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RESUMO 

 
Vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE/UFF - Linha de Pesquisa 

“Ciência, Cultura e Educação” e com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa CNPq, a 

investigação que deu origem a este trabalho teve por objetivo analisar narrativas de licenciandos 

acerca das contribuições do Grupo PET Conexões de Saberes para a formação e a produção de 

saberes profissionais dos envolvidos. Com enfoque qualitativo, do tipo estudo de caso, o 

universo investigado foi composto por 4 licenciandos, bolsistas do referido Grupo (PET) que a 

ele estiveram vinculados entre os anos de 2014 e 2018. As informações foram coletadas por 

meio de entrevistas pautadas por um roteiro semiestruturado, caderno de campo da 

pesquisadora, observações das reuniões realizadas pelo Grupo em seus respectivos encontros 

semanais e acompanhamento das discussões sistemáticas dos seus membros, a partir do uso de 

um aplicativo de celular. Além disso, o técnico em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de 

Graduação da UFF e interlocutor do Programa de Educação Tutorial/PET também foi 

entrevistado. Foram analisados documentos que respaldam legalmente a vinculação do 

Programa à Universidade Federal Fluminense, bem como documentos oficiais que norteiam a 

criação e o desenvolvimento do Grupo PET selecionado ajudando a compreender sua 

manutenção, bem como os objetivos e as justificativas teórico-metodológicas que fundamentam 

o trabalho desenvolvido. O material produzido/adquirido mediante as entrevistas foi transcrito, 

lido e organizado em 3 categorias: na primeira, descrevemos e analisamos informações 

relacionadas às contribuições, aos desafios e às superações narradas pelos sujeitos; na segunda, 

privilegiamos os saberes e as práticas pedagógicas identificadas e na última, revelamos os 

elementos expressos acerca da relação entre permanência e formação docente, tomando por 

base o vínculo com o Grupo PET. Os resultados evidenciam que o Grupo PET aproxima e 

articula saberes produzidos na universidade e na escola criando condições favoráveis de 

inserção à docência. Expressam, também, o compartilhamento de ações de natureza profissional 

levando-os a ressignificar os conhecimentos teóricos e a desenvolver um olhar investigativo 

sobre sua futura profissão. Em linhas gerais, os dados apontam que a participação no Grupo 

PET amplia e reforça as chances de permanência na universidade devido ao sentimento de 

coletividade, de acolhimento pessoal e de pertencimento no sentido profissional, bem como em 

razão do apoio financeiro que os licenciandos recebem do Programa, mediante o pagamento de 

uma bolsa. Destacamos, ainda, que a metodologia de trabalho adotada, as relações que se 

estabelecem durante a convivência e o compartilhamento de questões pessoais e acadêmicas 

contribuem para o desenvolvimento não só da profissão, mas também da pessoa humana, 

promovendo oportunidades de diálogo e compreensão frente às situações que emergem. 

Apontamos a necessidade de maior integração entre as disciplinas ligadas ao estágio e os 

programas de formação como possibilidade de revisão das mesmas visando o fomento da 

produção de saberes sobre a profissão de professor. Nesta direção, ressaltamos a importância 

de chamar a atenção da comunidade educacional e dos gestores das políticas educacionais 

acerca dos resultados aqui expressos visando o/a: necessidade de ampliar os investimentos nos 

cursos de licenciatura e nos programas relacionados ao magistério; revisão dos currículos e o 

encaminhamento de ações pedagógicas que integrem, de forma coletiva, objetos de 

conhecimento e realidade profissional; estudo da literatura da área que contemplem demandas 

da escola e questionamentos dos professores/futuros professores; diálogo contínuo entre 

comunidade escolar e comunidade universitária; desenvolvimento da autonomia, o sentimento 

de pertencimento e a ressignificação dos saberes.  

 

Palavras chave: Formação Inicial, Programa de Educação Tutorial, Saberes Docentes, 

Profissão Docente. 
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ABSTRACT 

 
Connected to the Postgraduation Program in Education PPGE/UFF – Line of Research 

“Science, Culture and Education”, and with the support provided by the Brazilian National 

Research Council (CNPq), the investigation which originated this work aimed at analyzing 

discourses by undergraduate students in teacher training programs about the contributions of 

the PET Group “Connections and Knowledge” in the formation and production of knowledge 

of the professionals engaged. Presenting a qualitative approach, of the case-study type, the 

gruop studied was formed by 4 undergraduate students in teacher training, who were also 

scholarship holders of the above mentioned group (PET) durin the period comprised by the 

years of 2014 and 2018. The data was  collected via semistructed interviews,  field researcher’s 

notes, observation of the meetings performed by the Group weekly, and monitoring of the 

systematic discussions by its members by means of a cell phone application. Besides, the 

technician in Educational Affairs of UFF’s Office of the Dean for Undergraduation and 

interlocutor of the Program of Educational Tutoring (PET) was also interviewed. Documents 

which legally support the connection of the Program to Universidade Federal Fluminense, as 

well as official papers which set the rules for the creation and the development of the selected 

PET Group wer analyzed, helping in the understanding of its maintenance, and the objectives 

and theoretical and methodological justifications which substantiate the present work. The 

produced/acquired material by means of interviews was transcribed, read and organized into 

three categories: first, the description and analysis of information pertaining the contribuitions, 

challenges and overcoming narrated by the subjects; second, the emphasis on the identified 

knowledge and pedagogical practices; third, the disclosure of the elements expressing the 

relationship between continuity and teacher practice, using the connection to the PET Group as 

baseline. The results showed that the PET Group brings closer and articulates the knowledge 

produced at university and at school, promotung favorable conditions for the entrance in the 

teaching practice life. In addition to that, they express the sharing of professional actions, 

making them execute a form of resignification of theory and develop an investigative apporach 

concerning their future profession. Generally speaking, data showed that the participation in 

the PET Group increased and reinforced the chances of permanence at university due to feelings 

of collectivity, personal welcoming, and belonging in the professional sense; moreover, the 

financial help the undergratuates obtain from the program by means of research grant. It is also 

relevant to emphasize that the adopted methodology, the relationships established during 

interaction, and the sharing of personal and academic issues have contributed to the 

development not only of the professional aspect, but also of the human beings themselves, 

promoting opportunities for dialog and understanding in face of upcoming situations. 

Furthermore, it is important to consider the bigger interaction among the subjects connected to 

internship and formation programs as a possibility to review their cores, aiming at the 

promotion of more knowledge concerning the teaching career. In this edition, it is highlited how 

important it is to call the attention of the educational community and of the public 

administrators in education about the results here presented, particularlu considering: the 

necessity to increase investments in undergratuate teacher training programs and education-

related ones; the review of curriculum and the forwarding of pedagogical actions which 

colectively interact with objects of knowledge and professional reality; the study  of the 

literature concerning this area which deals with school demands and the questioning of present 

and future teachers; the perpetual dialog between school and university communities. 

 

Key-words: Initial formation, Program of Educational Tutoring, Teaching knowledge, 

Teaching Career. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação docente tem sido parte importante do debate que gira em torno dos 

problemas educacionais e, em virtude disso, pesquisadores da área têm se debruçado sobre o 

assunto e produzido uma vasta literatura inspirada por abordagens diversas. A esse respeito, 

Nóvoa (2009) informa que 

[...] nos últimos 30 anos, a literatura pedagógica foi invadida por obras sobre 

a vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as biografias 

e autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal de professores (p. 

15).  

 

Esta temática despertou meu interesse em 2016, a partir do momento em que passei a 

frequentar o grupo de Pesquisa Currículo, Docência e Cultura/UFF (CDC1) e, simultaneamente, 

iniciei2 os estudos no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE-UFF), como aluna 

ouvinte. Inspirada pelas reflexões provocadas por estas atividades, em 2017 concorri a uma 

vaga e fui aprovada para o mestrado. Motivada pelas contribuições dos autores estudados e pela 

breve aproximação com o trabalho coordenado por minha orientadora, junto a um grupo de 

licenciandos ligados ao Programa de Educação Tutorial (PET-MEC/SESU), um novo projeto 

foi gestado no decorrer do mesmo ano. Isso foi potencializado pela leitura que discute histórias 

de vida de professores, participação em debates sobre a formação inicial, conversas com minha 

orientadora e acompanhamento dos depoimentos dos bolsistas do PET sobre a importância 

desse Programa para a produção de saberes profissionais que, em princípio, parecia contrariar 

a ideia de que 

[...] o campo de formação continua altamente fragmentado em disciplinas e 

teorias múltiplas que nunca chegaram a se unir em torno de uma visão comum 

do conhecimento profissional próprio dos professores (TARDIF, 2013, p. 

567). 

 

Desenvolver uma pesquisa que envolve os saberes profissionais dos professores me 

instigou por acreditar que assim, eu aprenderia mais sobre o assunto, poderia avaliar minha 

trajetória profissional e repensar minha prática como formadora de outros professores. 

Compreender este processo de produção e mobilização de saberes requer o 

entendimento de que 

 

                                                           
1 O Grupo de Pesquisa CDC vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
Fluminense. Ver http://grupo-de-pesquisa.wix.com/cdc   
2 Nesse trabalho sempre que nos referirmos aos aspectos de caráter pessoal, utilizaremos a primeira pessoa do 
singular, nas demais situações utilizaremos a primeira pessoa do plural. 
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Os saberes dos professores não são a soma de saberes ou de competências que 

poderiam ser descritos e encerrados num livro ou num catálogo de 

competências. São saberes integrados às práticas diárias de ensino que são, 

em grande parte, sobredeterminados por questões normativas ou até mesmo 

éticas e políticas (TARDIF, 2013, p. 568). 

 

Para discutir este assunto, faz-se necessário lembrar que, a análise dos problemas que 

envolvem a formação inicial não pode ser descolada dos desafios contemporâneos relacionados 

ao papel da escola na formação das novas gerações. Este, por sua vez, também tem sido 

colocado em xeque e gerado pressões aos elaboradores/gestores das políticas educacionais, bem 

como às instituições formadoras. Se, de um lado, os cursos de licenciatura apresentam 

insuficiências que precisam ser revistas e alteradas, de outro, seja por razões financeiras, 

estruturais ou ideológicas, a profissão docente não tem despertado interesse junto aos jovens 

que, no geral, não a enxergam como campo capaz de favorecer o atendimento às suas 

realizações pessoais/profissionais. Em outras palavras, “[...] já é conhecido que a mesma não 

tem exercido suficiente atração para os jovens concluintes do ensino médio, em especial para o 

trabalho com áreas disciplinares específicas [...]” (GATTI, 2015, p. 208).  

Este desinteresse é preocupante considerando também, as dificuldades para se contratar 

professores em determinadas áreas, necessitando assim, da formulação de questões a serem 

refletidas no sentido de rever e construir propostas que contemplem as especificidades da 

profissão em articulação com a formação (GANDIN, 2011). Afinal, ser professor hoje, não se 

configura para a maior parte dos jovens, como uma opção profissional. O que se constata é que, 

mesmo para alunos dos cursos de licenciatura, o magistério não representa uma alternativa 

sedutora ou um projeto de vida (DINIZ-PEREIRA, 2011).  

Observa-se que a mudança social acelerada e o mal-estar docente, têm contribuído para 

este desinteresse dos jovens, tornando a profissão pouco atrativa. Um exemplo desta falta de 

atratividade, encontra-se também, nas circunstâncias que têm obrigado os educadores a 

repensarem o seu papel como professores, tais como, falta de apoio e críticas da sociedade em 

relação às tarefas educativas tentando transformar o professor no principal responsável pelos 

problemas do ensino. 

A sociedade vem passando por transformações que alteram as relações de trabalho em 

diversos campos profissionais, introduzindo uma nova compreensão de carreira e de 

desenvolvimento profissional (GATTI, 2009). Essa nova perspectiva está substituindo os 

empregos estáveis e remunerados por formas mais flexíveis de contratos que não garantem a 

estabilidade do emprego a longo prazo. Nas palavras de Gatti (2009), 
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Deve ser analisado o modo como os indivíduos percebem as carreiras e a si 

próprios no contexto do trabalho. Deve-se levar em conta que os contextos 

sociais em transformação interferem nas relações entre o indivíduo e o social 

e, desse modo, nas identidades sociais e profissionais (p. 9-10). 

 

Com intuitos diferentes, políticas e programas voltados para a formação docente chegam 

às Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil acompanhados pelo discurso da melhoria da 

formação dos licenciandos. Algumas dessas ações geraram nos últimos anos impactos 

satisfatórios aos olhos de boa parte da comunidade acadêmica e escolar. Dentre elas, 

destacamos o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), implantado em 2007 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE)3. Este Programa tem sido acompanhado por 

pesquisadores de diferentes instituições que apresentam resultados positivos a propósito das 

articulações que provoca entre a formação e a profissão, ocasionando nos licenciandos a 

percepção de que contribui fortemente para a constituição de aprendizagens ligadas ao 

magistério (VICENTE e VASCONCELLOS, 2014). 

 Além de envolver as próprias escolas na mobilização dos professores que assumem a 

função de coformadores dos licenciandos, o encaminhamento do trabalho contribui para a 

melhor articulação entre teoria e prática, “[...] elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura” (BRASIL, 2010, art. 3º, inciso VI). 

Outras contribuições são a valorização do magistério e o incentivo à formação docente 

em nível superior em estreita ligação com a educação básica, tendo por metas: inserir os 

licenciandos no cotidiano das escolas das redes públicas de ensino, propiciando 

[...] oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 

busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem (BRASIL, 2010, art. 3º, inciso IV). 

 

Parte dos estudos relacionados a este assunto aponta que o desenvolvimento das ações 

propostas por este Programa suscita a valorização dos próprios cursos no interior das 

instituições que os acolhem (GATTI, 2015).  

Se o PIBID tem recebido forte atenção por parte dos pesquisadores da área da Educação, 

o mesmo não podemos dizer em relação ao Programa de Educação Tutorial (PET). Criado em 

1979 pelo Ministério da Educação e Cultura com o intuito de qualificar e fortalecer o Ensino 

Superior no Brasil, por meio da composição de grupos formados por um(a) tutor(a) e até 18 

estudantes que propõem e desenvolvem, anualmente, um plano de atividades que articule ações 

                                                           
3 http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid 
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ligadas à pesquisa, ao ensino e à extensão. Dados de 2016 dão conta de que na época, o PET 

abrangia 842 grupos distribuídos entre 121 Instituições de Ensino Superior, totalizando 

aproximadamente 15.000 alunos de diferentes áreas de formação profissional4, tais como 

Medicina, Engenharias, Farmácia, Economia, Geografia, Odontologia, entre outras. Em nosso 

caso, o grupo PET Conexões de Saberes, chamado carinhosamente pelos seus membros de PET 

Licenciaturas foi formado no segundo semestre de 2014 e, na ocasião desta pesquisa contava 

com 18 licenciandos dos cursos de História, Geografia, Letras, Pedagogia e Matemática que 

desenvolvem ações na Universidade Federal Fluminense (UFF) e em escolas públicas 

localizadas no município de Niterói/RJ. Este grupo traz consigo o fato de ser o primeiro a 

funcionar na Faculdade de Educação da mesma universidade (FEUFF) e ser o único voltado 

para a formação docente. 

Este quadro nos moveu a questionar: em que medida, os membros do Grupo PET-

Licenciaturas têm produzido saberes profissionais do campo do magistério? Em caso 

afirmativo, quais seriam estes saberes e de que modo contribuem para sua formação nos cursos 

de origem? 

Estudos desenvolvidos por Tardif (2014) expressam que “[...] Ensinar é mobilizar uma 

ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e 

para o trabalho” (p. 21). Esta afirmação reforça a ideia de que os saberes profissionais dos 

professores são constituídos no decorrer de um processo que ocorre ao longo da trajetória de 

vida pessoal/profissional. Cabe advertir que investigar este tema não é tarefa fácil, pois envolve 

[...] relações entre tempo, trabalho e aprendizagem [...] mobilizados e 

empregados na prática cotidiana, saberes esses que provém, de uma maneira 

ou outra, e servem para resolver os problemas dos professores em exercício, 

dando sentido às situações de trabalho que lhes são próprias (TARDIF, 2014, 

p. 58). 

 

 Compreende-se de acordo com Tardif (2014) que os saberes dos professores não se 

limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de um conhecimento especializado, como 

também não dependem exclusivamente dos conhecimentos teóricos obtidos na universidade, e 

tampouco, estão restritos à pesquisa educacional. Eles abrangem uma grande diversidade de 

objetos, questões e problemas que estão relacionados em seu trabalho. 

Na busca por compreender este processo de formação de caráter múltiplo e entender a 

aquisição de conhecimentos para o reconhecimento de si como professor é que a formação 

                                                           
4 Estas informações estão disponíveis na Carta aprovada pela Assembleia Geral do XVI SUDESTEPET, em março 
de 2016. 
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inicial do futuro docente, ocasionada pela participação no Programa de Educação Tutorial/PET, 

mais especificamente, no Grupo PET- Conexões de Saberes, tornou-se objeto desta pesquisa. 

Tendo em vista nosso foco de investigação definimos por objetivo analisar narrativas 

de licenciandos acerca das contribuições do Grupo PET Conexões de Saberes para a formação 

e a produção de saberes profissionais dos envolvidos. 

A fim de encontrar elementos que permitam contemplar o objetivo proposto, 

desenvolvemos esta pesquisa e apresentamos nos quatro capítulos que compõem este trabalho, 

as informações que dizem respeito à sua constituição. No primeiro deles, intitulado “Objetivos 

e Procedimentos Metodológicos: um caminho percorrido”, informamos os objetivos 

delimitados para o desenvolvimento da investigação e descrevemos os procedimentos 

metodológicos adotados para sua realização. 

O segundo deles, denominado “A produção de Narrativas: disputas, conflitos e 

posicionamentos” abarca três tópicos nos quais apresentamos uma breve descrição da trajetória 

pessoal e profissional da autora desta pesquisa que propõe algumas reflexões sobre sua 

constituição como professora e pesquisadora. 

No terceiro capítulo, chamado “Com que palavras escrevemos o que vivemos?”, 

discutimos a formação inicial dos professores, apresentando as principais dificuldades, entraves 

e críticas às universidades, às políticas educacionais e às escolas em âmbito nacional e 

internacional. 

No quarto – “Rememorar é Transcender: um diálogo com licenciandos participantes 

do Grupo PET Conexões de Saberes da Universidade Federal Fluminense – abordamos as 

relações que atravessam a formação docente e o início da carreira, indicando a complexidade 

existente e as insuficiências do modelo de formação de professores predominante, frente aos 

desafios profissionais. Descrevemos e analisamos os aspectos que nos pareceram mais 

significativos perante os objetivos da pesquisa. Fizemos isso por meio do confronto entre os 

dados que emergiram da investigação e os resultados de outras pesquisas da área. Nos 

dedicamos, também, a estabelecer relações entre as informações produzidas e a trajetória de 

vida da autora deste trabalho. Cabe esclarecer, que para fundamentar e dar sustentação teórica 

às nossas análises nos referendamos nas contribuições de estudiosos como Contreras (2002), 

Gatti (2009), Gauthier (2006), Nóvoa (2009), Perrenoud (2001), Pimenta (2004), Tardif (2014), 

entre outros. 

Por fim, apresentamos nossas considerações procurando destacar os aspectos mais 

relevantes, possíveis contradições e avanços referentes à temática investigada. Pautadas pelos 



17 
 

estudos realizados e pelos resultados que emergiram apontamos, também, perspectivas para a 

superação dos problemas encontrados e para o desenvolvimento de novas pesquisas.   
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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 UM CAMINHO PERCORRIDO 

 

Neste capítulo apresentamos os objetivos delineados para o desenvolvimento desta 

pesquisa, bem como descrevemos os procedimentos metodológicos adotados para sua 

realização. Revelamos, também, informações relacionadas aos sujeitos envolvidos e ao cenário 

no qual estão imersos com o intuito de favorecer a apreensão dos fatores que interferem e/ou 

contribuem para a efetivação do trabalho e a compreensão dos resultados que emergiram. 

 

1.1. Objetivos e delineamento metodológico da investigação 

 

O planejamento e o desenvolvimento de nossa pesquisa, assim como as análises das 

informações que emergiram, situam-se na confluência dos objetivos indicados a seguir e das 

questões norteadoras que aqui apresentamos:  Qual o intuito da criação do Grupo PET Conexões 

de Saberes para as Licenciaturas? Qual sentido de profissão docente os integrantes têm a partir 

da vinculação ao Grupo? Quais atividades são vivenciadas por estes futuros professores na 

escola? Quais são os desafios, problemas e estratégias de superação que enfrentam/constituem? 

O trabalho desenvolvido pelo Grupo tem contribuído para a permanência dos graduandos nos 

cursos de licenciatura e no processo de inserção profissional? Quais seriam suas justificativas 

em relação a este assunto? 

 

Objetivo Geral 

A implementação desta pesquisa tem por finalidade analisar narrativas de licenciandos 

acerca das contribuições do Grupo PET Conexões de Saberes para a formação e a produção de 

saberes profissionais dos envolvidos. 

 

Objetivos específicos e esclarecimentos gerais sobre o encaminhamento do 

trabalho 

As reflexões decorrentes dos questionamentos mencionados foram ajudando a compor 

e a delimitar os objetivos e os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa. Com o 

intuito de sistematizar estas informações compusemos o Quadro 1, delineado a seguir: 
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Quadro 1 - Relação dos objetivos específicos e dos procedimentos metodológicos empregados 

 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 
Analisar o processo de implementação e as 

atividades desenvolvidas no Grupo PET 

Conexões de Saberes; 

 

 

 

 

● Análise documental 

 ●Registros no diário de bordo da 

pesquisadora 

● Observação de 5 reuniões do Grupo 

PET 

● Entrevistas semiestruturadas 

● Observação contínua da comunicação 

estabelecida pelo grupo, via aplicativo -  

WhatsApp 

 

Cotejar as narrativas sobre os sentidos 

profissionais dos envolvidos, às ações e aos 

estudos realizados no interior do Grupo PET 

do qual fazem parte; 

 

Identificar e analisar os problemas, os 

desafios e as estratégias de superação 

indicados pelos licenciandos durante o 

processo de participação no Grupo citado; 

 

Verificar relações entre os estudos e as 

atividades desenvolvidas pelo Grupo PET 

selecionado e suas contribuições para a 

permanência dos graduandos nos cursos de 

licenciatura. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos registros do diário de campo. 

