aquilo que está vendo que não está seguindo certo.  

 

Figura 4 - Foto do ano de 2012 no dia da colação de grau da autora mostrando que valeu muito a pena ter cursado a 

formação de professores ao lado de pessoas incríveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão primordial a ser respondida por essa pesquisa foi os desafios e as 

possibilidades encontradas pelos alunos e ex-alunos do curso e Formação de Professores no 

ano de 2017.  

É de suma importância ressaltar que, a intenção dessa pesquisa não é apontar defeitos 

ou erros de interior ou exterior da instituição escolar ou das salas e sim de apontar aquilo que 

é de mais importância na visão das alunas atuantes e das ex-alunas e fazer conexões com a 

visão da autora, uma vez que se coloca na posição e ex-aluna do CEAV nos anos de 2010 a 

2012.  

Por esse motivo, a autora busca apresentar as experiências vividas por ela e faz 

comentários na sua visão encaixando as narrativas das narradoras.  

Analisando o contexto das narrativas, se podem enxergar as possibilidades 

encontradas por aqueles que cursaram a Formação, já que, atualmente, aquelas ex-alunas 

entrevistadas estão cursando uma graduação da área da educação, tendo em vista um foco 

nessa área, por ser “um sonho” citado por elas. A área da educação não se limita apenas em 

ser professor atuante em sala de aula, mas tem uma gama de oportunidades, que as próprias 

ex-alunas possuem em mente.  Esse é o ponto focal da visão delas.  

Nas narrativas das alunas atuantes no curso de formação de professores, suas 

possibilidades de limitam, em geral, apenas por conseguir um emprego assim que chegar o 

momento da conclusão do curso. É uma visão bastante compacta tendo em vista as 

possibilidades que se pode encontrar cursando o curso. A visão das alunas não é errada. A 

grande maioria das pessoas que ingressam no curso tem esse pensamento. É como se fosse 

uma “carta de passagem a curto prazo”. Uma aluna chega a dizer que o curso de formação e 

professores ajuda a ter um emprego momentâneo para conseguir ter um dinheiro para pagar a 

universidade. A ideia não e ruim, muito pelo contrário, é até bacana, mas não são todos que 

possuem esse pensamento.  

Para obter um bom aproveitamento no curso, é de extrema importância haver uma 

entrega. Não uma entrega superficial apenas para ter um diploma e garantir um emprego, e 

sim uma entrega de coração. Quando se vai fazer algo que tem interesse e se coloca o coração 

naquilo, essa coisa passa a ter significado para as pessoas e torna aquilo um meio de se 

conhecer, de aproveitar, de se divertir. Não é diferente com o curso de formação de 

professores. Ele é uma oportunidade rica de se conhecer, de se encaixar, de se permitir fazer 

mais, crescer mais e de fazer o seu melhor.  
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Os desafios da autora são equiparados com os desafios das narradoras. Em geral, os 

desafios encontrados pelas pessoas que cursam a formação de professores são na questão 

financeira, com o intuito de fazer xérox, e o grande desafio que é abordado por quase todos os 

narradores é a questão do cansaço. São três anos intensos com uma carga horária obrigatória 

corrida. Os três anos são em suma densos, e nas narrativas nos deparamos com isso 

visivelmente. Acredito que tenha uma forma suave de amenizar o cansaço, e algumas dessas 

formas é a força, e a dedicação. Quando se tem essas coisas os três anos ficam poucos para 

fazerem uma formação. As ex-alunas enquanto narravam, mostravam no olhar a saudade que 

possuem da época em que fizeram a formação e professores. Com um sorriso narravam as 

boas lembranças vividas por cada uma delas e isso era uma reação que a narradora buscava.  

Para a construção dessa pesquisa, a autora encontrou alguns desafios visíveis e 

naturais, como a escolha de narradoras. Algumas pessoas com as quais a autora comunicou 

não queriam falar por alguns motivos. Ficaram com medo, receio de falar sobre a experiência 

delas e com isso vir a criticar algo. Torno a dizer que a intenção dessa pesquisa não é fazer 

críticas com relação a nada da formação ou da instituição escolar, e sim mostrar a visão de 

cada pessoa com base em suas experiências vividas enquanto alunas. Porém tiveram pessoas 

que não queriam falar.  

Outro desafio foi de obter as informações. Com a oportunidade de fazer estágios na 

instituição, a autora conseguiu adquirir um número significante de informações que deu 

formato para a pesquisa.  

Com base naquilo que foi pesquisado e construído, entende-se que a narrativa constrói 

o sujeito narrado. Ou seja, enquanto narra, o sujeito se constrói enquanto profissional e 

pessoa. Não foi diferente ao dar início a esse relato de experiência. Cada vez que escrevia 

sentia que ia me descobrindo, ia me identificando, e quando chegou o momento de fazer as 

entrevistas, me vi numa realidade compartilhada com cada narração das alunas e ex-alunas.  

Essa pesquisa me permitiu enxergar pontos nas quais não imaginava. Pontos 

pertinentes sobre a formação de cada pessoa que passa pelo curso normal. Foi muito positivo 

ter dado início a essa pesquisa, e ver que dois anos depois a pesquisa está num formato 

agradável, conversando com as mais diversas experiências e vivências. Gratificante olhar hoje 

o curso de formação de professores e sentir orgulho de me tornar uma profissional da 

educação formada por ele.  
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ANEXOS 

 

PERGUNTAS 

 

 

FALAR SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O QUE É O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA VISÃO DOS NARRADORES 

PORQUE A OPÇÃO PELO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES?  

O QUE É SER PROFESSOR?  

DURANTE SUA FORMAÇÃO, QUAL A MAIOR DIFICULDADE QUE ENFRENTOU/ OU 

ENFRENTA?  

 QUAIS AS POSSIBILIDADES QUE O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PODE 

PROPORCIONAR?  

 O QUE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PODE MODIFICAR NA SUA FORMAÇÃO?  

 VALEU A PENA TER ESTUDADO NESSE CURSO?  