 

Em relação aos procedimentos adotados nesta investigação, o Quadro 1 evidencia que a 

produção das informações relacionadas a esta investigação decorreram de: entrevistas 

semiestruturadas junto a quatro petianos e ao interlocutor da Pró-Reitoria de Graduação da UFF 

(PROGRAD), responsável pela gestão de projetos especiais; acompanhamento contínuo das 

conversas feitas pelos membros do Grupo PET, via WhatsApp; observação de 5 reuniões do 

Grupo PET, coordenadas pela tutora; entrevista com a tutora do Grupo destinada ao 

esclarecimento da origem, das justificativas e das ações do Grupo; e, registros sistemáticos 

feitos no diário de bordo da pesquisadora.  

Iniciamos nossos esclarecimentos informando que a adoção desse conjunto de 

procedimentos e o mergulho de aproximadamente um ano e meio no campo de pesquisa nos 

exigiram um envolvimento tal que nosso objetivo de investigação passou a fazer parte da nossa 

vida, acrescido não só de um nível sentimental, mas de avaliação e reavaliação da relevância e 

da significação dos problemas mensurados e do universo de pesquisa que nos envolveu 

(SEVERINO, 2007). Torna-se portanto, um ato político a escolha e a realização de uma 

pesquisa, na qual o caráter pessoal do pesquisador se entrelaça com a dimensão social e com as 

perspectivas individuais dos sujeitos que a ela se integram, evidenciando a impossibilidade da 
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neutralidade e, ao mesmo tempo, a importância de nos mantermos atentas aos fundamentos 

teórico-metodológicos.  

Nessa busca por compreender o sentido que se pretende com a investigação e o que se 

deseja para o mundo dos homens, Severino (2007) destaca a relevância da pesquisa 

qualitativa.  

A este mesmo respeito, a socióloga e pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo, 

escrevendo sobre a pesquisa qualitativa, faz entender que a mesma, nas Ciências Humanas e 

Sociais, trabalha com uma realidade que não pode ser apenas enunciada ou quantificada, porque 

essa realidade possui uma totalidade de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes que correspondem às relações, aos processos e fenômenos que não podem ser reduzidos 

apenas a operações variáveis. Em sua ótica, [...] a abordagem qualitativa aprofunda-se no 

mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2003, p. 22). 

Em acordo com esses entendimentos, nos pautamos pelas recomendações relativas à 

pesquisa qualitativa como abordagem de investigação científica que se foca no caráter 

subjetivo do objeto analisado, estudando suas particularidades e experiências individuais, 

procurando neste sentido não contabilizar quantidades como resultado e sim compreender as 

contribuições formativas anunciadas pelos sujeitos envolvidos em nossa investigação, a partir 

das experiências que vivenciaram/vivenciam no Grupo PET.  

Compactuamos com o entendimento de que nesta abordagem, os entrevistados estão 

mais livres para apontar seus pontos de vista sobre determinados assuntos que estejam 

relacionados ao objeto de estudo. Neste percurso, procuramos direcionar nossos esforços numa 

abordagem qualitativa do tipo descritivo interpretativo, conforme sugere Lüdke e André 

(2004), investigando o contexto deste Grupo, no período da graduação e suas possíveis 

contribuições para a formação dos sujeitos, tentando assim, compreender sua complexidade. 

 Evidenciar a importância de propor situações que possibilitem a aproximação dos 

acadêmicos com o contexto escolar, bem como apontar medidas que contribuam efetivamente 

para uma melhor articulação entre teoria e prática a partir do desenvolvimento de um projeto 

que compreende e assume a escola como lócus da aprendizagem docente é o ponto de partida 

para considerarmos nosso estudo como uma pesquisa do tipo estudo de caso, que de acordo 

com Lüdke e André (2004, p. 24), “[...] oferece elementos preciosos para uma melhor 

compreensão do papel da escola e suas relações com outras instituições da sociedade”.  
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Em acordo com estes esclarecimentos nos dedicamos ao levantamento, à seleção, ao 

estudo e à sistematização das informações produzidas pela literatura, a propósito da temática 

abordada (GATTI, 2009; GANDIN 2011; TARDIF, 2014, entre outros).  

Os estudos desenvolvidos por Bernardete Gatti (2009), indicam que a docência vem 

deixando de ser uma opção profissional procurada pelos jovens, sendo necessário considerar 

este problema e discutir os fatores que interferem nesse decréscimo na demanda pela carreira. 

A questão é importante porque o desenvolvimento social e econômico 

depende da qualidade da escolarização básica, mais ainda na emergência da 

chamada sociedade do conhecimento. Depende, portanto, dos professores no 

seu trabalho com as crianças e jovens nas escolas (p. 7). 

     

No caso da nossa pesquisa, supomos que os resultados identificados podem nos oferecer 

perspectivas para a formação inicial de professores que apontem possibilidades de diminuição 

de parte dos entraves vividos na formação inicial e no ingresso na carreira, favorecendo a 

permanência dos novos docentes na profissão.    

 

1.2. Instrumentos de coleta de dados da pesquisa: o que revelam os documentos oficiais e 

as primeiras entrevistas? 

 

Em conformidade com os objetivos propostos iniciamos nosso processo de investigação 

por meio da ampliação e do aprofundamento do estudo da literatura da área e, em paralelo, 

agendamos uma conversa com a Tutora do Grupo PET Conexões de Saberes da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), com a finalidade de levantar informações a respeito do Programa 

de Educação Tutorial/PET-MEC-SESu e compreender a composição e as especificidades do 

Grupo PET que coordena. O encontro ocorreu no dia 26 de maio de 2017, às 15 horas, na 

própria UFF e as informações adquiridas foram gravadas com o auxílio de um celular. Estas 

informações foram transcritas e posteriormente lidas e relidas, com o intuito de nos auxiliar a 

compreender os aspectos mencionados, a planejar e a tomar decisões sobre os futuros 

encaminhamentos da investigação. Foi nesta ocasião que decidimos entrevistar o responsável 

pela interlocução entre o Ministério da Educação (MEC) e a UFF, definimos os documentos 

oficiais que seriam analisados e agendamos o início da participação da pesquisadora nas 

reuniões do Grupo. 

Naquele momento, o caráter de integração permeou a entrevista favorecendo a fluidez 

do diálogo. Este aspecto é considerado salutar pela literatura, considerando a necessidade de 

criar/manter 
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[...] uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde, [...] onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões, 

[tendo em vista que] o entrevistado discorre sobre o tema com base nas 

informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista 

(LÜDKE e ANDRÉ, 2004, p. 33-34).  

 

Nessa relação de integração sobre o objeto investigado, percebemos que a Tutora traz 

consigo uma considerável experiência como formadora de professores, pois vem trabalhando 

há aproximadamente 10 anos com a perspectiva da pesquisa colaborativa (IBIAPINA, 2008), 

tanto na coordenação do PIBID, de grupos de Pesquisa e do próprio PET Licenciaturas. 

Intencionada a provocar reflexões, aprendizagens e mudanças na prática profissional dos 

participantes, atribui destaque particular ao processo investigativo e de construção coletiva do 

conhecimento, bem como às suas implicações ao longo do processo de formação dos envolvidos 

e não apenas dos resultados obtidos ao final do trabalho (MAGALHÃES, 2002). 

Em relação ao andamento da entrevista, cabe esclarecer que optamos pela não utilização 

de um roteiro prévio, considerando que a orientadora desta investigação também exerce o papel 

de tutora do Grupo PET e ocupou a condição de entrevistada. Este fator foi determinante para 

que decidíssemos abordar as questões sem o uso de um roteiro que, em princípio, não faria 

sentido porque seria lido e corrigido pela própria entrevistada. 

Dentre as informações adquiridas no encontro, destacamos a preocupação da Tutora em 

relação à formação docente e às práticas dos professores que atuam na educação básica, em 

especial, daqueles vinculados às escolas públicas. Com esta inquietação idealizou o Projeto que 

foi submetido à aprovação pelo MEC no primeiro semestre de 2014, seguindo as regras do 

Edital Interno PROGRAD/DPE – UFF. 

As respostas da Tutora e a análise do Projeto5 evidenciam que o objetivo do trabalho 

proposto é contribuir com a formação para a docência de alunos das licenciaturas, por meio da 

revisão, ampliação e produção de saberes referentes ao magistério, em especial, aqueles 

relacionados ao desenvolvimento de práticas/projetos interdisciplinares. 

Com a pretensão de realizar um trabalho inspirado pela abordagem interdisciplinar, 

alguns elementos foram considerados relevantes na construção do Projeto citado e evidenciados 

no mesmo documento, conforme indicado: compartilhamento das informações sobre o 

ambiente escolar eleito; compreensão sobre a interdisciplinaridade através da articulação teoria 

e prática; identificação e realização de ações coletivas voltadas para a superação das dúvidas e 

                                                           
5 O Projeto foi elaborado e aprovado em acordo com o Edital interno PROGRAD/DPE nº 02 de 16 DE julho de 
2014, destinado à seleção de tutor do grupo PET- Conexões de Saberes na UFF/MEC-SESu. 
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das dificuldades dos licenciandos no contexto das escolas envolvidas; potencialização da 

construção da identidade docente; produção/mobilização de saberes relacionados ao magistério.  

Corroborando nesse processo de (re)significar e dar sentido ao trabalho desenvolvido 

pelo Grupo PET a partir da construção de um Plano de Trabalho, a Tutora Mônica Vasconcellos 

(2014) argumenta: 

A escola é o principal ambiente de referência das ações educativas. Por conta 

disso é considerada uma instituição importante para a sociedade, uma vez que 

forma, continuamente, as novas gerações e, portanto, precisa levar em conta 

as características e as necessidades individuais e coletivas (p. 01). 

 

Outro ponto situado pela Tutora, no Projeto, diz respeito à consideração do trabalho 

inspirado pela interdisciplinaridade como forma de instigar a interconexão entre saberes de 

diferentes naturezas e valorizar aquilo que já foi vivido pelo sujeito, com vistas a privilegiar o 

uso de procedimentos que provoquem nos alunos o desejo e o gosto pela aprendizagem e por 

tudo o que isso significa.  

Para realizar esse trabalho, os estudos e as ações desenvolvidas pelo Grupo, baseiam-se 

na ideia de que o conhecimento nasce da incerteza, alimenta-se dela e se relaciona com novas 

formas de aproximação com a realidade sociocultural da comunidade (FAZENDA, 2011). Em 

alinhamento com este entendimento, o Projeto também toma por referência as contribuições de 

Hernández e Ventura (1998), acerca do que oferecem em relação ao desenvolvimento de 

projetos de trabalho no espaço escolar. Nas palavras registradas por Mônica Vasconcellos 

(2014) em seu Projeto, tal opção foi assumida porque 

O projeto é uma maneira dinâmica de ensino que permite ao aluno 

compreender, na prática, as funcionalidades e finalidades das disciplinas 
que, por vezes, são comumente ensinadas sem relação entre si e/ou sem 

articulação com o cotidiano. Possibilita, também, compreender que o 

conhecimento não é fragmentado e, portanto, a compartimentalização 

das disciplinas precisa ser superada. Com esse enfoque, o aluno deixa de 

ser tratado como um receptor de informações e passa a atuar como produtor 

de conhecimento (p. 06, grifo nosso). 

 

Outro fator considerado relevante no Projeto é a valorização de uma política voltada 

para ações em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero, com vistas a 

contribuir com a política de diversidade nas instituições de ensino superior, através de um 

processo seletivo que reconheça a vulnerabilidade social dos alunos bolsistas e não bolsistas 

participantes. A seleção, está pautada pelas orientações da Portaria de nº 343/13, que define que 

a Tutora é a responsável pela organização do processo de seleção dos novos integrantes. Neste 

caso, a Tutora compõe uma comissão na qual atua como presidente, em sistema de rodízio 

convida uma das professoras da Faculdade de Educação da UFF e solicita ao Grupo PET que 



24 
 

escolha dois membros que atuarão desde o princípio. O processo é estruturado em duas fases 

que priorizam a seleção de estudantes membros das camadas populares urbanas.  

A 1ª fase caracteriza-se pela apresentação de documentos pessoais e acadêmicos que 

indiquem tal condição. Na 2a fase, todos os alunos que apresentaram a documentação exigida 

na etapa anterior são convidados a participar de uma entrevista individual, previamente 

agendada, com a finalidade de esclarecer eventuais dúvidas decorrentes dos documentos 

entregues, assim como explicitar suas experiências, dúvidas e anseios e ouvir esclarecimentos 

breves relativos ao trabalho que o Grupo desenvolve. 

Em síntese, têm preferência alunos de diferentes cursos de licenciatura da UFF, cuja 

documentação apresentada evidencie vulnerabilidade em relação aos tópicos 1 a 3 abaixo 

descritos e que correspondam aos critérios estipulados nos itens 4 e 5 do Projeto submetido: 

 
1. Renda familiar – Por meio da análise do(s) comprovante(s) de renda do 

estudante e/ou da família; 

2. Local de moradia do estudante e/ou de sua família (áreas de 

remanescentes de quilombos, áreas indígenas, áreas de assentamentos e 

ribeirinhas, favelas, bairros periféricos ou territórios assemelhados) – 
Mediante análise do comprovante de residência do estudante; 

3. Escolaridade dos pais – A partir da apresentação de documentos como 

histórico escolar, declaração de conclusão de curso, certificados ou diplomas; 

4. Trajetória escolar (pública ou particular) – Mediante apresentação de 

documentos que indiquem que o candidato estudou em escolas públicas 

brasileiras, durante seu processo de escolarização; 

5. Período/Semestre em andamento na UFF – Serão priorizados os 

candidatos que estiverem cursando os quatro primeiros semestres dos cursos 

de licenciatura da UFF (2014, p. 08). 

 

Ao concluir as duas etapas da seleção, os bolsistas contemplados são informados sobre 

a data da primeira reunião a fim de participarem de uma atividade de acolhimento organizada 

pelo Grupo, com o intuito de receber e interagir com os novos integrantes e explicitar aquilo 

que desenvolvem continuamente. Nesta ocasião, é feita a apresentação de todos, são trocadas 

informações sobre seus papeis no Grupo e um dos projetos interdisciplinares já implementados 

é apresentado/explicado aos presentes. Também acertam os primeiros acordos, esclarecem o 

cronograma de trabalho, tomam as primeiras decisões e os novos integrantes preenchem os 

formulários de adesão ao Programa. 

Para melhor compreender estas minúcias e contemplar os objetivos traçados acertamos 

com a Tutora que entre o final de 2017 e parte do ano de 2018 acompanharíamos algumas das 

reuniões do Grupo PET, com a finalidade de nos apropriarmos de questões que não poderiam 

ser reveladas de outro modo. Embora os sujeitos da nossa pesquisa já tivessem deixado o 
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Grupo6 por motivos distintos, avaliamos que tal encaminhamento seria necessário para que 

acompanhássemos in loco, o modo como desenvolvem o trabalho e conhecer o teor das 

experiências que compartilham, seus posicionamentos, redirecionamentos e o significado que 

atribuem à realidade que os cerca. Também consideramos que isso nos permitiria ter maior 

clareza sobre os meandros da metodologia descrita no Projeto elaborado pela Tutora.  

Mesmo sem estar presente em todas as reuniões semanais, a participação nos cinco 

encontros do Grupo PET, evidenciou que a observação direta passou a ocupar um lugar 

privilegiado na construção e no entendimento desta pesquisa, por possibilitar um contato 

pessoal e estreito da pesquisadora com o contexto e com os sujeitos investigados. Tal 

procedimento apresenta uma série de vantagens, como mencionam Lüdke e André (2004, p. 

26). Para as estudiosas, a observação possibilita ao pesquisador chegar “[...] mais perto da 

perspectiva dos sujeitos, [constituindo-se, desse modo, em] um importante alvo nas abordagens 

qualitativas”. 

De fato, as vantagens desse tipo de procedimento são inúmeras e nossas hipóteses 

metodológicas se confirmaram, pois, o período de convivência ampliou e aprofundou nosso 

entendimento sobre o contexto da pesquisa.  

A sistematização das informações que emergiram deste período de observação estão 

organizadas no Quadro 2:  

 

Quadro 2 - Participação nas reuniões do Grupo PET Conexões de Saberes, com a Tutora.   

  

DATAS HORÁRIO LOCAL ASSUNTO 

 

1º 

Encontro 

26/06/2017 

 

18h às 21h 

 

Auditório Paulo Freire -

318/Bloco D - Campus 

Gragoatá/UFF 

- Evento organizado pelo Grupo PET, 

denominado “I Café com PET/ 

Licenciaturas: Experiências 

Interdisciplinares em Espaços 

Disciplinares” 

 

2º 

Encontro 

05/10/2017 

 

14h às 18h 

 

Sala 422 do PET – Bloco 

D – Campus 

Gragoatá/UFF 

- Acolhimento dos novos integrantes do 

Grupo PET e apresentação das 

principais informações sobre o trabalho 

que desenvolvem (Fases do processo de 

trabalho anual); 

- Apresentação da pesquisadora ao 

Grupo, esclarecimentos sobre os 

objetivos e metodologia da pesquisa e 

confirmação da sua participação nas 

reuniões subsequentes. 

 

3º 

Encontro 

 

 

 

 

 

 

- Planejamento coletivo das atividades 

a serem desenvolvidas em 2018 

(definição da escola a ser envolvida; 

                                                           
6 O período de vinculação ao Grupo foi descrito no capítulo IV, na 1ª categoria de análises, página 77 e 78, 
destinado aos resultados da pesquisa. 
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05/04/2018 14h às 18h Sala 422 do PET – Bloco 

D – Campus 

Gragoatá/UFF 

ano/série selecionado; agendamento 

com a escola para os esclarecimentos 

iniciais; indicação de sugestões de 

atividades paralelas a serem realizadas 

pelo Grupo, entre outras); 

- Organização dos petianos para o 

processo de estudo da literatura a ser 

desenvolvido entre os veteranos e os 

novos integrantes, bem como para a 

escrita do referencial teórico; 

- Explicações da Tutora sobre os 

aspectos que envolvem a elaboração de 

um artigo/trabalho acadêmico; 

- Esclarecimentos da Tutora acerca da 

atuação do Grupo na organização do V 

CEDUCE7 e na apresentação de 

trabalhos no evento. 

 

4º 

Encontro 

11/05/2018 

 

14h às 18h 

 

Sala de aula do Bloco D – 

2º Andar – Campus 

Gragoatá/UFF 

- Aproximação e acolhimento dos 

novos petianos pelo Grupo PET; 

- Explicações sobre a metodologia de 

trabalho do Grupo (Fases do processo 

anual); 

- Apresentação de um dos projetos 

interdisciplinares desenvolvidos pelos 

petianos com alunos do 6º ano, em 

2017. 

 

5º 

Encontro 

05/06/2018 

 

 

14h às 18h 

 

 

Sala 422 do PET – Bloco 

D – Campus 

Gragoatá/UFF 

- Participação da Prof.ª Cléo Lima, no 

Grupo PET, a convite da Tutora; 

Apresentação do seu livro: “Crônicas 

de uma Dra. Borboleta”; 

- Assuntos abordados na ocasião:  

• Importância do brincar; 

• O que é a escola? 

• Comunidades de aprendizagem; 

• Projetos de trabalho no ambiente 

escolar, entre outros; 

- Momento destinado às reflexões e às 

perguntas dos petianos em direção à 

Prof.ª Cléo Lima. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos registros produzidos em seu diário de campo. 

 

Conforme expressa o Quadro 2, o primeiro encontro com o Grupo ocorreu no dia 26 

de junho de 2017, em razão do convite da Tutora que na época estava coordenando o primeiro 

evento organizado pelo Grupo PET: o “I Café com PET/ Licenciaturas: Experiências 

Interdisciplinares em Espaços Disciplinares”. O evento teve por objetivo compartilhar o 

processo que envolve a construção e a implementação dos projetos interdisciplinares nas 

                                                           
7 V Colóquio Internacional Educação, Cidadania e Exclusão: Saberes da Didática e as Vozes da Escola. Este evento 
contou com mais de 1200 inscritos e foi coordenado por três professoras de Didática da FEUFF, dentre as quais 
a Tutora do Grupo PET foi uma delas  
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escolas envolvidas, mediante adoção de uma metodologia que visa a formação profissional dos 

licenciandos de modo imbricado com seu futuro ambiente profissional. Este foi um evento 

gratuito, realizado na FEUFF nos períodos matutino e noturno e destinado a todas as pessoas 

que têm interesse no assunto. Em cada período, um projeto interdisciplinar diferente foi 

explicitado na íntegra, assim como o material didático produzido para sua realização. Os 

desafios enfrentados pelos petianos, a superação das dificuldades e as aprendizagens 

constituídas, também foram aspectos abordados e um espaço para os questionamentos dos 

ouvintes foi reservado. 

Em linhas gerais, os petianos apresentaram em detalhes os percursos vividos na 

universidade e na escola, conforme informa o plano de trabalho anual do Grupo (entre os anos 

de 2014 e 2016) e, em acordo com o Projeto elaborado pela Tutora. Anunciaram os 

desdobramentos dessas experiências para suas vidas e declararam que o trabalho que 

desenvolviam dentro e fora das escolas era significativo para sua formação profissional. 

Como ilustração das reflexões desse trabalho para os integrantes do Grupo, registramos, 

a seguir, um trecho do depoimento de Pedro, licenciando em História e membro do PET desde 

2015, registrado no dia da apresentação do I Café com PET, no dia 26 de junho de 2017. 

O projeto também torna os saberes significativos para os alunos. É algo que 

tira as disciplinas de um saber estático por provas e etapas, para uma forma de 

se compreender esses saberes e se aplicarem no dia a dia. [...] Não é uma 

ciência, mas um fazer experiencial. Visa a prática de um ensino globalizante, 

indo além e fazendo a comunicação entre os saberes para que possam ter 

significados (PEDRO, 2017).  

 

Considerações feitas pelos membros do PET no evento, contribuíram para que a 

presente pesquisa tomasse forma e cor, tendo em vista que naquele momento sentiram-se livres 

e confiantes ao ocupar lugar de destaque em um ambiente em que, normalmente, as vozes 

pronunciadas costumam ser as dos professores. Portanto, aquele cenário foi determinante para 

acentuar a vontade e a curiosidade pelo Grupo; conhecer de perto o trabalho que desenvolvem; 

saber como iniciam cada etapa e quais dificuldades enfrentam na construção do referencial 

teórico, da metodologia do projeto interdisciplinar, na preparação do material didático... sem 

falar no período de aproximação com a escola! Foi a partir desse encontro que as dúvidas sobre 

o que pesquisar na formação inicial dos professores terminaram. Foi impactante ouvir aquelas 

vozes... 

 O segundo encontro com o Grupo, aconteceu em outubro de 2017, durante a reunião 

semanal, onde estavam presentes oito integrantes que já participavam do Grupo e sete que 

estavam iniciando. As apresentações aconteceram mediadas pela Tutora que esclareceu, de 
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forma ampla, o teor do desenvolvimento do trabalho e solicitou aos petianos que já atuavam 

que explicassem os detalhes da metodologia adotada na universidade e na escola, assim como 

informassem outros aspectos que julgassem relevantes, oportunizando-os a relatarem suas 

experiências e as principais informações sobre o processo. Logo em seguida, foi a oportunidade 

de esclarecer o que pretendíamos com a investigação, revelar a identidade da pesquisadora, os 

objetivos e as justificativas da pesquisa e informar os elementos já definidos no âmbito da 

metodologia. 

Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama variada de 

informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao grupo. 

Contudo, terá em geral que aceitar o controle do grupo sobre o que será ou 

não tornado público pela pesquisa (LÜDKE e ANDRÉ, 2004, p. 29). 

 

O terceiro encontro aconteceu durante uma das reuniões semanais e nos permitiu 

melhor compreender o conteúdo do Projeto que havíamos analisado. Em nossa opinião, essa 

compreensão foi facilitada pelos esclarecimentos do Grupo e da Tutora que, na ocasião, 

ressaltou a todos a relevância de manter atenção ao Projeto durante o planejamento coletivo de 

2018. Assim, as especificidades e os interesses coletivos seriam contemplados sem perder de 

vista as informações gerais descritas no documento. Naquele contexto, os petianos expressaram 

seus pontos de vista sobre o que estavam abordando e, com base nas experiências anteriores 

foram avaliando o processo vivido e tecendo o cronograma para o ano em andamento. Essa 

estruturação, contribuiu para sistematizar, direcionar e redirecionar o que estava sendo 

trabalhado, bem como para organizar a seleção dos novos integrantes, tendo em vista que dois 

dos membros deixariam o Grupo ao final do semestre. Estas informações estão descritas no 

cronograma de execução das atividades, no anexo A - páginas 144 e 145. Este documento 

nos oferece uma visão organizacional do trabalho que tem sido desenvolvido, favorece a 

identificação das responsabilidades, carga horária, atribuições e resultados esperados, 

permitindo maior acompanhamento por parte da Tutora e dos petianos independente do período 

de inserção e permanência no Grupo.  

Assuntos como atuação do Grupo na organização do V Colóquio Internacional 

Educação, Cidadania e Exclusão (V CEDUCE) agendado para junho de 2018; esclarecimentos 

das dúvidas sobre a elaboração de artigos e apresentação de trabalhos acadêmicos no evento 

citado, também ocorreram naquela ocasião. Além desses pontos, a organização de um período 

de contribuição dos petianos experientes junto aos novatos no processo de estudo da literatura 

de base do Grupo (AQUINO; 1998; BARBOSA, 2011; BRASIL, 1997; FAZENDA, 2011; 

GATTI, 2013; HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998; KOFF, 2009; LELIS, 2009; LELIS, 2012; 

LIMA, 2006; NÓVOA, 2015; RIO DE JANEIRO, 2015a; RIO DE JANEIRO, 2015b; 
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VASCONCELLOS e GUIMARÃES 2012) e no auxílio da correção da sistematização desses 

estudos foram temas abarcados. Como a seleção dos novos integrantes estava próxima este 

assunto foi incluído na pauta e recebeu considerável espaço, conforme imagem apresentada no 

anexo B - página 146.   

O quarto encontro evidenciou a busca pela aproximação entre os petianos veteranos e 

os novos integrantes vivida durante o acolhimento dos recém-selecionados. Para tanto, foi 

apresentado um dos projetos interdisciplinares desenvolvidos em 2017, com alunos e 

professores do 6o ano de uma escola estadual. O Projeto escolhido denominava-se “Grafite e 

Gastronomia - Da Cozinha à Rua: vidas que têm voz” e ao apresentá-lo, os membros 

esclareceram o percurso vivenciado cotidianamente, teceram comentários sobre suas 

aprendizagens e acerca das insuficiências que precisavam ser superadas.  

Em resumo, aquele foi um encontro pautado pelo acolhimento e pela divulgação do que 

se tem produzido e aprendido, conforme ilustram as fotos no anexo C - páginas 147 e 148. 

Outro momento relevante aconteceu no dia 05 de junho de 2018, durante o quinto 

encontro. Naquele dia, foi possível observar que o Grupo PET não restringe suas atividades 

aos estudos da bibliografia, às atividades da escola e à elaboração/desenvolvimento dos projetos 

interdisciplinares. Eles também se movem no sentido de ampliar horizontes a partir da troca 

com outros profissionais que compartilham as experiências que viveram em espaços formais e 

não formais de ensino. Naquela data específica, o Grupo recebeu a Profa.  Cléo Lima que, a 

convite da tutora, dedicou a tarde do dia 05/06 ao esclarecimento do seu percurso profissional 

e ao compartilhamento das experiências que têm acumulado frente ao desafio de trabalhar com 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. A convidada, também, levou para a discussão 

outros assuntos conforme expressa o Quadro 2. Como ilustração daquele encontro 

apresentamos, no anexo D - páginas 149 e 150, algumas imagens que oferecem uma ideia geral 

a esse respeito.  

Todo o percurso de observação vivido durante as reuniões do Grupo foi oportunizando 

a coleta de informações que, de outra maneira não seriam acessadas. Os dados produzidos foram 

imprescindíveis para os desdobramentos da pesquisa; para reforçar, complementar e 

exemplificar vários dos esclarecimentos feitos pelos entrevistados. Diante do volume de 

informações obtidas, bem como, da necessidade de dedicarmos tempo à escrita da dissertação 

decidimos suspender nossa participação nas reuniões a partir do quinto encontro e julgamos 

adequado manter relativa aproximação com o trabalho realizado pelos discentes via integração 

ao grupo do WhatsApp utilizado para comunicação diária dos membros, denominado “Informes 

PET”. 
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Em relação à decisão de manter ou suspender as observações, Lüdke e André (2004), 

explicam que cabe ao pesquisador definir a extensão desse período que vai “[...] depender acima 

de tudo, do tipo de problema que está sendo estudado e do propósito do estudo” (p. 29).  

Quanto à solicitação aos licenciandos para que nos integrassem ao grupo do WhatsApp, 

tomamos esta decisão por percebermos durante as reuniões que muitas das questões 

apresentadas tinham sido mencionadas ou exploradas por este canal. Também julgamos que 

deste modo poderíamos ampliar nosso entendimento acerca dos desdobramentos e das relações 

tecidas para além do espaço da sala do PET, considerando que não existem restrições de tempo 

e espaço quando se trata da comunicação pelas redes sociais.  

É importante levar em conta que estamos falando sobre pessoas que estão produzindo, 

transmitindo e consumindo informações o tempo todo (CHIAVENATO, 2000), portanto, 

realizar uma observação como esta nos parecia ser e foi uma rica possibilidade de investigação 

que favoreceria o acompanhamento sistemático da comunicação estabelecida pelo Grupo. 

Como a solicitação foi prontamente aceita pelos integrantes a adesão da pesquisadora como 

observadora ocorreu no dia 11 de maio de 2018, às 17 horas e 18 minutos. Através do aplicativo 

passamos a conviver em um “espaço de diálogo alternativo”, no qual foi possível verificar o 

engajamento e a colaboração entre petianos veteranos, novos petianos e a Tutora e, dessa 

maneira, observar suas ações em ambiente informal.  

Moran (2015), destaca este tipo de procedimento como aspecto positivo, pois a forma 

de comunicação proporcionada por esta ferramenta viabiliza a utilização de uma linguagem 

mais familiar, com mais espontaneidade e fluência constante de imagens, ideias e vídeos. De 

fato, diante da possibilidade de utilizar recursos tecnológicos através de aplicativos de áudio, 

texto e vídeo e com a disseminação desses recursos entre as pessoas que vivem na sociedade 

moderna, os mecanismos de registros de imagem e som se tornaram aliados a vários tipos de 

pesquisa, permitindo ao pesquisador ampliar os registros e incluir outros 

colaboradores/pesquisadores que, juntamente com ele, são capazes de produzir dados, além de 

propiciar a revisita a esses dados identificando situações imediatamente após seu registro.  

Os recursos tecnológicos, com suas imagens e vídeos apresentam-se como alternativa 

para tornar mais visíveis as rotinas, em especial quando são analisadas junto com os 

participantes da pesquisa, proporcionando tomada de consciência sobre a necessidade ou não 

de mudança nessas rotinas (MATTOS e CASTRO, 2010). 

Outro momento relevante para a pesquisa também ocorreu no dia 11 de maio de 2018, 

sendo que pela manhã. Na ocasião, entrevistamos o Técnico em Assuntos Educacionais que 

atua na Pró-Reitoria de Graduação da UFF, no setor destinado aos projetos especiais, como 
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interlocutor entre o Ministério da Educação (MEC) e os tutores dos grupos ligados ao Programa 

de Educação Tutorial/PET. Em razão da posição estratégica que ocupa inferimos que sua 

participação seria relevante pela qualidade das informações que dispõe a propósito do Programa 

e dos grupos.  

Para que a entrevista fosse realizada, primeiramente, fizemos contato telefônico e 

agendamos um encontro que ocorreu na sala de trabalho do interlocutor, localizada no prédio 

da Pró-Reitoria de Graduação da UFF. Utilizamos como apoio, um gravador de voz do celular 

e um roteiro de entrevista semiestruturada previamente elaborado, nos permitindo um melhor 

direcionamento dos interesses da pesquisa. Para sua efetivação, nos inspiramos pelas 

orientações dos estudiosos do assunto, dentre os quais, Manzini (2004) informa que 

No momento da entrevista, no processo de coleta de dados, o pesquisador 

necessita focalizar sua atenção no processo de interação, realizada por meio 

de perguntas, por meio da interação verbal e interação social (p. 01).  

 

Nesse processo, após a entrevista, o material gravado foi organizado, lido/relido e 

transcrito, oportunizando a percepção do que foi ou não perguntando, o que foi ou não 

respondido e do que está inaudível ou incompreensível, nos proporcionando verificar em que 

medida o objetivo da pesquisa está sendo considerado.   

A função do interlocutor é regida pela Portaria de nº 976/10, institucionalizada pelo 

MEC que indica, no máximo, um ou dois interlocutores por instituição. Em 2018, havia no País 

mais de 1000 grupos PET espalhados pelas diferentes Regiões, sendo 11 desse total presentes 

na UFF e mediados nos últimos 6 anos por este profissional. Em sua opinião, o fato de ser o 

único neste cargo desencadeia aspectos positivos e negativos relacionados ao fato de centralizar 

em apenas uma pessoa a responsabilidade por todos os grupos e por seus respectivos tutores.  

O interlocutor também representa o Pró-Reitor de graduação em determinadas situações, 

dentre as quais destacou a coordenação, a elaboração das pautas e das atas de boa parte das 

reuniões com tutores. Naquele período, o Professor Dr. José Rodrigues de Faria Filho, atuava 

como Pró-Reitor de Graduação da UFF e se mostrou disponível para colaborar com o que fosse 

necessário.  

  O interlocutor fez questão de apresentar informações que estão presentes nos 

documentos oficiais, como o Edital interno PROGRAD/DPE nº 02 DE 16 de julho de 2014 e a 

Portaria de nº 976/10, alterada pela Portaria de nº 343/13, do Programa. Destacou o entrevistado 

que o PET é coordenado pelo MEC e visa a formação de grupos compostos por 1 docente/tutor, 

até 12 discentes bolsistas e até 6 discentes não bolsistas, cuja finalidade é desenvolver 

atividades de excelência que abranjam ensino, pesquisa e extensão fornecendo ao estudante da 
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graduação uma formação acadêmica ampla, através de atividades extracurriculares e 

interdisciplinares. Tais atividades visam desenvolver o pensamento crítico, o trabalho em 

grupo, o senso de responsabilidade e a iniciativa dos discentes.   

Acrescentou que a implantação do Programa, em âmbito nacional, aconteceu no ano de 

1979, e na UFF passou a existir em 1996 a partir da necessidade de implantação de um 

Programa que correspondesse às características do PET. Embora seja coordenado pelo MEC, 

cada universidade tem a responsabilidade de apoiar e acompanhar o funcionamento dos grupos, 

através da composição de um comitê institucionalizado pela Portaria nº 976/10, denominado 

“Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação” (CLAA).  

Os comitês são formados por 12 representantes distribuídos entre 50% de tutores, alunos 

(1 titular e 2 suplentes) e membros da administração universitária, que ao CLAA se integram 

por indicação do Pró-Reitor de Graduação. Com direito a voto e a deliberar sobre os 

encaminhamentos necessários ao funcionamento do Programa na instituição universitária a qual 

estão vinculados, os membros do CLAA respondem às demandas locais e avaliam 

processualmente o trabalho desenvolvido pelos grupos. 

Além da Portaria MEC, nº 976 de 2010, os grupos precisam estar atentos à Portaria nº 

343, de 23 de abril de 2013 que alterou dispositivos da anterior e, ao mesmo tempo, afinados 

com outros documentos – em nível nacional e em âmbito institucional – tais como, o Regimento 

do CLAA. 

Em acordo com a Portaria nº 343/13, o Regimento indica ao CLAA as seguintes 

atribuições: 

I - acompanhar e avaliar o desempenho dos grupos PET e dos professores 

tutores; 

II - zelar pela qualidade e inovação acadêmica do PET e pela garantia do 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

III - apoiar institucionalmente as atividades dos grupos PET; 

IV - receber e avaliar os planejamentos e relatórios anuais dos grupos PET; 

V - verificar a coerência da proposta de trabalho e dos relatórios com o Projeto 

Pedagógico Institucional e com as políticas e ações para redução da evasão e 

insucesso nas formações em nível de graduação da IES; 

VI - referendar os processos de seleção e de desligamento de integrantes 

discentes dos grupos, por proposta do professor tutor; 

VII - analisar e aprovar os processos de seleção e de desligamento de tutores, 

bem como sugerir à Comissão de Avaliação, a substituição de tutores e emitir 

parecer sobre a extinção de grupos; 

VIII - elaborar o relatório institucional consolidado e encaminhá-lo à SESu, 

com prévia aprovação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da instituição ou órgão equivalente; 

IX - propor à Comissão de Avaliação critérios e procedimentos adicionais para 

o acompanhamento e a avaliação dos grupos PET da IES; 
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X - propor estudos e programas para o aprimoramento das atividades dos 

grupos PET da IES; 

XI - organizar dados e informações relativas ao PET e emitir pareceres por 

solicitação da Comissão de Avaliação; 

XII - elaborar relatórios de natureza geral ou específica; 

XIII - coordenar o acompanhamento e a avaliação anual dos grupos, de acordo 

com as diretrizes do programa e seus critérios e instrumentos de avaliação 

definidos no Manual de Orientações Básicas; e 

XIV - homologar os Planos de Trabalho e os Relatórios dos Grupos PET 

previamente aprovados pela Pró-Reitoria de Graduação ou órgão equivalente. 

 

Ao explicar o teor deste documento, o interlocutor acrescentou que a entrada da Tutora 

Mônica Vasconcellos decorreu da vacância na tutoria de um dos grupos da UFF em razão das 

avaliações atribuídas por uma comissão externa, no período anterior. Foi desse modo que, em 

reunião, o CLAA definiu que haveria a seleção de um novo tutor com novo projeto e que este 

deveria ter a interdisciplinaridade como eixo, considerando que se trata de um dos elementos 

centrais do trabalho que os grupos precisam abordar. Com tal perspectiva, em setembro de 2014 

a Tutora mencionada foi selecionada para coordenar o Grupo PET Conexões de Saberes – 

Licenciaturas. 

O interlocutor destacou, ainda, que o Programa (PET) foi criado para os bacharelados, 

porém, desde 2014, a UFF passou a ter o referido Grupo com foco nos estudantes dos cursos 

de Licenciatura, cuja finalidade é contribuir com a formação para a docência desses alunos. 

Informou que os 11 grupos PET/SESu, atuantes na UFF são: Engenharia de 

Telecomunicações/Niterói; Engenharia Mecânica/Niterói; Engenharia Agrícola e 

Ambiental/Niterói; Conexões Saberes História/Niterói; Geografia/Niterói; Economia/Niterói; 

Administração/Gestão Social/Volta Redonda; Odontologia/Nova Friburgo; Conexões de 

Saberes Enfermagem/Rio das Ostras; Farmácia Viva/Niterói; Conexões de Saberes/Niterói. 

Quanto à permanência e ao desligamento dos membros, o Inciso IV, do Art. 17, indica 

que o aluno deverá, “[...] ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do 

Programa” e, o Art. 13, Inciso V descreve que o Tutor deverá “[...] dedicar carga horária mínima 

de dez horas semanais para orientação dos integrantes discentes do grupo PET, sem prejuízo 

das demais atividades previstas em sua instituição”.  

O Inciso V, do Art. 20 da Portaria de nº 343/13, informa que o aluno só será 

desvinculado do grupo no caso de “[...] descumprimento das obrigações junto às Pró-Reitorias 

de Graduação, de Extensão e de Pesquisa, ou equivalentes”. Caso não haja problemas, sua 

permanência pode durar todo o período de graduação.  

A última etapa do percurso metodológico da presente pesquisa, abrangeu 4 dos petianos 

que iniciaram seus trabalhos com o Grupo PET Licenciaturas, em 2014. A motivação para a 
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escolha desses sujeitos, ocorreu utilizando como critérios o ano de vinculação ao Grupo (2014) 

e o mínimo de 3 anos e meio de permanência, o que nos levou a este total. Ao estabelecermos 

estes critérios, inicialmente, selecionamos 6 petianos, chegando ao total de 4.  

A redução partiu do princípio de que para se trabalhar com narrativas, que segundo 

Clandinin e Connely (2000, p. 20), constituem “[...] uma forma de entender a experiência”, não 

seria viável tendo em vista o prazo de apenas dois anos para a conclusão do mestrado, o que 

poderia acarretar comprometimentos para a realização das análises dos dados. Neste sentido, 

dentre os 4 petianos selecionados a única que foi escolhida por um critério diferente dos demais 

foi Tamires que esteve diretamente vinculada ao Grupo PET por 2 anos. Esta opção se deve ao 

fato de que enquanto eu aguardava o momento de orientação, Tamires, que conversava com a 

orientadora deste trabalho desabafou espontaneamente que seu envolvimento no PET foi 

fundamental para a superação de problemas pessoais e acadêmicos, contribuindo, inclusive, 

para suas escolhas profissionais. Seu depoimento foi decisivo por ter despertado minha 

curiosidade sobre a natureza desse Grupo e pelo tipo de trabalho que desenvolvem a ponto de 

exercer tamanha influência sobre uma jovem que não estava mais oficialmente vinculada ao 

Grupo, porém, permanecia próxima à Tutora e aos demais integrantes. Foi neste contexto que 

o objeto de pesquisa saltou aos meus olhos, e esta investigação passou a fazer parte do nosso 

campo de interesse.  

Aos 4 selecionados fizemos um convite via mensagem por aplicativo para que 

participassem da pesquisa mediante realização de uma entrevista semiestruturada, na qual nos 

forneceriam informações relacionadas ao objeto em questão. Para tanto, previamente, a Tutora 

do Grupo pediu autorização aos sujeitos selecionados para que os números de seus telefones 

fossem fornecidos. Como todos concordaram, na mensagem que enviamos individualmente 

explicamos os objetivos da investigação e indagamos se, caso fosse necessário, poderiam nos 

emprestar seus respectivos Diários Pessoais8 para posterior análise. Todos concordaram em 

participar e autorizaram acesso aos diários, no entanto, como os dados disponibilizados pelas 

entrevistas foram suficientes não foi necessário analisar os referidos materiais.  

De comum acordo, acertamos as datas das entrevistas individuais que pautadas por um 

roteiro semiestruturado foram gravadas com o auxílio de um gravador de áudio do celular. O 

roteiro foi composto por duas partes que se subdividiam em blocos. A primeira parte 

                                                           
8 Os Diários Pessoais, são cadernos individuais entregues pela Tutora a cada novo integrante, nos quais registram 
individualmente e, de forma contínua, suas percepções, dúvidas, aprendizagens e questões do seu interesse a 
propósito do processo de “tornar-se professor”. Esses registros auxiliam nas avaliações processuais, no 
acompanhamento do trabalho e no desenvolvimento das pesquisas relacionadas ao Grupo PET. 
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denominada “Perfil” era constituída por 3 blocos: Identificação; Vida escolar e 

Graduação/Licenciatura. De forma ampla, os blocos continham perguntas sobre a idade e os 

contatos pessoais dos entrevistados; o tipo de escola frequentada durante o ensino fundamental 

e médio, bem como os motivos que os levaram a eleger o curso de licenciatura em andamento 

e possíveis influências para esta decisão. 

 A segunda parte do roteiro abarcou 15 perguntas que compuseram um bloco sobre a 

participação dos sujeitos no Grupo PET. Dentre as indagações formuladas pedimos que nos 

esclarecessem: Como ficou sabendo sobre o Grupo PET - Conexões de Saberes e por que 

decidiu participar do processo de seleção;  ano de ingresso no Grupo e justificativas para sua 

permanência ou não; considerações sobre a profissão de professor antes de ingressar no Grupo 

e possíveis mudanças de ponto de vista;  problemas e desafios profissionais vividos com o PET, 

bem como possíveis estratégias de superação; tipos de contribuição desencadeadas (de caráter 

pessoal, acadêmico, político, profissional e etc.) por meio do trabalho desenvolvido enquanto 

esteve no Grupo; intenção de ingressar e/ou permanecer no magistério e perspectivas 

profissionais;  possíveis relações entre os estudos e as atividades desenvolvidas com o Grupo 

PET Conexões de Saberes e a permanência nos cursos de licenciatura. 

 As entrevistas aconteceram nos dias 10 e 12 de julho de 2018 e, em sua maioria, 

ocorreram no Espaço Reserva próximo ao campus do Gragoatá da UFF, no qual existem salas 

de cinema, restaurantes, cafés e uma livraria. Optamos por convidá-los a tomar um café neste 

ambiente e nele realizar a entrevista por considerarmos relevante propiciar um clima de 

acolhimento e leveza que o espaço universitário nem sempre oferece. Em nossa ótica, isso é 

relevante por considerarmos que a situação e o local no qual é realizada a entrevista contribuem 

para o seu desenvolvimento. Quanto ao entrevistador, entendemos que sua “[...] arte [...] 

consiste em criar uma situação onde as respostas do informante sejam fidedignas e válidas” 

(SELLTIZ, 1987, p. 644).  

Em sintonia com estas orientações e com o fato de que os questionamentos a serem 

formulados aos licenciandos abordavam aspectos relacionados aos seus próprios conflitos, 

afetos pessoais e fragilidades optamos por reforçar nossa atenção, respeito e cuidado em cada 

detalhe.  

As informações relacionadas a esta etapa da pesquisa foram organizadas e estão 

dispostas no cronograma a seguir: 

 

Quadro 3 – Cronograma da entrevista semiestruturada, realizada com quatro bolsistas do 

Grupo PET Conexões de Saberes da UFF, no período entre 2014 – 2018. 
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DATAS 

 

ENTREVISTADO(A) 

 

HORÁRIO 

 

LOCAL 

 

TEMPO DE 

DURAÇÃO 

 

 

 

10/07/2018 

 

Thaís 

 

 

Tamires 

 

13:00 - 15:30 

 

 

17:00 - 19:30 

 

Espaço Reserva 

 

 

Faculdade de 

Educação 

 

74 minutos e 10 

segundos 

 

75 minutos e 53 

segundos 

 

 

12/07/2018 

 

 

 

Vinícius 

 

Davi 

 

10:00 – 12:30 

 

15:00 – 17:30 

 

Espaço Reserva 

 

Espaço Reserva 

86 minutos e 62 

segundos 

 

82 minutos e 3 

segundos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no seu diário de bordo. 

 

A escolha pela entrevista como procedimento de coleta de informações partiu da 

necessidade incitada pelos objetivos da investigação que em sua redação evidenciam a 

relevância da escuta dos sujeitos. Aliada a esta questão nos sentimos interessadas em aprofundar 

e ampliar os dados coletados por outros instrumentos, para que pudéssemos analisá-los sob 

diferentes perspectivas e nos aproximarmos da sua totalidade. Esse aprofundamento 

possibilitou alcançar os participantes através dos seus discursos sobre o tema da pesquisa e 

descrever as percepções, representações, conceitos, valores e suas histórias de vida de modo 

mais coerente e claro, a partir do que os entrevistados apresentaram em seus depoimentos 

(MATTOS e CASTRO, 2010). 

Mattos e Castro (2010), agregam informações pertinentes às questões dessa natureza, 

conforme revela o excerto: 

Ao narrar sobre sua história de vida [e experiências] uma pessoa tende a 

selecionar detalhes para mostrar ao entrevistador como ele faz sentido de algo 

que julga ser importante para o desenvolvimento da pesquisa deste. O/a 

entrevistado/a tem consciência de que o/a entrevistador/ra precisa 

compreender alguma coisa sobre esta história de vida. O entrevistador tem 

consciência de que a parte da história que está sendo revelada pode não refletir 

o momento que está sendo vivido por ambos – entrevistador e entrevistado, 

mas que é necessário fazer sentido daquele momento. De modo que a história 

[e/ou experiência] trazida à tona pelo entrevistado precisa ser respeitada e seu 

significado preservado em termos da contextualização evocada por ele/ela que 

pode tanto ser posterior quanto anterior ao fato narrado (p. 95, grifo nosso).  

 

O caráter de interação e sensibilidade explicitado no excerto anterior foi foco de nossa 

atenção antes, durante e após a implementação de cada entrevista e nos levou a criar uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, tornando o roteiro 

passível de alterações durante o processo (LÜDKE e ANDRÉ, 2004).  
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O encontro com as narrativas dos diferentes sujeitos nos revelou uma diversidade de 

argumentos e posicionamentos que, ao serem analisados, possibilitaram uma ampla leitura dos 

seus entendimentos a propósito dos processos de produção de sentidos, de construção de 

conhecimentos, de opiniões sobre suas histórias de vida e os elos que foram se estabelecendo 

com a docência. O volume, a qualidade e a diversidade das respostas adquiridas foram 

consideráveis e para que pudéssemos analisá-las, algumas anotações foram feitas no diário de 

bordo da pesquisadora durante a própria entrevista, visando futuras categorizações e o 

estabelecimento de relações com a literatura. Ao término deste processo, transcrevemos os 

depoimentos ouvindo um a um os áudios de cada entrevistado. Para além das transcrições, o 

ato de ouvir e tornar a ouvir suas falas possibilitou a revisão das ideias abordadas que, no calor 

das entrevistas nem sempre ficam claras. Esta retomada contínua dos áudios também favoreceu 

a identificação de trechos significativos que posteriormente foram analisados (SPINK et al., 

2014). 

Este material foi categorizado por meio de análise de conteúdo, a partir da compreensão 

de que a mesma é, frequentemente, empregada para ressaltar palavras, frases e expressões de 

acordo com o objetivo da pesquisa (BARDIN, 1996).  

Para Gil (2008), 

A exploração do material constitui, geralmente, uma fase longa e fastidiosa 

que tem como objetivo administrar sistematicamente as decisões tomadas na 

pré-análise. Refere-se fundamentalmente às tarefas de codificação, 

envolvendo: o recorte - escolha das unidades, a enumeração - escolha das 

regras de contagem e a classificação - escolha de categoria (p. 152). 

 

De acordo com o autor (Ibidem, 2008, p. 177), “[...] a análise dos dados na pesquisa 

qualitativa passa a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador”, portanto, nesta 

etapa é importante tomar decisões acerca da maneira como as categorias serão codificadas, 

agrupadas e organizadas para que as conclusões se tornem razoavelmente estabelecidas e 

verificáveis. 

 Portanto, a análise de conteúdo não é a última fase do processo de pesquisa, mas, de 

certo modo, concomitante à coleta de dados, pois essas duas etapas se comunicam, o que torna 

o processo de análise sistemático, compreensivo e flexível (TESCH, 1990 apud GIL, 2008).  

Segundo o pesquisador (Ibidem, p. 178),  

[...] as categorias para escolha dos segmentos são tentativas e preliminares 

desde o início e permanecem flexíveis. Como as categorias derivam dos 

próprios dados é necessário que sejam definidas como provisórias até que 

possam abarcar os dados a serem obtidos posteriormente. 
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Em nosso caso, embora o objetivo geral tenha nos indicado pistas sobre a composição 

das categorias e isso tenha nos levado a compor um roteiro de entrevistas pautado pelas mesmas, 

seu delineamento foi sofrendo alterações à medida que entrávamos em contato com os registros 

do campo, ou seja, com os relatos dos sujeitos entrevistados. Esta dinâmica de alteração se 

manteve durante o processo de redação final da dissertação, considerando que as várias 

releituras do texto e seu cruzamento com a perspectiva teórica possibilitaram novos arranjos. 

Nesse compasso, elegemos três categorias assim denominadas: Contribuições, desafios e 

superações em narrativas; Saberes e Práticas Pedagógicas nas Licenciaturas; Relação 

Permanência e Formação Docente.  

As informações presentes em cada uma delas foram tecidas na busca pela identificação 

de semelhanças e diferenças entre si. Trechos das falas dos entrevistados e contribuições dos 

teóricos que contrariam ou reforçam/explicam, as informações desta pesquisa, também, foram 

registrados, com o intuito de complementar/ampliar este cruzamento (ALVES-MAZZOTTI e 

GEWANDSZNAJDER, 2002). 
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CAPÍTULO II 

 

A PRODUÇÃO DE NARRATIVAS: DISPUTAS, CONFLITOS E 

POSICIONAMENTOS 

 

Ao construir uma narrativa que revele as experiências vividas ao longo de sua trajetória, 

o sujeito cria e recria imagens de si que expressam uma maneira de representar sua existência 

e desvelar as escolhas e os valores que cultuou no decorrer deste processo. Quando se volta ao 

passado para produzir estas narrativas, sofre influências deste distanciamento temporal, que 

atua sobre a memória apagando algumas lembranças e intensificando outras, dando sentido aos 

próprios relatos (POLLAK,1989).  

Entende-se portanto, que as narrativas são recursos metodológicos propícios para a 

compreensão da memória e da história de vida de professores em processo de formação, pois a 

partir delas é possível produzir conhecimento sobre si, sobre os outros e sobre o cotidiano 

escolar, revelando-se através da subjetividade, da singularidade, das experiências e de seus 

saberes. Assim, supomos que ao incitarmos os participantes deste estudo a refletirem sobre sua 

trajetória pessoal e profissional é possível que novas aprendizagens tenham ocorrido no 

contexto da reflexão (CUNHA; MENDES, 2010).  

Compactuando com esta perspectiva, Galvão (2005) acrescenta que  

[...] as narrativas como método de investigação, permite aderir ao pensamento 

experiencial do professor, ao significado que dá às suas experiências, à 

avaliação de processos e de modos de atuar, assim como, permitem aderir aos 

contextos vividos em que se desenvolvem sua prática pedagógica (p. 3). 

 

Em outras palavras, de forma consciente ou inconsciente acontecimentos, personagens 

e lugares, colaboram para a construção desta memória, provocando-a a refletir sobre si gerando 

alterações sobre o modo como se percebe. Segundo Pollak, “[...] há uma ligação estreita entre 

memória e sentimento de identidade” (1989, p.12), tendo em vista que esta diz respeito tanto à 

autoimagem como à percepção que deseja passar aos outros. Esclarece, ainda, que a memória 

é 

[...] um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 

como coletiva, na medida em que é também um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 

um grupo em sua reconstrução [pessoal] (Idem, 1989, p.16). 

 

Podemos dizer que essa reconstrução remete o sujeito às recordações dos sabores, das 

imagens e dos aromas daquilo que foi vivido. Frágeis e fiéis, aromas, imagens e sabores 

transportam o edifício das recordações que o passado descortina de forma voluntária ou não. É 
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nesse passado descortinado que emergem lembranças subjetivas influenciadas por experiências 

variadas que incluem os processos formativos percorridos. Portanto, rememorar, também, é 

falar de formação. Nesta ótica, 

As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente 

ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu. De acordo 

com o ‘quanto’ investimos o nosso ‘eu’ no nosso ensino, na nossa experiência 

e no nosso ambiente sociocultural, assim concebemos a nossa prática 

(GOODSON, 2015, p.71-72).  

 

Tomando por base estas orientações, entendemos que ao desenvolver uma pesquisa 

voltada ao estudo de processos formativos de licenciandos é necessário dialogar com a literatura 

sobre os compassos e descompassos que me constituíram como professora e pesquisadora. 

Assim, ao ouvir meus ruídos interiores silenciados historicamente, poderei trazê-los à tona para 

que sejam explicitados e revelem elementos sobre a professora que me tornei, apontando, 

inclusive, o quanto influenciaram a opção que fiz pela temática aqui abordada, bem como as 

possíveis contribuições para as análises realizadas. Este diálogo com a literatura contou com os 

aportes de estudiosos que nos ajudaram a refletir sobre o assunto, dentre os quais destacamos 

Pollak (1989), Larrosa (2002), Goodson (2015) e Freire (2015), por entendermos que suas 

contribuições são essenciais para o desvelamento destas informações. 

 

2.1 Não existe história do Eu sozinho 

 

Descrever minhas memórias é encontrar significado para a busca da compreensão dos 

processos de formação que percorri e encontrar possíveis influências sobre minhas práticas. 

Este movimento me faz recordar momentos da infância que remetem ao período escolar e 

ajudam a estabelecer relações com as ferramentas pedagógicas com as quais tenho contado em 

meu dia a dia. Nesta busca, os momentos de aprendizagem decorrentes da luta cotidiana 

favoreceram a construção e a consolidação de atitudes e ações que mudariam o rumo da minha 

história. Como aponta Larrosa (2002, p.26), “[...] toda experiência se dá na relação entre o 

conhecimento e a vida humana”. Seria portanto, uma mediação entre ambos, ou seja, a 

apropriação utilitária que nos apresenta como conhecimento para as necessidades que vão 

surgindo ao longo da vida. 

Para que este percurso seja evidenciado inicio esta narrativa chamando atenção para o 

fato de que desde pequena gostava de conversar com amigos imaginários, pois era bastante 

tímida e isso me atrapalhava. Acredito que esta dificuldade existia por medo e insegurança, 

considerando que aos três anos de idade fui separada de minha mãe biológica e passei a morar 
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por um tempo com meus avós paternos. Aos cinco anos, meu pai me levou para morar com ele, 

sua nova esposa e minha irmã mais velha, que agia como minha protetora. 

Com uma infância conturbada e repleta de conflitos familiares, repousava em meus 

pensamentos uma série de angústias não reveladas, principalmente porque narrá-las ou falar em 

público era algo sofrido para mim. Como esclarece Pollak (1989), nosso silêncio pode estar 

ligado à resistência de lembranças sofridas no seio familiar ou entre amigos, aguardando o 

momento certo para ser relembrado.  

Aos três anos de idade entrei para a escola e daquele período recordo-me com afeto da 

professora Ana9, do Jardim de Infância. Sempre carinhosa e companheira, permanecia comigo 

após o horário de saída dos alunos e, embora tenhamos permanecido juntas por apenas dois 

anos, seu rosto ainda está guardado em minha memória em razão de seu companheirismo ter 

sido essencial naquela fase da vida. 

Se, de um lado, ao rememorar aquela época, lembranças tristes e conflituosas invadem 

meu pensamento, de outro, permite reviver acontecimentos inesquecíveis que foram marcantes 

e influenciam meus dias atuais. Dentre eles, destaco as brincadeiras no quintal da casa da vovó 

Maria, com o balanço na mangueira; a busca pelo ovo no galinheiro; a sensação de satisfação 

diante da horta repleta de tomatinhos; a sopa de macarrão grosso que só a vovó fazia... e 

“Aline”, filha da vizinha com a qual compartilhei brincadeiras na calçada e desenvolvi uma 

fraterna amizade. 

O tempo foi passando, chega o momento de estudar em outra escola bem maior que a 

anterior. Era uma escola Estadual, e eu estava com quase cinco anos. Parecia que naquele lugar 

eu poderia me encontrar, mas não foi tão fácil assim. O medo e a sensação de perda me 

assustavam e a dificuldade em aprender era grande. Meus avós paternos, com idade bem 

avançada não tinham meios para me ensinar ou para auxiliar minha irmã, mesmo assim havia 

cobranças por parte da família que nos comparavam às primas que demonstravam bom 

desempenho escolar e contavam com suas famílias para auxiliá-las. 

 Diante deste quadro, venho me perguntando se a escola poderia ter me auxiliado a 

superar as dificuldades impostas por aquele contexto, ter tornado prazerosa a convivência com 

os pares e instigado as relações com os objetos de aprendizagem.  

Não menos importantes que estes questionamentos, são as indagações formuladas por 

Alves (2005): 

 

                                                           
9 Para evitar a identificação, tomamos o cuidado de substituir os nomes das pessoas ou instituições por nomes 
fictícios.  
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As escolas tornam os alunos mais competentes para executar as tarefas 

práticas do cotidiano? E eles, alunos, aprendem a ver os objetos do mundo 

como se fossem brinquedos? Têm mais alegria? Infelizmente não há 

avaliações de múltipla escolha para se medir alegria... (ALVES, 2005, p. 17). 

 

As respostas para estas perguntas me fazem compreender que a sala de aula foi um 

espaço de executar tarefas repetitivas e cansativas, mas também de proporcionar o convívio e a 

troca com pessoas diferentes de mim. Em alguns poucos momentos havia descontração, porém 

na maioria das vezes precisava lidar com grande volume de matéria e com as muitas dúvidas 

que permaneciam. Muita insegurança e medo tomavam conta de mim, pois era pequena perto 

dos colegas, sem maturidade para dar conta de tantos compromissos. Minha mão doía muito e 

a caligrafia precoce se transformou em um desastre naqueles exercícios repetitivos.  

A escola foi importante naquele momento, mas a rotina era cansativa e sem alegria. Não 

era fácil conviver com um contexto familiar conflituoso e, ao mesmo tempo, ter interesse por 

aprender conteúdos escolares que pareciam vazios, sem significado. 

O tempo passou e a menina tímida e medrosa cresceu, aprendeu, conquistou, enfrentou 

desafios e os superou. Outros fatos marcantes no âmbito pessoal/familiar ocorreram e poderiam 

ser narrados, no entanto, em acordo com os objetivos definidos, manteremos o foco nas 

questões que me atravessaram via escola e universidade por terem me influenciado fortemente 

a ser a professora e a pesquisadora que sou. 

 

2.2 Narrar, uma escolha do tempo presente 

 

A escolha das informações que darão corpo à escrita desse tópico tem por finalidade 

abordar os percursos e as experiências que me tornaram a professora que sou. Registrá-las 

pressupõe um encontro com o passado e um olhar apurado sobre o presente, possibilitando o 

compartilhamento de experiências cotidianas com o devido cuidado de evitar a sequenciação 

de fatos pautados por marcos temporais. De modo geral, assim como acontece com tantas outras 

pessoas, minhas experiências foram marcadas por decepções com alguns educadores e por 

encantamento em relação a outros. Fiz dos insucessos meu trampolim de descobertas, escolhi 

minha profissão e fui aprendendo sobre ela. 

Permeada por lembranças sombrias, momentos de superação e o entendimento de que 

“[...] o pensamento requer não só inteligência e profundidade, mas sobretudo coragem” 

(ARENDT, 2008, p.15), aos 15 anos de idade comecei a trabalhar enquanto cursava o ensino 

médio (Curso Normal - Formação de Professores), conciliando as exigências desses dois 

campos de atividade e cumprindo as obrigações dos estágios. 
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Reconhecer que a falta de tempo tornou minhas possibilidades mais raras, me permitiu 

compreender que para se ter uma boa formação era preciso vivenciar, participar e sentir as 

coisas ao meu redor. Portanto, o desejo de me transformar em professora partiu da possibilidade 

de conseguir ser reconhecida e poder transformar vidas, já que a minha não estava sendo fácil. 

Acreditava que palavras tinham poder e que se eu conseguisse encantar os alunos teria a 

autonomia e o respeito de muitos, não apenas por ensinar o que deveria ser aprendido, mas 

também pelo vivido (FREIRE, 2015).  

Com este anseio trabalhava por meio período na loja da minha tia e me sentia 

incomodada com o fato de não me identificar com as atividades realizadas durante os estágios 

que realizava nas escolas, sob a tutela do curso de formação docente. Não via sentido naquilo 

e considerava aquela rotina uma sequência de obrigações técnicas e frias repletas de relatórios 

cansativos e observações sem significado. Hoje, ao refletir sobre aquele período penso que se 

“[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 2002, p. 21), posso afirmar seguramente que 

aquelas atividades não produziram efeitos capazes de considerá-las experiências construtivas 

no sentido profissional. 

Assim, concluí o magistério e naquela fase já não morava mais com meu pai e sim com 

a tia da loja onde trabalhava. Ele estava novamente separado e minha irmã mais velha casada. 

Apesar de encantada pela profissão e inspirada pelas boas influências da professora Ana, sentia 

forte insegurança perante o desafio de atuar como professora, por considerar que não teria 

condições de exercer uma profissão de tamanha responsabilidade.  

Felizmente, a coragem chegou de mansinho e aos dezoito anos de idade fui convidada 

a lecionar em uma escola particular, localizada no mesmo município em que vivia. Naquela 

instituição, concluí no período da noite o Curso de Formação de Professores porque precisei 

trabalhar em tempo integral na loja da minha tia e não tive como concluir a formação na escola 

pública onde estudava. Como as diretoras me conheciam como aluna, fizeram o convite para 

que eu fosse professora daquela instituição no ano seguinte ao da minha formação. Ao ser 

contratada, trabalhei por dois anos com a 3ª Série do Fundamental I, conhecida atualmente 

como 4º Ano. Não tinha nenhuma experiência prática proveniente da formação inicial, pois os 

estágios, por serem apenas de observação, não contribuíram para a realidade que vivenciaria 

naquele momento e isso me levou a sentir forte insegurança diante das dificuldades que surgiam 

ao tentar controlar a turma, trabalhar com o conteúdo de forma mais interessante e a 

administração do tempo necessário a cada atividade.  
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O desejo de aprender e de agir de forma semelhante ao dos professores que me 

encantaram fizeram daquela oportunidade algo desafiador. Não foi fácil, mas procurei ajuda 

com os professores mais experientes, como a professora Angélica que trabalhava há dez anos 

como alfabetizadora, na escola particular onde conclui os estudos do magistério. No ano 

seguinte, minha prima Andréa, formada em Pedagogia e companheira de moradia por quase 

sete anos ficou encantada com meus planos de aula e os levou para a escola onde lecionava. A 

escola era conceituada na região, especialmente, por ter sido a primeira Faculdade de Filosofia 

do Noroeste Fluminense. Sua diretora me deu uma oportunidade e assim iniciei uma nova 

experiência profissional, sendo que dessa vez passaria a atuar com uma turma de 1ª Série 

(atualmente, 2º Ano do Ensino Fundamental I).  

Minha prima foi uma referência. Como ajudou! Sua alegria e amor pelo que fazia, 

acentuavam-me ainda mais o desejo de ensinar. Era carinhosa, gostava de cantar e criar 

metodologias divertidas e eu perguntava, aprendia e procurava fazer o mesmo com minha 

turma.  

Foram dez anos de muito trabalho e dedicação. Tentava ensinar de forma lúdica e 

prazerosa, principalmente Matemática e Língua Portuguesa, pois no período em que era aluna 

enfrentei muitas dificuldades nessas matérias. 

Me casei, iniciei a Licenciatura em Pedagogia e no segundo ano do curso precisei 

interrompê-lo para ajudar minha irmã mais velha a cuidar do meu pai que aos 52 anos de idade 

estava muito doente. Meus professores eram rígidos e faziam cobranças que eram inviáveis 

naquele momento, seja pelas condições materiais, emocionais ou mesmo por insuficiências 

acarretadas pelas fragilidades das escolas nas quais estudei. Minha única referência de amor e 

carinho estava indo embora, se despedindo. A minha timidez continuava atrapalhando e com 

isso só conseguia dialogar com liberdade com meus alunos.  

Tranquei a faculdade e com muita tristeza esperei a despedida do meu querido pai. Só 

depois de dois anos retornei e percebi que muita coisa havia mudado. Não perdi tempo e acabei 

recomeçando do lugar de onde parei, mesmo sabendo que não seria fácil por estar casada e ter 

uma filha pequena. Como precisava seguir em frente, as palavras de Paulo Freire me inspiraram 

a não desistir, pois  

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de quem a ele se adapta, mas a de quem 

nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito 

também da história (FREIRE, 2015, p. 53). 
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Em face ao mundo e aos desafios da carreira docente retomei os estudos na licenciatura 

em Pedagogia fazendo uma jornada tripla, porque lecionava no turno da manhã e da tarde e 

ficava direto na faculdade para estudar, contando sempre com a ajuda do meu esposo. 

Relembro com muito orgulho cada desafio, superação e a ajuda que tive nessa 

caminhada, onde escolher o magistério foi um divisor de águas para a superação de tantos 

bloqueios e medos que vivenciei. Ser professora me constituiu como alguém que tinha a 

capacidade para falar, mas acima de tudo saber ouvir.  

Foi na licenciatura que percebi que a experiência com o cotidiano da sala de aula faziam 

toda a diferença. As disciplinas só teorizavam aquele contexto tão real que vivia, mas sem a 

ajuda de colegas da área, principalmente da minha prima, com quem morei dividindo o mesmo 

quarto, as práticas e as metodologias de ensino, acredito que o período de sobrevivência e 

descoberta (HUBERMAN, 1995) só agravariam a distância entre os ideais e a realidade 

cotidiana da sala de aula. Porém, comigo foi diferente, as trocas e buscas pela aula dinamizada, 

criaram em mim um sentimento de descoberta e entusiasmo. Era uma situação de 

responsabilidade e naquele período, relembro que me sentia importante por ter uma carreira e 

uma sala de aula com trinta crianças que tornavam meus dias intensos e repletos de 

possibilidades. De acordo com a literatura,  

Durante esta fase, o professor busca novos estímulos, novas ideias, novos 

compromissos. Sente a necessidade de se comprometer com projetos de algum 

significado e envergadura; procura mobilizar esse sentimento, acabado de 

adquirir, de eficácia e competência (COOPER, 1982 apud HUBERMAN, 

1995, p. 42). 

 

E agora, ao reviver este processo por meio de um voltar à origem, de um inventário das 

experiências fundadoras, ancorada em minhas próprias narrativas e na análise das narrativas 

dos sujeitos que fazem parte desta pesquisa, buscamos evitar o ato mecânico ou simplesmente 

descritivo dos acontecimentos, na tentativa de recriar o passado e ajudar a construir o futuro 

(BRAGANÇA, 2006).  

Corroborando com Souza e Mignot (2008): 

[...] os registros de experiências vividas no cotidiano pessoal/ou profissional 

[possibilitarão] ao sujeito, enquanto autor e ator de sua história, eleger 

aprendizagens significativas e ressignificá-las no trabalho de formação inicial 

ou continuada no âmbito escolar (p. 16). 

 

Essa possibilidade de escrever, transforma-se num ato de despir-se que possibilita aos 

professores/professoras uma reflexão sobre esta escrita e sobre a pertinência da mesma 

enquanto prática de formação, autoformação e transformação de si (Ibidem, 2008).  
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2.3 Como analisar o não dito? 

 

Durante a graduação sempre dizia que queria ser professora de disciplinas pedagógicas, 

em escolas que oferecessem o Curso Normal e rechaçava a ideia de atuar como coordenadora. 

Considerava a coordenação uma tarefa punitiva e sem valorização, especialmente porque 

minhas experiências evidenciavam que este profissional exigia muito e dialogava pouco com 

os demais. Não sei se por sorte ou não, anos tempestuosos chegaram à empresa onde trabalhava 

e ocasionaram mudanças na direção, me levando a concluir que deveria buscar novas 

oportunidades. Acreditei na ideia de que “[...] a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 

toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm 

[...]” (LARROSA, 2002, p. 24).  

Nessa busca e nesse interromper o que estava fazendo, após dez anos de trabalho como 

professora e cursando o último ano de faculdade decidi que poderia ter outras experiências. Foi 

nessa época que surgiu a oportunidade de trabalhar em minha cidade como coordenadora 

pedagógica de um curso técnico/profissionalizante do Estado do Rio de Janeiro.  

Foi o período em que tive a oportunidade de experimentar o outro lado da minha 

formação que considerava quase impossível, pois ser coordenadora pedagógica era algo que 

nunca desejei durante a faculdade. Quase seis anos se passaram e fui aprendendo muito com a 

troca, com o diálogo e minha opinião sobre coordenação mudou para melhor.  

Ao final do 6o ano na coordenação do curso técnico, fui convidada a substituir uma 

professora do 4º Ano de um novo colégio particular da cidade. Aceitei o convite e passei a ter 

dois empregos. No final do ano, quando concluí o trabalho onde atuava temporariamente como 

coordenadora, fui novamente convidada pelos diretores do colégio a assumir uma nova função, 

a de Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental II, justamente onde entrei como 

professora substituta. Naquele que seria meu último ano de contrato na rede tive a chance de 

me deparar com a criação de uma nova oportunidade profissional. Assim, minha realização 

acontecia gradativamente...  

Faculdade concluída e com muito trabalho pela frente, durante quase oito anos 

coordenei o Ensino Fundamental II e depois acabei assumindo a mesma função no Ensino 

Médio. No decorrer daqueles anos, tive mais um filho e concluí três cursos de especialização: 

Gestão Escolar, Psicopedagogia Institucional e Docência do Ensino Superior. Participei de um 

processo seletivo para docente temporário de uma rede de ensino superior do Estado do Rio de 

Janeiro e fui aprovada. Ministrei aulas para o tão sonhado curso de Pedagogia e, finalmente, 

consegui realizar meu sonho.  
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Depois de três anos lecionando na rede, em 2015 fui convidada a assumir a Coordenação 

do Curso de Pedagogia. Sabia que precisava continuar a construir e a reconstruir caminhos e 

aprendizagens, por isso, no ano seguinte, decidi cursar como ouvinte uma disciplina eletiva 

oferecida pelo Programa de Pós-graduação em Educação da UFF. Na mesma ocasião fui 

convidada pelo professor Everardo Paiva de Andrade a participar do CDC/UFF – Grupo de 

Pesquisa coordenado por ele e pela Professora Sandra Selles. Este convite me proporcionou a 

chance de crescer ainda mais na profissão que escolhi e que tanto admiro. Também ajudou a 

fomentar as bases para minha aprovação no Mestrado em Educação da mesma instituição. 

Lutei, persisti e hoje escrevo minhas narrativas na certeza de que em tudo há uma razão 

de ser, creio que esta oportunidade tem contribuído para que eu permaneça semeando por 

lugares onde ainda não andei, mas que certamente chegarei.  

A respeito dos processos de transformação desencadeados e vividos pelo professor nos 

diferentes espaços educacionais nos quais atua, Demartini (2008) nos apresenta uma reflexão 

que consideramos apropriada. Diz o pesquisador: “Se o professor introduz mudanças através 

de sua atuação, ele também se transforma através da sua prática pedagógica (p. 58). Práticas 

essas que dão pistas sobre as diferentes formas de atuar e que, de certo modo, revelam um pouco 

da nossa identidade, tendo em vista que   

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 

produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais 

adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que 

caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 

2015, p. 16). 

 

Se a maneira como cada um de nós ensina está diretamente ligada aquilo que somos 

como pessoa quando exercemos o ensino, compactuamos com Nóvoa (2015) ao indicar a 

inviabilidade de separarmos o eu profissional do eu pessoal. Neste sentido, finalizo este breve 

registro reconhecendo a minha própria impossibilidade de delimitar onde começa e onde 

termina a Cyntia professora que tomada pela recordação do aroma do cacau da casa da 

professora Ana e das palavras de Freire (2015), me fazem acreditar que com amorosidade 

podemos alcançar as pessoas e impulsioná-las para lugares inimagináveis. 
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CAPÍTULO III 

 

COM QUE PALAVRAS ESCREVEMOS O QUE VIVEMOS? 

 

O interesse e a motivação pelo estudo de uma temática específica pode ter origens 

distintas se compararmos as razões pelas quais cada pesquisador faz suas escolhas. No meu 

caso, esta construção foi ganhando forma no decorrer do processo de desenvolvimento pessoal 

e profissional, conforme narramos nos capítulos anteriores e apresentou maior clareza a partir 

da leitura das obras dos pesquisadores que discutem questões que envolvem a profissão docente, 

a formação inicial e a história de vida dos professores (CONTRERAS, 2002; GATTI, 2009 e 

2015; NÓVOA, 1995 e 2006; TARDIF, 2014). 

Dentre as diferentes questões que nos afligem, uma delas destaca-se por atravessar a 

formação e a profissão docente, além de ser alvo dos debates da área da Educação, conforme 

explicita a citação a seguir: 

A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes 

excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir sobre 

as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É desesperante 

ver certos professores que têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de 

outro modo e não sabem como. Têm o corpo e a cabeça cheios de teorias, de 

livros, de teses, de autores, mas não sabem como aquilo tudo se transforma 

em prática, como aquilo tudo se organiza numa prática coerente. Por isso, 

tenho defendido, há muitos anos, a necessidade de uma formação centrada nas 

práticas e na análise dessas práticas (NÓVOA, 2006, p. 14). 

 

Nóvoa (2006, p. 14) acrescenta que “[...] a formação dos professores continua hoje 

muito prisioneira de modelos tradicionais, de modelos teóricos muito formais, que dão pouca 

importância a essa prática e à sua reflexão”. Suas pesquisas têm apontado para a necessidade e 

o desafio de construirmos, coletivamente, outros modelos de formação, pautados pela análise 

dos aspectos profissionais explicitados no excerto. Ciente de que este é um desafio complexo e 

urgente, o estudioso adverte que o avanço em direção à melhoria da qualidade da escola, passa 

pelo enfrentamento e pela superação deste nó que compromete os cursos de licenciatura e age 

sobre a escola, ampliando as dificuldades que os professores enfrentam em seu campo de 

trabalho, seja no planejamento e no desenvolvimento das práticas propriamente ditas ou no 

sentimento de despreparo frente à inserção no primeiro emprego. 

De modo geral, o discurso apresentado pela literatura nacional e estrangeira assemelha-

se a este entendimento e agrega outros aspectos que nos provocam a pensar e a propor 
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alternativas para o enfrentamento dos problemas anunciados. Estas provocações foram 

sistematizadas e ajudam a compor os próximos tópicos deste trabalho.  

 

3.1. Professores em Formação Inicial 

 

Ao analisar o cenário de formação inicial para o magistério verificamos um contexto 

não muito animador, no qual identificamos um acúmulo de impasses e problemas que, 

especificamente no Brasil foram constituídos e agrupados historicamente e precisam ser 

encarados se quisermos superá-los (GATTI, 2014). Esses problemas não estão dissociados da 

imagem social do professor em declínio ou da substituição da ideia do papel da escola como 

espaço principal de acesso à informação e via de ascensão econômica e social para certas 

camadas sociais. Gatti (2009) argumenta, ainda, que “[...] devido a profissão docente ter se 

tornado pouco seletiva, muitas pessoas passaram a exercer a docência sem formação específica 

e preparo profissional” (p. 13).  

A esse respeito, Gauthier (1998) acrescenta que para ensinar não basta conhecer o 

conteúdo, ter talento ou bom senso. Ensinar também exige saber planejar, organizar, avaliar, 

conduzir os problemas dos alunos mais agitados ou muito tranquilos, mais avançados ou muito 

lentos, entre outros. Para o autor, a ação educativa do professor, consiste na construção de um 

repertório e um reservatório de conhecimentos que é extraído da sua prática docente ao exercer 

o ofício no dia a dia.   

Ao contrário do reservatório de conhecimentos do ensino, que engloba todos 

os saberes dos professores, o repertório de conhecimentos diz respeito 

unicamente à parte formalizável do saber docente oriunda do exercício 

cotidiano do magistério em sala de aula. A importância de constituir um tal 

repertório reside na capacidade de revelar e de validar o saber experiencial dos 

bons professores, a fim de, torná-lo público e acessível (GAUTHIER, 1998, 

p. 179). 

 

O autor esclarece ainda que, durante muito tempo, pensou-se e ainda pensam que ensinar 

traduz-se em transmitir um conteúdo a um grupo de alunos, ou seja, “[...] que quem sabe ler 

pode certamente ensinar a ler, que quem sabe química pode ensinar a matéria, que todo 

historiador pode seguramente ministrar aulas de história [...]” (1998, p. 20).  

Este quadro colabora para intensificar o entendimento de que “qualquer um”, pode ser 

professor e favorece a manutenção do significado de desqualificação profissional, contribuindo 

para a transitoriedade na carreira, entendendo-a como alternativa profissional provisória e, 

portanto, de caráter secundário (GATTI, 2009).  
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De acordo com Diniz-Pereira (2011), um sujeito ao optar por um curso que o habilite 

para o exercício da profissão inicia um dos primeiros passos na direção da construção da 

identidade docente. Para o autor, o reconhecimento e a opção estão hoje comprometidos em 

função da representação social da profissão marcada por um sentimento de inferioridade, 

limitação e desqualificação. Percebe-se que a valorização, a construção e a perpetuação do 

profissional da educação passa pela responsabilidade das políticas públicas educacionais. Essa 

valorização do profissional da educação por sua vez, não consegue ir além de um discurso 

demagógico que não se traduz em melhorias efetivas nas condições salariais e de trabalho dos 

professores. 

“O desprestígio acadêmico das atividades ligadas à educação nas instituições de ensino 

superior também contribui para que os jovens tenham dificuldade de se identificarem como 

alguém que está se preparando para o exercício do magistério” (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 

47). Percebe-se que muitas instituições ainda privilegiam os bacharelados em detrimento das 

licenciaturas. E aqueles cursos que são reconhecidamente de licenciatura assumem feições de 

um curso de bacharelado, provocando a incerteza do tipo de profissional que ali se pretende 

formar. 

Estudos desenvolvidos pelo autor, informam que a participação dos licenciandos em 

experiências educacionais, influenciam na construção de “referências experienciais”. 

Por referências experienciais [entende-se] tanto as práticas sociais construídas 

ao longo de toda a trajetória de vida – escolar ou não – dos sujeitos, antes, 

durante e depois de ingressarem em um processo formal de preparação de 

professores, como aquelas mais diretamente ligadas aos momentos específicos 

em que assumem a condição de docentes (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 47). 

 

Nesse contexto, a maior parte dos licenciandos pesquisados apontou que a participação 

nessas experiências se tornou decisiva para sua opção pela profissão de professor, devido a uma 

maior valorização e respeito que passaram a adquirir após vivenciarem a complexidade e os 

desafios do fazer pedagógico. “Tal constatação, nos faz pensar na inadequação dos cursos do 

Brasil e de outros países, onde o estudante conclui seu curso sem ter assumido verdadeiramente, 

o papel docente” (Idem, 2011, p. 48). 

Diante deste cenário, a formação docente tem sido um considerável desafio para a 

comunidade educacional e alvo de críticas da sociedade brasileira. Problemas neste campo 

atravessam fronteiras e para enfrentá-los 

Inúmeros países vêm desenvolvendo políticas e ações agressivas na área 

educacional cuidando, sobretudo, dos formadores, ou seja, dos professores, 

que são os personagens centrais e mais importantes na disseminação do 

conhecimento e de elementos substanciais da cultura. Da Tailândia à França, 

do Chile aos Estados Unidos, Inglaterra, Colômbia, Suécia, Finlândia, 
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Nigéria, Argentina, Equador, entre tantos outros, medidas vêm sendo tomadas 

nas duas últimas décadas no sentido de formar de modo mais consistente 

professores em todos os níveis e de propiciar a esses profissionais carreiras 

atrativas (GATTI, 2014, p. 35). 

 

No Brasil, não tivemos até o momento iniciativas, em âmbito nacional, suficientemente 

consistentes, a ponto de provocar a revisão da estrutura, do currículo e da dinâmica dos cursos, 

nem tampouco o devido apoio institucional aos licenciandos, no sentido da atração e da 

permanência na graduação. Ações dessa natureza exigem políticas públicas alinhadas com as 

pesquisas educacionais e a disponibilização dos recursos necessários, assim como a adoção de 

práticas no cotidiano das universidades que visem a superação de 

[...] conceitos arraigados e hábitos perpetuados secularmente [...] [para que 

tenham] condições de inovar. Aqui, a criatividade das instituições, dos 

gestores e professores do ensino superior está sendo desafiada. O desafio não 

é pequeno quando se tem tanto uma cultura acadêmica acomodada e num jogo 

de pequenos poderes, como interesses de mercado de grandes corporações 

(Idem, p. 36). 

 

Propondo um repensar na formação inicial dos professores, estudiosos têm ressaltado a 

importância do estreitamento dos laços e a consolidação de um projeto que articule os estudos 

realizados nas licenciaturas às demandas e às práticas do ambiente escolar (NÓVOA, 2009 e 

2006; GATTI, 2014), tendo em vista que  

[...] para além da formação acadêmica, [a atuação profissional do futuro 

docente] requer uma permanente mobilização dos saberes adquiridos em 

situações de trabalho, que se constituirão em subsídios para situações de 

formação e dessas para novas situações de trabalho (GATTI, 2014, p. 34). 

 

Como ilustração podemos citar a quase ausência de compreensão dos licenciandos sobre 

o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo de crianças, adolescentes e jovens, suas culturas e 

motivações nos cursos de formação, sem falar na “[...] dissonância entre o exposto nos projetos 

pedagógicos e o conjunto de disciplinas oferecidas, e suas ementas” (Idem, 2014, p. 39). 

Insuficiências como estas acentuam o distanciamento entre possíveis relações teóricas e práticas 

nos cursos oferecidos. 

  Sobre este mesmo assunto, Perrenoud (et al. 2001, p. 217) afirma que, “[...] o professor 

como ator, tem necessidade de dar sentido àquilo que faz, de reconstruir sua razão, de ter sua 

legitimidade, sua coerência”. Considerada a diversidade de problemas aos quais será 

confrontado ao ingressar na profissão, sua integração ao ambiente escolar é fundamental para a 

revisão dos conhecimentos produzidos durante sua trajetória de vida e para a composição de 

novos conhecimentos profissionais. De acordo com o pesquisador, 

As experiências de vida podem ser uma preparação sem que o interessado 

tenha consciência disso e muito antes de saber que se tornará professor. Pode-
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se supor mesmo que a tomada de consciência de certas competências – por 

exemplo, capacidade de partilhar seu saber, de explicar fenômenos 

complexos, de comunicar, de seduzir, de influenciar – condiciona a orientação 

para o ensino (PERRENOUD et al., 2001, p. 219). 

 

Não há mudança de prática, se não há mudança de representação. É necessário fazer 

algo apropriado para novas táticas. Uma formação por análises permite construir 

conhecimentos articulados à profissão. A ideia, segundo Marguerite Altet (2017)10 é que a 

análise das práticas possa valorizar os professores, produzir novos saberes e permitir inovar em 

situações profissionais. Para a autora, formar profissionais capazes de criar situações de 

aprendizagem deveria ser o eixo central da maior parte dos programas de formação inicial e 

continuada dos professores da pré-escola à universidade. Porém, tal visão, ainda está muito 

longe do verdadeiro sentido que se deve dar ao termo tornar-se professor. Pesquisas realizadas 

pela autora, em 23 países, mostram que o sistema valoriza o professor que domina os 

conhecimentos e aceita as análises de suas práticas nos cursos de formação inicial. 

Em resumo, não basta ensinar aos futuros docentes os saberes profissionais inerentes ao 

seu trabalho. Para que se tornem professores é importante considerar as recomendações 

indicadas pelas pesquisas e provocá-los a analisar as práticas observadas e implementadas, com 

base em estudos da área e em suas experiências anteriores, incorporando mecanismos que 

integrem bibliografia, experiências variadas, reflexão coletiva e individual. 

 

3.2. Uma produção humana que deixa as nossas digitais 

 

Ao sair da universidade onde, em princípio, deveríamos aprender a lidar com inúmeras 

situações que o ambiente escolar pode exigir, ingressamos na profissão cheios de expectativas, 

com a cabeça transbordando de ideias sobre o aluno, o ensino e o trabalho. Ali percebemos que 

o “choque cultural” é grande e que as dificuldades serão intensas (TARDIF, 2007). 

 Para lidar com estes desafios, Contreras (2002) reivindica que a formação dos 

professores contemple elementos que, em seu entendimento, poderiam fomentar avanços para 

o exercício profissional. Dentre eles cita o desenvolvimento da capacidade de enfrentar novas 

                                                           
10 Seminário/Oficina: Análise de Práticas Docentes: uma demanda de Pesquisa e Formação, ministrado pela 
Prof.ª Dra. Marguerite Altet, com 4 (quatro) horas de duração, no Auditório Prof. Dr. Angelo Barone Netto, na 
Fundação Carlos Chagas, São Paulo, no dia 25 de agosto de 2017. Organizadoras: Bernadete Gatti e Lúcia Villas 
Bôas. A Prof.ª Dra. Marguerite Altet é professora emérita de Ciências da Educação da Université de Nantes, 
França. Pesquisadora do Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN), nas áreas de formação inicial e 
continuada de professores e práticas docentes. Atuou, como consultora em educação, em vários países: Cuba, 
Chile, Irã, Haiti, Burkina Faso, Senegal, Marrocos, entre outros. 
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situações; de tornar-se responsável por aquilo que faz e sensível diante de situações delicadas; 

comprometido com a comunidade, com o propósito educativo e com a realidade concreta na 

qual está imerso. A esse respeito argumenta que  

Autonomia, responsabilidade, capacitação são características 

tradicionalmente associadas a valores profissionais que deveriam ser 

indiscutíveis na profissão de docente. E a profissionalização, pode ser, nessa 

perspectiva, uma forma de defender não só os direitos dos professores, mas da 

educação (CONTRERAS, 2002, p. 73). 

    

 Pensando nesta transformação da realidade, identificação e comprometimento com a 

prática é que as licenciaturas precisam integrar aos seus modos de agir e pensar, um saber que 

inclui a mobilização não só de conhecimentos e metodologias de trabalho, como também 

intenções, valores individuais e grupais da cultura escolar. Isso inclui confrontar ideias, crenças, 

práticas, rotinas, objetivos e papéis, na busca pela compreensão das diferentes realidades e na 

capacidade de propor alternativas para os dilemas enfrentados (GATTI, 2014). 

 Nessa busca pela compreensão das diferentes realidades, observa-se os dilemas e 

conflitos do início da carreira, que surgem principalmente, na sala dos professores. Reforçando 

a ideia de que há uma hierarquia de posições declarada ao professor novato por àqueles que já 

se encontram há algum tempo nesse espaço, tornando-se a primeira dificuldade daquele que se 

aventura a iniciar a atividade docente (CIRÍACO; COSTA, 2016).  

Se, de um lado, sabemos que as instituições formadoras apresentam problemas que 

podem comprometer o desempenho do professor e, de outro, as escolas não favorecem a 

socialização profissional daqueles que a ela se integram, de que modo os novatos se organizam 

para atender as exigências profissionais? Quais são as dificuldades que enfrentam e as 

estratégias que adotam para lidar com os desafios iniciais? Podemos pensar na formação do 

futuro professor sem levar em conta a fase inicial da profissão? 

 Em nossa compreensão, discutir a formação de professores requer considerar o 

exercício profissional e, principalmente, a entrada deste sujeito na carreira do magistério, 

tomando por referência o entendimento de que se trata de um processo no qual o sentimento de 

incapacidade e a sensação de abandono costumam acompanhá-lo por um período que varia 

entre três e cinco anos (HUBERMAN, 1995; TARDIF, 2014). Estes e outros sentimentos 

vividos no início da carreira compõem aquilo que Huberman (1995) denomina por 

“sobrevivência” e é descrito como 

[...] o ‘choque com o real’, a constatação da complexidade da situação 

profissional: o tatear constante, a preocupação consigo próprio (‘Estou a me 

aguentar?’), a distância entre os ideais e as realidades cotidianas da sala de 

aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, 

simultaneamente, à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações 
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demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam 

problemas [...] (p.39). 

 

Huberman (1995), com base em Veenman (1984), acrescenta que neste início o 

professor vivencia um “choque de realidade” – período de confrontação inicial entre a 

complexidade da situação profissional e as ideias construídas ao logo da formação inicial. Neste 

período, além de conviver com as características traduzidas no conceito de “sobrevivência” é 

comum que o iniciante se perceba alegre por suas pequenas conquistas diárias e satisfeito por 

pertencer a uma categoria profissional ou feliz por experimentar um novo procedimento 

metodológico que, em seu ponto de vista, gerou bons resultados. Para explicar este segundo 

conjunto, o pesquisador se utiliza de um outro conceito, o da “descoberta”:  

É um aspecto que se traduz no entusiasmo na vontade de descobrir [...] a 

experimentação, a exaltação por estar finalmente, em situação de 

responsabilidade (ter a sua sala de aula, seus alunos, o seu problema, o seu 

programa) por se sentir colega num determinado corpo profissional [...] (p.39). 

 

Algumas dificuldades e dilemas nesse período de entrada na carreira, se não forem bem 

geridos pelo professor, com apoio de outros profissionais mais experientes, podem 

comprometer sua atuação e interferir no processo de construção de sua identidade profissional, 

que neste momento costuma ser potencializada pelo considerável volume de aprendizagens 

adquiridas. Franco (2000), apresenta algumas informações que nos ajudam a compreender 

alguns dos comprometimentos aos quais nos referimos:  

1) problemas em conduzir o processo de ensino e de aprendizagem, 

considerando as etapas de desenvolvimento de seus alunos e o conteúdo a ser 

desenvolvido; 2) problemas com a disciplina dos alunos e com a organização 

da sala de aula (p. 34).  

 

Para o autor do excerto, no âmbito da formação inicial, questões sobre conduzir o 

processo de ensino e a mediação de conflitos da sala de aula em contextos práticos do exercício 

da docência têm se apresentado de maneira fragmentada, demonstrando-se pouco eficiente para 

as exigências da escola quando o professor ingressa na carreira. 

É a partir desse momento de iniciação à docência, que o professor sente  

[...] como se da noite para o dia, o indivíduo deixasse subitamente de ser 

estudante e sobre os seus ombros caísse uma responsabilidade profissional, 

cada vez mais acrescida, para qual percebe não estar preparado (SILVA, 1997, 

p. 53). 

 

Estes dilemas podem assolar os professores iniciantes e aumentar a angústia, a 

insegurança, o medo e a ansiedade, levando-os a agir por improviso, por tentativa e erro ou 

mesmo fortalecer o desejo de abandonar a profissão (VASCONCELLOS, 2016). Todas essas 

sensações são marcantes no percurso da busca pela inserção na docência. Assim, em meio a 
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tantos obstáculos vivenciados no dia a dia do trabalho como professor, torna-se necessário que 

o mesmo encontre motivos para permanecer na profissão. E para que isto aconteça é necessário 

que possa recorrer ao apoio da instituição que trabalha e aos referenciais de sua formação 

(CIRÍACO; COSTA, 2016). 

Neste contexto, por não ter apoio da equipe pedagógica, em alguns casos, se torna 

comum, a mobilização de saberes que vivenciou enquanto aluno para constituir sua prática 

pedagógica. Porém, essa realidade poderá contribuir de forma negativa para as primeiras 

vivências dentro da sala de aula.   

É neste momento que abarca a transição da vida de estudante para a de professor 

(TARDIF, 2007), que o sujeito é cotidianamente colocado à “prova” e precisa lidar com uma 

grande diversidade de desafios e cobranças; com as avaliações dos colegas de profissão, dos 

alunos, dos familiares e dele próprio, fazendo-o refletir sobre sua capacidade pessoal e 

profissional e sobre sua permanência nesta função. Para lidar com tantas exigências produz, 

reproduz e mobiliza saberes cujas fontes são variadas. Isso o ajuda a seguir em frente e pode 

contribuir positivamente com a imagem que faz de si, com o aumento da confiança em suas 

decisões, além de servir de referência em situações posteriores (VASCONCELLOS, 2016), 

conforme observamos no próximo tópico. 

 

3.3. Sentidos da Profissão em Diálogo com a Formação 

 

Considerando que a docência é um processo que se constrói e reconstrói no decorrer de 

uma vida que inclui os percursos formativos e a própria história de vida do professor, 

entendemos que as escolhas e as decisões que toma em seu ambiente de trabalho são fortemente 

influenciadas por estes aspectos. Portanto, se queremos compreender como pensam e agem os 

professores, precisamos conhecer suas histórias e as fontes dos saberes que mobilizam no 

exercício da profissão.  

Segundo Nóvoa (1995), estes estudos vieram em oposição aos estudos anteriores que 

reduziam a profissão docente a competências e técnicas, fazendo uma separação entre o eu 

profissional e o eu pessoal. “Essa virada nas investigações passou a ter o professor como foco 

central em estudos e debates, considerando o quanto o ‘modo de vida’ pessoal acaba por 

interferir no profissional” (NUNES, 2001, p. 28). Podemos dizer que esse movimento surgiu 

“[...] num universo pedagógico, numa amálgama de vontades de produzir um outro tipo de 

conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do quotidiano dos professores” 

(NÓVOA, 1995, p.19). 
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Nesse cenário de análise da formação inicial pautada pela valorização de realidades 

educativas e pelo cotidiano do professor, os estudos sobre os saberes docentes se fortaleceram 

e começaram a surgir na literatura internacional, buscando elos junto aos diferentes saberes 

implícitos nas práticas docentes (NUNES, 2001).  

[...] no Brasil, pode-se dizer que as primeiras pesquisas datam dos anos 

noventa e foram fortemente influenciadas pelos estudos internacionais 

desenvolvidos desde o início da década de oitenta (CARDOSO; DEL PINO; 

DORNELES, 2012, p. 1). 

 

Dentre os teóricos estrangeiros que se debruçam sobre esta temática e têm influenciado 

fortemente o desenvolvimento de pesquisas no País, destacamos Maurice Tardif, Clermont 

Gauthier, Claude Lessard e Bernard Charlot, como algumas das principais referências. 

Na obra intitulada “Saberes Docentes e Formação Profissional”, Maurice Tardif (2014) 

ressalta a importância de compreender o que pensam os professores sobre seus saberes. 

Segundo o autor, os professores ocupam uma posição socialmente desvalorizada, entre os 

diferentes grupos que atuam de formas diversificadas no campo dos saberes. Considera a 

relação estabelecida entre os professores com os seus saberes da formação profissional, como 

uma relação de exterioridade, onde as universidades e os formadores universitários assumem 

as tarefas de produção e legitimação dos saberes científicos e pedagógicos, ao passo que aos 

professores compete a apropriação desses saberes, no decorrer de sua formação, como normas 

e elementos de sua competência profissional, normatizados pela universidade e pelo Estado.  

De acordo com o pesquisador o saber docente é um “[...] saber plural, formado de 

diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos 

currículos e da prática cotidiana” (TARDIF, 2014, p. 54).  

Partindo dessa ideia de pluralidade, [...] a possibilidade de uma classificação 

coerente dos saberes docentes só existe quando associada à natureza diversa 

de suas origens, às diferentes fontes de sua aquisição e as relações que os 

professores estabelecem entre os seus saberes e com os seus saberes 

(CARDOSO et al., 2012, p. 2). 

 

Ao afirmar que há diversos saberes relacionados ao fazer dos professores, Tardif (2014) 

chama atenção para a posição de destaque ocupada pelos saberes experienciais em relação aos 

demais, justificando essa posição principalmente, porque avalia que os docentes mantêm uma 

relação de exterioridade com os demais saberes, por não controlarem sua produção e sua 

circulação. Destaca ainda, a existência de cinco tipos diferentes de saberes implicados na 

atividade docente, propondo um modelo tipológico para identificar e classificar esses saberes.  

No quadro abaixo, apresentamos os saberes citados pelo autor e a sua compreensão por 

cada um deles: 
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Quadro 4 – Classificação dos saberes docentes de acordo com Tardif (2014, p. 63): 

Saberes dos professores Fontes sociais de 

aquisição 

Modos de integração no trabalho 

docente 

 

Saberes pessoais dos professores 

A família, o ambiente 

de vida, a educação no 

sentido latu, etc. 

 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos 

pós-secundários não 

especializados, etc. 

 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais 

 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de 

professores, os estágios, 

os cursos de reciclagem, 

etc. 

 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores 

 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das 

‘ferramentas’ dos 

professores: programas, 

livros didáticos, 

cadernos de exercícios, 

fichas, etc. 

 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na 

escola 

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, 

a experiência dos pares, 

etc. 

 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

 

Observa-se uma preocupação do autor em apresentar os saberes provenientes das 

atividades profissionais dos professores em diálogo com o processo de constituição 

profissional, não se restringindo ao presente, mas em conformidade com as experiências do 

passado, em que os conhecimentos adquiridos no contexto da sua vida pessoal e familiar, assim 

como em toda a sua trajetória escolar, são decisivos também na constituição de sua identidade 

profissional, justificando, portanto, a característica temporal dos saberes docentes (CARDOSO 

et al., 2012). 

A partir do quadro construído por Tardif, considera-se que o modo de integração dos 

saberes à prática profissional dos docentes, acontece por processos de socialização, seja pelas 

experiências pré-profissionais (que antecedem o ingresso do professor na carreira) ou de 

socialização profissional (que se referem à trajetória profissional do professor). Portanto, os 

saberes dos professores não se caracterizam especificamente por uma construção individual.  

Por mais que consideremos que o professor age sozinho, as relações que 

estabeleceu, ao longo de sua vida, na sua família, na escola e em outros 

espaços de convivência social, bem como a interação estabelecida com alunos, 

colegas de profissão e também nas instituições de formação, interferem nas 

decisões a respeito de suas ações (CARDOSO et al., 2012, p. 5). 
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 Compreender essa pluralidade de saberes docentes construídos ao longo das relações 

que estabelece, conforme evidenciam os estudos de Tardif (2014), colabora com a afirmação 

de Gauthier (2006), ao esclarecer que é preciso 

[...] conceber o ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma 

espécie de reservatório no qual o professor se abastece para responder as 

exigências específicas de sua situação concreta de ensino (p. 28). 

 

Esse “reservatório” no qual o professor se abastece é uma das teses defendidas na obra 

intitulada “Por uma Teoria da Pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente” 

(GAUTHIER, et al., 2006). Para o autor e colaboradores, o não reconhecimento da docência 

como profissão dotada de características e saberes específicos, torna o professor responsável 

diretamente pelo resultado do seu fazer em sala de aula. 

De modo geral, com os professores não tem sido desenvolvida a cultura de publicizar 

os saberes específicos de sua profissão, em razão disso destinam tudo o que sabem ao segredo 

da sala de aula, fazendo do ensino um “ofício sem saberes” (p. 25). Assim sendo, o senso 

comum tratou de produzir ideias a respeito dos saberes necessários ao ensino, dentre as quais o 

entendimento de que basta conhecer o conteúdo, ter talento, bom senso, seguir a intuição, ter 

experiência e cultura.  

Em contrapartida, a necessidade de se determinar cientificamente que saber específico 

está relacionado à tarefa de ensinar acabou produzindo outra situação que, de acordo com 

Gauthier et al. (2006) em nada contribui para a formalização de um saber específico da 

profissão. Durante décadas houve um esforço, por parte de pesquisadores de diferentes lugares 

do mundo, no sentido de transformar a pedagogia numa ciência aplicada e alicerçada nas 

descobertas de outras ciências. Dessa forma, o professor, ou o pedagogo, para ensinar, deveria 

ter o conhecimento dos princípios dessa ciência e aplicá-los em sala de aula, visando à solução 

dos problemas que encontra no seu cotidiano. O principal equívoco desse processo, segundo os 

estudiosos, reside no fato de que essas pesquisas desconsideraram a real situação do professor 

em sala de aula (CARDOSO et al., 2012, p. 6). 

Esse esquecimento a respeito da ação decisiva do professor no processo de ensino 

evidencia a falta de reconhecimento da docência como profissão, ausente de características e 

saberes específicos. Por sua vez, tornar o professor o único responsável pelos resultados dos 

processos de ensino em nada ajuda a solucionar os problemas que afetam o espaço escolar, por 

desconsiderar a complexidade das diferentes relações que ali se estabelecem (CARDOSO et 

al., 2012).  

Em outras palavras, 
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Assim como as ideias preconcebidas de um oficio sem saberes, denunciadas 

anteriormente, bloqueavam a constituição de um saber pedagógico, do mesmo 

modo essa versão universitária científica e reducionista dos saberes negava a 

complexidade do real do ensino e impedia o surgimento de um saber 

profissional. É como se, fugindo de um mal para cair num outro, tivéssemos 

passado de um ofício sem saberes a saberes sem um ofício capaz de colocá-

los em prática, saberes esses que podem ser pertinentes em si mesmos, mas 

que nunca são reexaminados à luz do contexto real e complexo de sala de aula 

(GAUTHIER et al., 2006, p. 27).  

  

Neste tipo de relação que nega a realidade dos saberes profissionais sobre o ensino, são 

desconsiderados os atores e as dinâmicas que ali se estabelecem: o professor numa sala de aula, 

diante de um grupo de alunos que convivem e confrontam determinados valores.  

O que podemos fazer para diminuir essa distância? Em que medida a formação de 

professores pode contribuir? 

Gauthier et al., (2006) nos fala sobre a relevância de levarmos em conta o contexto 

complexo e real no qual o ensino evolui para que os saberes isolados não correspondam a 

formalização de um ofício que não existe (GAUTHIER, 1998). Advertimos, também, sobre a 

importância de rever os modelos de formação dos professores constituindo estratégias que 

valorizem o trabalho com os saberes profissionais produzidos e mobilizados pelos docentes, 

levando os licenciandos a identificá-los, esmiuçá-los, analisá-los e compará-los. Isso inclui o 

estudo, o entendimento e os diferentes usos das tecnologias digitais nos processos de ensino e 

as funções sociopolíticas da educação nem sempre compreendidas.  

A partir desta perspectiva o papel do professor precisa ser sopesado e a formação 

docente toma novos rumos, pois os alunos de hoje não são os mesmos de uma ou duas décadas 

atrás. Portanto, os saberes antes valorizados pela escola não correspondem mais aos interesses 

da sociedade atual que convive, de modo desigual, com a larga escala de produção e difusão de 

informações em diferentes meios e sobre os mais diversos assuntos. Isso tem gerado pressões 

para que escola, professores e comunidade educacional como um todo revejam sua atuação e 

se atentem às transformações e à multiplicidade de saberes (SOUZA, 2013). 

Para nos ajudar a pensar sobre os saberes docentes, Gauthier et al. (2006) nos apresenta 

uma proposta que transcrevemos a seguir. 
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Quadro 5 – Classificação do reservatório de saberes mobilizados pelos professores de acordo 

com Gauthier et al. (2006, p. 29). 

 

SABERES SABERES SABERES SABERES SABERES SABERES 

disciplinares 

(A matéria) 

curriculares 

(O 

programa) 

das ciências 

da 

educação 

da tradição 

pedagógica 

(O uso) 

Experienciais 

(A 

jurisprudência 

particular) 

da ação 

pedagógica (O 

repertório de 

conhecimentos 

do ensino ou a 

jurisprudência 

pública 

validada) 

 

Para compreendermos o sentido e a forma de mobilização dos saberes pelos professores, 

a partir do quadro apresentado, partiremos da análise dos saberes disciplinares, que de acordo 

com a interpretação do autor são aqueles saberes produzidos pelos pesquisadores e cientistas 

envolvidos com atividades de pesquisa nas diferentes áreas de conhecimento. Portanto, apesar 

de não se encontrarem envolvidos no processo de produção dos saberes disciplinares, os 

professores têm como uma das suas funções retirar aquilo que é importante a ser ensinado. Do 

ponto de vista de Gauthier et al. (2006, p. 30), o que diferencia o professor de qualquer outro 

leigo é o fato de conhecer profundamente a matéria a ser ensinada, “[...] não se tratando apenas 

de um saber disciplinar propriamente dito, mas de um saber da ação pedagógica produzido pelo 

professor no contexto específico do ensino de sua disciplina”.  

Por saberes curriculares, o autor compreende os conhecimentos a respeito dos 

programas escolares. No que diz respeito ao assunto, apesar dos professores, no geral, não 

exercerem influência sobre sua criação, o conhecimento a respeito da temática também faz parte 

do seu conjunto de saberes. Na constituição dos programas, os conhecimentos e saberes 

produzidos e legitimados socialmente devem ser selecionados e transformados em 

conhecimentos escolares. Essa transformação é realizada por instâncias administrativas 

superiores ou ainda por especialistas nas diversas áreas de conhecimento. Os programas são 

implementados por meio de diretrizes oficiais e, ainda, pelos livros e materiais didáticos 

produzidos, tendo como base essas diretrizes. Reside nesse aspecto, a necessidade dos 

professores terem um conhecimento mínimo a respeito do assunto. 

Os saberes das Ciências da Educação se referem ao conjunto de saberes produzidos 

acerca da escola, de sua organização, funcionamento e, ainda, a respeito da profissão em si. 

Esses saberes são adquiridos pelos professores ao longo da formação profissional e são aqueles 

que os diferenciam de qualquer outra pessoa que saiba apenas o que é uma escola. 
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Diferentemente deste enfoque, o professor deve conhecer profundamente a instituição escolar. 

A respeito, esclarece Gauthier et al.: 

Em suma, [o professor] possui um conjunto de saberes a respeito da escola 

que é desconhecido pela maioria dos cidadãos comuns e pelos membros das 

outras profissões. É um saber profissional específico, que não está diretamente 

relacionado com a ação pedagógica, mas serve de pano de fundo tanto para 

ele quanto para os outros membros de sua categoria socializados da mesma 

maneira. Esse tipo de saber permeia a maneira de o professor existir 

profissionalmente (2006, p.31). 

 

Por sua vez, os saberes identificados pelo pesquisador como saberes da tradição 

pedagógica referem-se às representações que cada professor possui a respeito da escola, do 

professor, dos alunos, dos processos de aprender e ensinar, etc. Essas representações foram 

construídas, segundo argumentação dos autores, em etapas anteriores ao ingresso na carreira, 

ou seja, antes mesmo de o professor eleger sua profissão e ingressar num curso de formação 

inicial. 

Os saberes experienciais, correspondem aos conhecimentos construídos pelos docentes 

em um processo individual de aprendizagem da profissão. A forma como o pesquisador se 

refere ao saber experiencial é bem específica, no sentido de trazer novos elementos para a 

reflexão a respeito da importância da experiência prática na constituição dos professores. 

Estudiosos como Tardif (2014), Gauthier et al (2006) e outros destacam que a relação 

que os professores mantêm com os saberes experienciais acaba contribuindo para o não 

reconhecimento da docência como profissão, pois, 

Quer se trate de um momento único ou repetido infinitas vezes, a experiência 

do professor não deixa de ser uma coisa pessoal e, acima de tudo, privada. 

Embora o professor viva muitas experiências das quais tira grande proveito, 

tais experiências, infelizmente, permanecem confinadas ao segredo da sala de 

aula. Ele realiza julgamentos privados, elaborando ao longo do tempo uma 

espécie de jurisprudência composta de truques, de estratagemas e de maneiras 

de fazer que, apesar de testadas, permanecem em segredo. Seu julgamento e 

as razões nas quais ele se baseia nunca são conhecidos nem testados 

publicamente (GAUTHIER, 2006, p. 33). 

 

Na perspectiva de Tardif (2007; 2014), os saberes experienciais dos professores são 

resultado de um processo de construção individual, mas, ao mesmo tempo, são compartilhados 

e legitimados por meio de processos de socialização profissional. Nesse sentido, a interação 

entre os professores desencadearia um processo de valorização e de reconhecimento desses 

saberes como pertencentes a uma classe e não a um profissional em específico. Para Gauthier 

et al (2006), entretanto, esse processo não parece suficiente no sentido de garantir que a 

sociedade reconheça que os professores possuem um saber que lhes é característico. É preciso 



62 
 

verificá-los por meio de métodos científicos, divulgá-los e reconhecê-los como o saber 

profissional dos professores. 

Os saberes da ação pedagógica, de acordo com o pesquisador seriam, então, os saberes 

experienciais dos professores a partir do momento em que se tornam públicos e são validados 

por meio de pesquisas realizadas tendo como cenário empírico a sala de aula. A ideia 

apresentada por Gauthier et al, a respeito da necessidade de que se validem e se tornem públicos 

os saberes experienciais dos professores é, nesse sentido, o que possibilitaria a construção de 

uma teoria da pedagogia. 

Os saberes da ação pedagógica, bases de uma aspirada Teoria de Pedagogia, seriam o 

resultado da relação de complementação estabelecida entre os saberes disciplinares (sobre a 

matéria a ser ensinada), os saberes curriculares (sobre o programa de ensino), os saberes das 

ciências da educação (resultado do processo de formação inicial dos professores), os saberes da 

tradição pedagógica (elementos do ser professor provenientes de uma representação específica 

de escola e de atividade docente, relacionada com sua vivência de aluno) e os saberes 

experienciais (resultado das experiências do cotidiano e da interpretação subjetiva de sua 

validade). Seria esse saber, de acordo com os autores, que direcionaria o professor a decidir por 

esta ou por aquela ação em cada caso específico de sala de aula. 

A questão em relação aos saberes da ação pedagógica é que são saberes que têm origem 

na relação entre todos os saberes que o professor utiliza na atividade de ensinar e que ficam 

guardados, escondidos, condenados a serem uma espécie de segredo poucas vezes 

compartilhado. O processo que resulta em omitir os conhecimentos que os professores 

produzem a partir de sua ação é facilitado, também, pela própria organização da escola. Essa 

condição é ressaltada por Tardif e Lessard (2011) que, ao analisarem a escola como lugar de 

organização do trabalho docente, destacam que quanto mais complexa a escola foi se tornando, 

ao longo do tempo, mais os professores se tornaram isolados e confinados ao espaço de suas 

salas de aula. 

Na compreensão de que os saberes docentes são resultado de uma construção individual 

e ao mesmo tempo coletiva, legitimados por meio de processos de socialização profissional, 

defendemos a ampliação da interação entre professores experientes e recém-formados, 

pertencentes aos diferentes níveis de ensino e sua integração com as licenciaturas. Defendemos, 

ainda, que estes saberes sejam reconhecidos por meio do desenvolvimento de pesquisas que 

envolvam estes atores, em situações reais de ensino, visando o desencadear de um processo de 

valorização e de reconhecimento desses saberes como constituintes de uma categoria 

profissional e não de um ou outro sujeito (GAUTHIER, et al., 2006). 
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Esta perspectiva exige uma abordagem metodológica que vá além da análise da estrutura 

dos sistemas de ensino, das instituições e das normas que regem o trabalho dos professores, dos 

agentes externos que interferem na sua prática, dos fatores sociais e globais que muitas vezes 

determinam o seu fazer (TARDIF e LESSARD, 2011). Propor uma investigação sobre essa 

temática tem possibilitado identificar um percurso de pesquisa relacionado aos saberes e à 

formação de professores, desenvolvido com características próprias, mas em compasso com 

uma tendência internacional no âmbito das pesquisas sobre o ensino e sobre os docentes.  

Nunes (2001) acrescenta que um trabalho como este pode ser relevante para os futuros 

professores por favorecer a ruptura com a “[...] lógica disciplinar da universidade que, 

fragmentando os saberes, impede a socialização profissional”. Em suas análises, o autor ressalta 

que é ainda mais urgente, que o formador de professores desenvolva com os licenciandos, 

atividades voltadas à análise da sua própria prática de ensino “[...] de forma a minimizar o 

abismo existente entre as teorias professadas e as teorias praticadas” (p. 38-39). 

Com esta perspectiva e analisando alguns estudos desenvolvidos no Brasil (GATTI 

2009, 2013, 2014; NUNES 2001; PIMENTA 2004, VASCONCELLOS, 2012, entre outros), 

em torno dos saberes docentes e sua relação com a formação dos professores, cujo foco seja à 

docência, nos sentimos ainda mais instigadas a realizar esta pesquisa, por entendermos que a 

análise e a difusão de informações acerca das dificuldades, dos avanços, das aprendizagens e 

dos percalços vividos por licenciandos e professores, ao longo de um processo formativo que 

procura romper com o modelo disciplinar, pode nos fornecer pistas para repensarmos nossas 

pesquisas e nossas ações como formadoras.   
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CAPÍTULO IV 

 

REMEMORAR É TRANSCENDER: UM DIÁLOGO COM LICENCIANDOS 

PARTICIPANTES DO GRUPO PET CONEXÕES DE SABERES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

A preocupação com a educação escolar, com a escola, nos possibilita pensar em pessoas, 

em relações pedagógicas intencionais, ou seja, em profissionais bem formados dentro das novas 

configurações sociais e suas demandas. E a repensar novas didáticas que possam dar suporte 

adequado a aprendizagens efetivas que considerem grupos diferenciados de estudantes, 

preparados para a ação docente com consciência, conhecimentos e procedimentos (GATTI, 

2013). A esse respeito, Gatti (2013, p. 55) salienta que “[...] prática educacional é prática social 

com significado e não pode ser tomada como uma simples receita. É necessário transcender o 

senso comum reificado, superando os sentidos usuais atribuídos às práticas pedagógicas 

condenadas”.  

Corroborando as considerações da pesquisadora e provocadas pelas razões apresentadas 

nos capítulos anteriores, nos sentimos instigadas a conhecer o trabalho de formação inicial de 

professores desenvolvido pelo Grupo PET Conexões de Saberes da UFF. Esse Grupo estuda, 

elabora e desenvolve projetos interdisciplinares em escolas municipais de Niterói/RJ, desde 

2014. Para compreender o trabalho desenvolvido pelo Grupo contamos com a colaboração de 

4 petianos que a ele se integraram entre 2014 e 2018: Thaís, Tamires, Vinicius e Davi. 

Lembramos que o Grupo PET está vinculado ao Programa de Educação Tutorial/MEC-SESu e 

se diferencia dos demais 10 grupos PET em andamento na Universidade Federal Fluminense, 

por ter como foco de suas ações a formação inicial dos professores.  

Dentre os 4 entrevistados, Vinícius e Davi permaneceram no referido Grupo até o final 

da graduação (dezembro de 2017). Thaís, por questões pessoais saiu em dezembro de 2017, 

dois semestres antes da conclusão de sua licenciatura e Tamires, que esteve integrada por dois 

anos, se desligou no primeiro semestre de 2017 por ter sido aprovada no processo seletivo para 

o Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

As informações produzidas por esta investigação apontam contribuições do Grupo PET 

Conexões de Saberes em diferentes sentidos, evidenciadas por meio das narrativas dos 

entrevistados sobre suas trajetórias de vida e de formação. 

Para a análise das respostas fornecidas constituímos previamente três categorias 

formuladas em acordo com os objetivos da investigação.  
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As categorias denominadas “Contribuições, desafios e superações em narrativas”, 

“Saberes e Práticas nas Licenciaturas” e “Relação Permanência e Formação Docente” dão 

origem aos tópicos subsequentes, nos quais descrevemos e analisamos as respostas fornecidas 

pelos 4 egressos do Grupo. Reiteramos que após a transcrição dos áudios, as respostas 

registradas foram lidas e relidas, posteriormente categorizadas em acordo com a denominação 

mencionada para que assim pudéssemos organizá-las e cruzá-las ao referencial teórico 

selecionado. 

 

    4.1. Contribuições, desafios e superações em narrativas 

  

     Iniciar este percurso, ouvindo as vozes e refletindo as temporalidades dentro de cada 

complexidade e mesmo suas contradições, provoca-nos entusiasmo e ao mesmo tempo recordar 

um passado que se aproxima, fazendo-nos entender que ao narrar uma experiência ou aquilo 

que foi vivido, ressignificamos nossa própria história. Tal compreensão é descrita por Pineau 

(2008, p. 21) da seguinte forma: “[...] fazer sua história de vida é criar seu rio; descobrindo e 

desdobrando suas nascentes; projetando seu porvir, delimitando, povoando e organizando suas 

margens”. 

 Inspiradas por estas e por outras reflexões dos autores selecionados para esta pesquisa 

tomamos o cuidado de organizar os encontros com os entrevistados em local apropriado para 

que se sentissem à vontade ao narrar seus percursos. Isso nos levou a realizá-los nas 

proximidades da tão sonhada Universidade Federal Fluminense, ora ao amanhecer de um dia 

de semana agitado, repleto de compromissos relacionados ao encerramento de mais um período 

na universidade, no qual fizemos uma pequena pausa para rememorar. Ora, nos reunimos 

durante o cinzento e frio entardecer aquecido por um delicioso café. Foi nesse ambiente que as 

vozes dos sujeitos foram ouvidas e nos ajudaram a compreender suas percepções acerca das 

relações que estabeleceram, os conhecimentos que produziram, sua permanência na UFF e os 

contextos de aprendizagem que viveram.   

No quadro a seguir apresentamos de forma sucinta, informações sobre a trajetória 

pessoal, escolar e universitária dos participantes dessa pesquisa, atravessada por caminhos 

desafiadores e repletos de acontecimentos marcados pela memória. 
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Quadro 6 – Informações sobre a identificação da vida escolar e da formação superior dos 

entrevistados. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

 

PETIANA 

Thaís 

 

 

PETIANA  

Tamires 

 

PETIANO 

Vinícius  

 

PETIANO 

Davi 

 

 

 

 

VIDA ESCOLAR 

 

 

-Estudou em São 

Gonçalo/RJ; 

-Cursou a 

Educação Básica 

em escola pública 

(Estadual). 

 

-Estudou em São 

Gonçalo/RJ; 

-Cursou do Ensino 

Fundamental I ao 

6º Ano do Ensino 

Fundamental II em 

escola privada e do 

7º Ano ao Ensino 

Médio, em Escola 

pública (Estadual). 

 

-Estudou em Cabo 

Frio/RJ;  

-Da Educação 

Infantil ao 1º Ano 

do Ensino 

Fundamental I, em 

escola privada. Do 

2º Ano do Ensino 

Fundamental I ao 

9º Ano do Ensino 

Fundamental II 

estudou em escolas 

municipais.  

Cursou o Ensino 

Médio, no projeto 

da UFRJ - Ensino 

Médio Técnico 

Audiovisual. 

-Estudou em 

Itajubá/MG; 

-No Ensino 

Fundamental 

I até o 3º Ano, 

estudou em 

escola pública 

(Municipal). 

A partir do 4º 

Ano do 

Ensino 

Fundamental 

até o Ensino 

Médio, em 

escola privada 

(com Bolsa de 

estudo).  

 

 

 

GRADUAÇÃO 

LICENCIATURA 

 

 

 

-Opção inicial, 

Direito;  

-Segunda opção, 

Bacharel em 

História; 

-Cursou 

Licenciatura em 

História na UFF -

Conclusão 

prevista para 

2018/2. 

- Única opção, 

História para ser 

pesquisadora; 

-Cursou 

Licenciatura em 

História na UFF - 

concluiu em 

2018/1. 

 

-Opção inicial 

Cinema;  

-Segunda opção, 

Bacharel em 

Letras; 

-Cursou 

Licenciatura em 

Letras (Literatura) 

na UFF - concluiu 

em 2017/2. 

-Opção inicial 

Ciências 

Biológicas;  

-Segunda 

opção, 

Licenciatura 

em História - 

concluiu em 

2017/02. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos registros produzidos em seu diário de campo. 

 

Ao relatar os processos vividos durante a formação escolar (QUADRO 6), os 

entrevistados revelaram informações que nos permitem iniciar uma aproximação com questões 

relevantes sobre os contextos em que viveram.  

Um primeiro aspecto que julgamos necessário relembrar diz respeito ao fato de que o 

perfil de vulnerabilidade social é o principal critério de seleção para o ingresso dos bolsistas no 

Grupo PET Conexões de Saberes. No entanto, os dados presentes no Quadro 6 apontam que a 

permanência exclusiva na escola pública ocorreu apenas com Thaís, indicando o movimento 

dos responsáveis pelos demais pela formação escolar em instituições privadas, apesar das 

restrições financeiras. Davi, por exemplo, relatou que recebeu uma bolsa de estudos que 
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abarcou do 4º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, visando melhor preparo para os 

vestibulares e para o próprio ENEM. 

 A pergunta feita a Tamires sobre sua vida escolar desencadeou lembranças sobre seus 

percursos: 

[...] Eu estudei...[pausa] minha primeira fase do meu Ensino Fundamental, 

meu primeiro seguimento foi no ensino particular. Porém, naquela questão de 

crise, como eu tinha muitas irmãs... [Pausa]. Então, quando fui para o 7o ano 

do Ensino Fundamental, eu fui para a escola pública [...]. E aí, enfim, foi um 

baque muito grande quando fui para o Colégio Estadual porque até então, eu 

vinha de uma escola boa, porém, também tinham outros problemas. Porque, 

por mais que essa escola fosse boa, eu não tinha muitos amigos. [...] A minha 

mãe até um tempo atrás, se culpava [...]   [Voz engasgada]. Porque eu não 

passei para a prova da FAETEC e do Pedro II. Porque para você pegar as 

vagas das escolas públicas no Pedro II, você tem que estudar desde o 6o ano. 

Então, como eu fiz o 6o ano na escola particular e só a partir do 7o, eu estudei 

na escola pública, então, eu fiquei de fora. Então, minha mãe se culpou muito. 

Ela dizia: ‘Nossa, você tinha capacidade, mas por causa disso ...’ ‘Eu falei, 

não mãe! Foi muito bom pra mim! A escola pública que eu estudei, foi 

onde eu fiz os melhores amigos pra vida toda’. Então, assim, por mais que 

tivesse deficiência de professores de Matemática, de Física, alguns anos foi 

assim. Porém, todos os meus amigos, todos os dias aqui! Todos os meus 

amigos se ajudavam muito [...]. Então, quando foi no 3o ano, eu entrei no 

cursinho preparatório particular e aí, esse cursinho foi bom porque eu acabei 

aprendendo Matemática e Física, que me deu a base. E aí, eu e meus amigos, 

a gente estudava, tipo depois da aula pra passar junto, porque a gente, nossa! 

[suspiros]. Todos nós temos que passar numa Universidade Pública. Então, a 

gente formou um grupo de estudos. Eu fazia o pré particular de 2o a 6o de 

manhã e estudava a tarde. E aí, eles estudavam nos sábados! Então, depois da 

aula, a gente estudava e ficava discutindo o texto só pra passar na prova 

(TAMIRES, 2018, grifo nosso). 

 

 No caso de Vinícius, fatores interpessoais e de cunho emocional influenciaram aquele 

período:  

A minha trajetória foi meio... [Pausa]. Principalmente nos anos iniciais da 

escola, acho que não foi muito boa, porque depois da alfabetização, cada ano 

eu ficava em uma escola. 1a série em um escola, 2a série outra escola, 3a série 

outra escola. E assim foi até, acho que a 6a onde eu fiquei da 6a até a 8a, na 

mesma escola. [...] Isso foi um pouco ruim porque eu não conseguia criar laços 

e nem com amigos, né? Acho que isso é importante na escola, que nem o 

próprio ambiente, os profissionais assim, os professores. Mas aí, quando eu 

cheguei no Ensino Médio também, eu entrei para o Instituto Politécnico da 

UFRJ, em Cabo Frio. E aí melhorou assim, deu uma salvada até! Porque lá 

era uma outra visão, era uma escola baseada em metodologia de projeto [...]. 

E aí, eles trouxeram assim, uma realidade mesmo da Universidade, de que a 

gente podia tá lá! Porque até então, eu não imaginava! Meu pai sempre falava 

‘Olha, faculdade eu não tenho como pagar. Você vai ter que trabalhar’! 
Então, era muito distante, eu não tinha nem noção do que era. E lá, talvez eu 

comecei a me preparar para isso. Era um Ensino Médio Técnico Audiovisual, 

em quatro anos (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 
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 Para Davi, a trajetória escolar desencadeou muitas aprendizagens e possibilidades 

futuras:  
Eu estudei, em um primeiro momento, no Ensino Fundamental I até o 3º ano 

(3ª série), numa escola municipal da cidade de Itajubá, onde eu nasci, que é 

no Sul de Minas. E a partir da 3a série, eu consegui uma bolsa, numa escola 

particular de cunho católico e a partir disso, o Ensino Fundamental II e o 

Ensino Médio, eu dei a continuidade nesse mesmo colégio, permanecendo na 

cidade onde eu nasci. Não era uma bolsa de 100%. Eu não lembro de quantos 

por cento que era a bolsa, mas era algo que ajudava muito, assim, o que 

proporcionou a continuidade na escola. E além disso, porque teve parentes 

também que contribuíram com a minha permanência e então, juntou essas 

duas questões, a ajuda de alguns parentes com a bolsa da escola, que era 

particular, que deu para continuar no colégio. Existiam outras possibilidades 

de ir para outras escolas também que deram bolsa, mas por ter tido muito 

tempo nessa escola, no Ensino Fundamental II inteiro, resolvi permanecer lá, 

pela questão de reconhecer o ambiente, as amizades e tudo que poderia me 

proporcionar e proporcionou. Então, acho que essa fase do pós-conclusão do 

Ensino Médio, vestibular e ENEM, acho que foram uma das partes mais 

interessantes da minha vida (DAVI, 2018). 

 

 Diante dos relatos sobre a Educação Básica, Tamires afirmou que na época em que 

estudou em escola privada não obteve êxito em relação às amizades e que tal vinculação 

comprometeu o acesso às instituições públicas que lhe interessavam, em razão da 

impossibilidade de concorrer a uma vaga como cotista. Considerou aquele período como um 

processo desafiador que pode ser superado com a ajuda do círculo de amizade conquistado na 

rede pública de ensino.  

 Para Vinícius, aquele também foi um difícil período de transição, marcado pela falta de 

amigos e ausência de vínculo emocional nas escolas onde estudou. Em sua opinião, o fato de 

ter mudado tantas vezes de escola, afetou as relações interpessoais que juntamente com as 

cobranças familiares sobre a importância do trabalho e a falta de condições financeiras 

fomentaram conflitos em diferentes sentidos. Considerou que os conflitos foram 

temporariamente amenizados quando surgiu a oportunidade de cursar o Ensino Médio Técnico, 

com bolsa, pela UFRJ. Diante desse acontecimento, um novo horizonte surgiu e a possibilidade 

de entrar em uma Universidade Pública se fez plausível.  

Davi argumentou que as oportunidades que teve em relação à escola favoreceram o 

preparo para exames como o ENEM e os vestibulares privados. Assim como Tamires e 

Vinicius, o entrevistado destacou a criação de laços de amizade como aspecto relevante e 

acrescentou a este ponto a afinidade com o ambiente escolar como algo primordial. 

De forma ampla, as respostas emitidas oferecem pistas sobre a relevância que as relações 

interpessoais estabelecidas no ambiente escolar ocupam na vida das crianças e dos jovens 
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servindo, algumas vezes, como suporte para o enfrentamento das dificuldades que emergem 

dentro e fora da própria escola.  

Outro elemento citado como importante diz respeito à qualidade do ensino, embora não 

se circunscreva a ele, trata-se da relevância que os familiares dos jovens entrevistados atribuem 

à formação escolar, levando-os a investir esforços para matriculá-los em instituições privadas, 

por considerarem que assim teriam uma formação de melhor qualidade e, consequentemente, 

maiores oportunidades profissionais. Esta difícil dinâmica, que demanda altos investimentos 

precisa ser questionada, especialmente, quando se trata de famílias originárias das camadas 

populares que sobrevivem com parcos recursos, pagam altas taxas tributárias cobradas pelo 

Poder Público e, mesmo assim, suprimem do seu cotidiano artigos essenciais para que possam 

pagar uma instituição privada.  

Em pesquisa voltada a investigar os esforços empreendidos por famílias das camadas 

populares, para que seus filhos tivessem melhores oportunidades que seus antecessores, Portes 

(2011) encontrou resultados semelhantes aos nossos e foi enfático ao dizer: 

[...] nossos dados indicam um enorme esforço das famílias pobres, que, 

desprovidas de capital escolar e material, contribuem efetivamente no 

processo de construção de uma trajetória escolar empreendida pelos filhos 

com relativo sucesso, pois eles chegaram à universidade. [...] [Advertimos, no 

entanto, que] As famílias populares não podem se espelhar nas ações escolares 

mais conhecidas e identificadas das famílias de diferentes frações das classes 

médias. Empreender essas ações demandaria capital cultural e mesmo uma 

disposição econômica de que as famílias populares não dispõem (p. 76-77).   

 

Acrescenta o pesquisador que “Essas famílias lidam em um espaço ainda pouco 

compreendido por nós, onde a privação, a instabilidade, a insegurança e a angústia impulsionam 

e orientam as ações” (Ibid., p. 77).   

Para ampliar o debate trazemos um trecho de um artigo elaborado por Gatti (2013) que 

ajuda a justificar as razões das preocupações dos familiares em torno da formação escolar das 

novas gerações, principalmente, em um país tão desigual quanto o nosso:  

A educação escolar é uma ação intencional que pressupõe a atuação de um 

conjunto geracional com outro mais jovem, ou com menor domínio de 

conhecimentos ou práticas, na direção de uma formação social, moral, 

cognitiva, afetiva e, num determinado contexto histórico, social e institucional 

(p. 52).   

 

Portanto, se queremos formar uma sociedade justa e qualitativamente melhor preparada, 

precisamos de uma escola pública que corresponda a esses anseios e propicie condições 

semelhantes a todos, sem distinções. Sob esta perspectiva, entendemos a escola como ambiente 

propício para a constituição de “[...] mediações frutíferas que permitem a sequência dos 



70 
 

conhecimentos e da busca por uma sociedade mais justa, em relações interpessoais, por onde 

perpassam os sentidos de uma civilização (GATTI, 2013, p. 56). Seu papel é “[...], pois, levar 

os estudantes a apreender/compreender conhecimentos já produzidos, ao mesmo tempo 

formando-os em valores para a vida humana” (Ibid, p. 54).  

 Ao dialogar com os entrevistados acerca do processo de formação, perguntamos sobre 

a entrada na Universidade, a escolha do curso e a opção pela licenciatura. Por meio das 

respostas observamos expectativas e angústias distintas, atreladas à sua realidade. No caso de 

Thaís, a escolha para o curso passou pela oportunidade de acesso à universidade pública:  

[...] a minha opção inicial de conhecimento que eu tinha na escola era Direito. 

Então, eu queria fazer Direito por ouvir falar muito do curso, ser um curso 

renomado [respira fundo]. Direito na UFF! Principalmente, porque sempre 

ouvi falar muito bem da UFF e a minha segunda opção, como eu fiz o Enem, 

era História... [Pausa] de primeira instância, o meu desejo... [Pausa] quando 

eu estava na escola era de fazer Direito. [...] Segunda opção era o curso de 

História porque eu tinha muita familiaridade com a matéria, com a disciplina 

na escola, gostava muito, tirava boas notas. Inclusive, ajudava as professoras 

nas atividades. [...], e aí não consegui uma nota legal para Direito e aí eu 

coloquei como principal História, que também era latente no coração, mas não 

tanto, como eu havia enxergado Direito. [...] consegui ingressar na UFF e de 

primeira eu vi o curso e eu não conseguia entender muito bem e caracterizar 

muito bem a História que eu conheci em sala de aula, por mais que eu fosse 

apaixonada, assim. Mas, eu levei um susto! Mas conforme o período foi 

passando, eu fui entendendo um pouco mais do curso em si, [Riso sereno de 

sentimento] como é que era a abrangência, que era enorme! Era um outro tipo 

de História e eu não conhecia muito [emocionada]. Eu entrei no Bacharel 

porque como eu queria Direito, eu não tinha pretensão em ser professora, eu 

não conhecia muito essa questão da licenciatura [...]. Assim, História foi por 

causa da minha professora de História no Ensino Médio e ela me influenciou 

muito a fazer faculdade, a permanecer. Minha professora de Geografia 

também, na verdade foi uma das grandes pensadoras, porque ela é professora 

de História e Geografia também e de uma faculdade pública. E ela falava 

muito isso comigo! E aí eu fiz né, aí eu entrei como bacharel, sem um 

conhecimento do que seria Bacharel ou Licenciatura e aí, no meu segundo 

para o terceiro período começaram a entrar as matérias de Educação. E aí, eu 

fui em uma, porque eu não tinha como, era Bacharel, não tinha acesso! Eu fui 

mais por curiosidade. Eu fui em uma e aí descobri um pouco dessa área de 

educação que eu sou apaixonada até hoje [Suspira emocionada] (THAÍS, 

2018). 

 

 Tamires, afirmou que o desejo por outro curso sempre esteve latente e não tinha 

qualquer expectativa em relação à licenciatura:  

[...] meu sonho sempre foi estar em uma Universidade Pública. Eu disse, 

nossa! O meu amigo Lucas, ele entrou para Engenharia, o outro está se 

formando agora em Relações Públicas na UERJ e eu e o outro amigo, 

passamos para História. [...] Era o curso que eu queria! [...] Olha, influência 

não foi nenhuma, porque meus pais, eles ficaram até, meio, não vou falar 

frustrados. Eles ficaram receosos porque não é uma profissão que... [riso sem 

graça]. Não é uma profissão que a minha filha, assim, agora, vai ascender 
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socialmente, sabe? Então, eles ficaram muito receosos e falavam, ‘você tem 

certeza que é isso que você quer?’ [...]. Eu amava minhas aulas de História 

e quando conversava com meu professor, meu professor até falava assim, 

‘Tamires você tem certeza? Eu acho que você tem que dar aula!’ [Fala do 

professor]. Eu dizia, não! É na área da pesquisa! ‘Então, tá!’ [Fala do 

professor]. E aí, eu fiz a prova pra UERJ Maracanã e quando eu fui me 

inscrever na UFF, eram duas vagas para bacharelado e a maioria das vagas era 

para licenciatura. Aí, eu resolvi colocar licenciatura (TAMIRES, 2018, grifo 

nosso). 

  

 Para Vinícius, foi um período difícil e angustiante por ter que conviver com as 

exigências do trabalho e a angústia de não poder cursar o que tanto almejava: 

[...] Comigo foi assim, com certeza eu não vim para fazer, não me formei 

também no curso que eu queria, mas quando eu terminei, acho que com 18 

anos o Ensino Médio, eu não consegui... Eu não tenho certeza agora, se foi 

com 18 ou 19 anos porque foram quatro anos o Ensino Médio. Mas talvez, eu 

tenha completado 19 no ano que eu vim para a faculdade. Mas, eu não 

consegui passar no SISU no primeiro semestre, e isso me deixou assim, muito 

frustrado porque estava ali, sendo muito pressionado, tendo que trabalhar e 

coisa e tal. E aí, fui trabalhar como frentista em posto de gasolina e aquilo ali, 

para mim, foi muito pesado. Porque praticamente, foi o primeiro emprego que 

eu tive. Eu acordava cedo, cinco e pouco da manhã, pedalava alguns 

quilômetros para chegar lá. Eu lembro assim, foi terrível! Eu fiquei coisa de 

um mês e pouco assim, porque eu também não aguentei. Tinha 15 minutos 

para comer, e comer chorando [...]. Também acabava comigo porque eu vi 

meu pai fazendo isso durante muitos anos. Ele também exerceu a função de 

frentista durante muito tempo, e eu já sabia que era pesado e tinha muito medo 

de seguir esse caminho. Não assim, eu amo meu pai. Ele é a maior referência 

que eu tenho [...]. Fui trabalhar fazendo estágio numa TV local de Cabo Frio, 

lá no canal 10 [...]. E aí, fiquei assim, uns três meses nisso. Até que chegou o 

meio do ano, e eu me inscrevi no SISU de novo [...]. Aí, eu fui e me inscrevi 

para Letras e também porque meu pai sempre gostou muito de ler e eu tive 
essa influência. E nessa época, mais até que hoje, eu gostava de escrever 

poesias. E com os amigos da escola, a gente tinha um site com a pretensão de 

fazer críticas...[...]. Então, eu pensei, pelo menos eu vou fazer Letras e vou 

aprender a escrever. Foi isso! E a nota de corte era bem mais baixa do que 

Cinema, que era o curso que eu queria fazer. Muito mais baixa! E foi isso, eu 

vim para cá para fazer Letras e acabei não insistindo em fazer Cinema. Porque 

também, eu percebi que era um curso mais elitizado, que seria muito 

complicado para eu fazer. Muito puxado assim, de carga horária (VINÍCIUS, 

2018). 

 

  Com relação a Davi, o momento de opção pela profissão foi conturbado, tendo em vista 

que sua família o pressionou para que ingressasse em um curso de maior prestígio: 

[...] acho que essa fase da pós-conclusão do Ensino Médio, vestibular e 

ENEM, acho que foi uma das partes mais interessantes da minha vida. Porque 

de certa forma, eu tinha uma vontade e achava interessante o âmbito da 

docência, porém, sempre percebia os diálogos dos discursos de desvalorização 

dessa carreira. Então, principalmente, os parentes mais perto, mais próximos, 

não apoiavam. Sempre utilizavam de algum argumento negativo para 

deslegitimar ou desvalorizar a carreira docente, como uma carreira que fosse 

totalmente precária [...]. Mas, enfim, eu passei para licenciatura em Ciências 
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Biológicas na Universidade Federal de Itajubá, na minha cidade e comecei a 

cursar. Eu estava com 18 anos. No mesmo ano, eu também tinha passado para 

uma Universidade particular da mesma cidade, em Licenciatura de Ciências 

Biológicas, que eram disciplinas que eu mais gostava [...]. E era a primeira 

turma que tinham criado na Universidade Federal de Itajubá e a partir disso, 

por pressão, por uma falta assim, de fortalecimento da minha ideia de 

permanecer na carreira, eu desisti [...]. E fui pra fazer um cursinho pré-

vestibular em uma instituição particular, voltado para fazer engenharia [risos]. 

É até engraçado! Engenharia Mecânica ou Elétrica, só que no meio desse 

curso, desse pré-vestibular, eu comecei a ler um livro sobre ‘Alexandre, o 

Magno’ e fiquei encantado [...]. Eu gostava muito de política, era muito 

interessado, interagia com o professor de História, Filosofia, Sociologia e 

comecei a adquirir informações sobre os cursos, os melhores cursos e 

Universidades no país que ofertavam a licenciatura História e a partir disso, 

eu fiz essa escolha e passei como primeira opção aqui na UFF e na UFOP, em 

Ouro Preto [...]. E optei por vir aqui pra Niterói. Então, foi um período assim, 

muito conturbado, mas interessante porque no final das contas, eu fiz e faço 

aquilo que eu tinha como sonho, como vontade. [...] as pressões continuaram 

tanto de familiares, a falta de apoio, por ter também essa mudança de cidade 

que é de certa forma, para quem vem do interior, ter esse choque de cultura, 

esse choque de vivências e experiências, numa cidade grande. Pra mim, foi 

algo assim, bem subjetivo, foi bem penoso e a partir disso, eu começo a 

questionar até a minha própria continuação aqui, no curso de História e aqui 

na UFF, em Niterói (DAVI, 2018). 

 

Vivenciar o processo de transição da Educação Básica para o Ensino Superior, traz 

consigo exigências e expectativas que levam jovens a se defrontarem com a necessidade de 

assumir responsabilidades até então desconhecidas, obrigando-os a analisar seus mais íntimos 

anseios (MARIANO, 2006). Se, de um lado, este processo gera autoconhecimento, de outro 

desencadeia conflitos que podem ser potencializados frente à inexperiência, à pressão por 

definir precocemente uma carreira que percorrerão por décadas e perante ao impasse de ser e 

sentir-se pressionado a ingressar em uma universidade, embora não tenham conseguido 

ingressar no curso que realmente gostariam.   

Nesse encontro entre dificuldades e possibilidades, percebemos que cada experiência 

narrada sobre o acesso à formação superior está relativamente ligada à história de vida de cada 

um. No caso de Thaís, observamos a expressão de satisfação diante do relato sobre o ingresso 

em uma Universidade Federal mesmo que para isso, tenha sido preciso mudar a opção do curso 

de Direito para o curso de História. A necessidade de mudar seus planos iniciais, em virtude da 

não aprovação para o curso desejado foi fortemente marcada pela influência de professores da 

mesma área disciplinar, do período da formação básica.  

Esta lógica que acontece no âmbito singular do sujeito, envolve conhecimentos, 

experiências e interesses atravessados por objetivos, paixões e necessidades (LARROSA, 

2002). Este movimento narrado por Larrosa e vivido por Thaís, também foi explicitado por 
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Tamires ao descrever sua frustação diante da impossibilidade de cursar o Ensino Médio em 

uma escola pública de referência e narrar o esforço que empreendeu para ingressar em uma 

universidade pública. Mais uma vez, ressaltou o apoio dos colegas, a cumplicidade e o espírito 

coletivo como fatores importantes para essa conquista e, assim como Thaís, admitiu que não 

tinha a intenção de cursar uma licenciatura.  

 Quanto à trajetória de Vinícius, há uma análise peculiar sobre a possibilidade de 

ingressar no curso desejado tendo em vista que ao saber que não foi aprovado para este Curso 

decidiu matricular-se em Letras e, assim como os demais, assegurar a oportunidade de estudar 

em uma universidade pública evitando a permanência no árduo emprego de frentista e na cidade 

que não lhe apresentava boas perspectivas profissionais. 

 Diferentemente de Tamires, Thais e Vinicius, Davi estava seguro de que queria ser 

professor de História. Do mesmo modo como ocorreu com seus colegas, enfrentou a pressão 

dos familiares pela escolha do curso e teve que aprender a lidar com as dificuldades que 

surgiram perante a mudança de Estado. 

  Problemas da área educacional foram ressaltados pelos entrevistados como parte das 

justificativas apresentadas por amigos e familiares no sentido de levá-los a desistir das 

licenciaturas quando esta passou a ser considerada uma (ou a única) opção. As questões que 

afligem este campo têm sido explicitadas em diferentes contextos e incluem manifestações 

públicas e privadas de reivindicações de equidade salarial em relação a outras carreiras; 

reconhecimento social; condições de trabalho e outras. Estes temas têm sido anunciados pelo 

corpo do magistério em escolas, universidades, sindicatos ou durante os movimentos de greve, 

além de serem frequentemente destacados por pesquisadores (DINIZ-PEREIRA, 2011; GATTI, 

2013). No entanto, entre avanços e retrocessos, de modo geral, a profissão de professor ainda é 

desprestigiada, mal remunerada, pouco atrativa e sem grandes perspectivas de avanço quando 

comparada a outras profissões que possibilitam ascensão a etapas ou níveis superiores de 

progressão.  

Este complexo quadro tem produzido sérias consequências, dentre as quais destacamos 

as informações presentes no relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)11.  

O relatório, evidencia que a porcentagem de estudantes que querem ser professores 

passou de 5,5% em 2006 para 2,4% em 2018. Os números excluem aqueles que querem ser 

                                                           
11 Relatório da OCDE através do link https://www.valor.com.br/brasil/5599263/cai-percentual-de-estudantes-
que-querem-ser-professores-afirma-ocde. Acesso em: 18/11/2018. 

https://www.valor.com.br/brasil/5599263/cai-percentual-de-estudantes-que-querem-ser-professores-afirma-ocde
https://www.valor.com.br/brasil/5599263/cai-percentual-de-estudantes-que-querem-ser-professores-afirma-ocde
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professores universitários e considera apenas os que desejam ser mestres em escolas do ensino 

básico e médio. Diante desse contexto, considera-se que a profissão docente precisa de medidas 

dos governantes para que seja mais atrativa, afim de atrair jovens com maior índice de 

proficiência. Neste sentido, a partir do que evidencia o relatório da OCDE, se um aluno que 

pode entrar em qualquer faculdade que exija um grau de proficiência, diz que espera ser 

professor, então isso significa que deve haver valorização da sociedade por essa carreira (2018).  

Nessa perspectiva, a carreira docente, 

[...] precisa de iniciativas para melhorar a sua imagem social e o seu status, 

passando pelos salários e pelas condições de emprego, programas de iniciação 

à docência, reestruturação da formação inicial e continuada, até incentivos 

especiais para atrair e manter professores (GATTI, 2013, p.17).    

  

A autora do excerto, a partir de uma pesquisa desenvolvida em 2009, sobre “A 

atratividade da carreira docente no Brasil”, identifica na elaboração dos instrumentos e no 

processo de análise dos dados, uma preocupação em considerar que, 

[...] as falas dos estudantes em relação à docência e ao ‘ser professor’ foram 

permeadas de contradições e contrastes. Os sentidos que atribuem à imagem 

da profissão retratam sempre duas perspectivas de análise. Ao mesmo tempo 

em que conferem à docência um lugar de relevância na formação do aluno 

e que o professor é reconhecido pela sua função social, retratam que se trata 

de uma profissão desvalorizada (social e financeiramente) e o professor é 

desrespeitado pelos alunos, pela sociedade e pelo governo. [...] mostram-se 

apreensivos em ocupar sua vida futura com essa atividade [...] apesar de 

transformadora e respeitável, exige uma forma de dedicação e um saber-fazer 

que ocupam completamente aquele que a ela se dedica, de modo a exigir 

demais e retribuir de menos (GATTI, 2009, p. 65, grifo nosso). 

 

Acrescenta a estudiosa que este assunto merece a nossa atenção, principalmente, porque 

“Os professores são os mobilizadores da educação escolar e a escola é hoje a instituição social 

basilar na instrução e formação para a vida civil, porta para outras formações e para a construção 

continuada da democracia e a luta pelos direitos humanos” (Ibidem, 2013, p. 59).  Sendo assim, 

a perspectiva de melhorar a formação docente para que a mesma seja mais atrativa aos jovens, 

não se restringe a olhar e a constatar aquilo que deve ser alterado. Engloba, também, mudanças 

e ajustes necessários para que as ações sejam mais efetivas, tornando os futuros docentes 

capazes de se apropriarem dos conhecimentos e das atitudes necessárias para se tornarem 

cidadãos críticos, criativos, reinventores de práticas e construtores de sentidos (ANDRÉ, 2016).  

Seguindo a organização do nosso roteiro de entrevista, pedimos aos sujeitos que 

esclarecessem o processo de entrada e permanência no Grupo PET Conexões de Saberes.  

Dentre as informações apresentadas por Thaís, a narrativa sobre a confluência entre a 

entrada para o Grupo e a descoberta do interesse pelas licenciaturas, chama nossa atenção: 
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[...] Eu fui mais por curiosidade. Eu fui em uma [aula da área da Educação] e 

aí descobri um pouco dessa área que eu sou apaixonada até hoje (Suspira 

emocionada). E logo em seguida, conheci a Mônica através de uma amiga 

minha, Tamires, e o Grupo PET. E aí, eu estava no momento que minha bolsa 

de acolhimento estudantil tinha se encerrado, e eu estava à procura de uma 

bolsa e apareceu essa oportunidade do PET [...]. Eu não conhecia o PET, o 

que era o PET, né? Não sabia nem que tinha um projeto desenvolvido pelo 

Ministério da Educação, com o nome do PET. [...] os critérios para ingresso 

era questão de vulnerabilidade, de carência e tal... [...]. E aí, fiz o processo 

seletivo do PET, consegui passar. Fiquei em 2o lugar e aí, eis a questão! [...] 

Descobrir agora o que é o PET, o que é esse projeto que foi feito com alunos 

na formação de professores. Isso foi no final do ano, creio eu de 2014 do meio 

para o final. [...] E aí, eu nunca tinha ouvido falar, assim, claramente, 

especificamente, o que é interdisciplinaridade, um grupo que também é de 

formação de professores e onde trabalha desenvolvendo em prol do estudo 

disso, tanto pra gente, quanto no meio acadêmico (THAÍS, 2018).   

 

Tamires acentuou que a partir da entrada para o Grupo PET várias mudanças ocorreram, 

inclusive sua opinião sobre a profissão docente adquiriu outros sentidos.  

[...] Os próprios caminhos que eu conheci dentro da universidade me levaram 

primeiro para a área da Educação... nas disciplinas [...]. Olha, foi uma coisa 

muito por acaso! [Risos] Eu lembro que na época, eu fazia curso de inglês 

aqui no PROLEM. E aí, o que era da minha turma, era o Davi, que era um 

integrante do PET. Aí, um dia ele chegou conversando após a aula, e aí ele 

disse, ‘abriu inscrição para o Grupo PET, por que você não tenta?’ E era o 

último dia, e eu fiz! Porque eu estava conversando com ele que eu estava 

precisando de bolsa e tal! [...] Pra me manter na Universidade! [...] Eu não 

sabia nem o que era o Grupo PET! [...] [Risos] Mas, inicialmente, eu estava 

com muita vontade de entrar, porque eu tinha até então feito a Psicologia da 

Educação. A única matéria da Educação que eu tinha feito e eu falei assim: 

‘Olha eu estou com muita vontade de aprender’. Tinha gostado! ‘Estou 

aqui para aprender!’ E aí, quando a gente começou a trabalhar, estudar o 

que era a proposta do PET, foi amor à primeira vista. [...] Então, eu entrei no 

PET foi em 2015. [...] Antes do grupo eu tinha uma visão um pouco... [Pausa] 

na verdade não era nem uma visão, né? É aquilo que a gente chama de esculpir 

muitos professores que a gente já teve nessa vida.  Então, a minha referência 

de professor era o meu professor de História do Ensino Médio, o Geovane. 

[...] E o que eu admirava no Geovane é que a mesma aula que ele dava no Pré 

particular, ele dava a mesma [...] na Escola Estadual (TAMIRES, 2018, grifo 

nosso). 

 

 As palavras de Vinícius, expressam sentimentos de gratidão e amparo por conhecer e 

fazer parte do Grupo e revelam a afirmação de que antes dessa vinculação não havia “se 

encontrado” na universidade. 

Eu fiquei sabendo, a partir de um cartaz que eu vi no mural, um cartaz de 

divulgação. E eu decidi fazer, simplesmente porque eu precisava de uma 

bolsa. E foi uma oportunidade! É isso! [...] Eu fui da primeira turma de 

bolsistas do grupo [...]. Se eu não me engano, não vou lembrar o mês exato, 

mas foi no começo do período de 2014 [...] quando eu entrei no PET, me 

salvou totalmente. Porque já estava muito desanimado com a faculdade e foi 

o mesmo período que eu fui morar na moradia estudantil da UFF. Antes eu 

morava numa república e já estava ficando sem perspectiva porque meus pais 
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não tinham muito como me ajudar. Então, quando eu cheguei no PET, me 

salvou tanto por um lado financeiro, como por uma questão profissional [...]. 

E quase fui fazer Espanhol na UNILA, que é lá em Foz do Iguaçu. Porque eu 

já estava querendo sair da UFF e foi difícil para mim, completar a graduação, 

a questão de vivência porque eu fiquei até o final na moradia. Pra mim foi 

muito pesado, enfim, mas essa vivência do PET foi o que me interessava na 

graduação. Ao mesmo tempo também, me trouxe uma leveza de pensar: ‘isso 

é legal de fazer’ (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 

 

No caso de Davi, o envolvimento no PET surgiu no momento em que, além de precisar 

do apoio financeiro proporcionado pela bolsa, precisava ressignificar e acreditar na escolha pela 

profissão de professor: “[...] Então, questionei muito mesmo se estava no caminho certo, se era 

aquilo que eu iria encarar como minha escolha de vida, minha escolha como trabalhador. [...] 

foram quase dois anos assim, de muitos questionamentos…” (DAVI, 2018). 

A partir dessa narrativa, marcada por anseios e dúvidas, Davi acrescentou outros dados 

nos quais explica que o momento de encontro com o Grupo PET foi decisivo para sua 

permanência na Universidade. Informou que esse encontro possibilitou um novo processo de 

conhecimento e experiências alicerçadas nos três pilares que norteiam o Programa: ensino, 

pesquisa e extensão.  

[...] foi bem na época, eu já estava fortalecendo a ideia que... ‘eu quero 

continuar mesmo com a desvalorização e todo aquele processo assim, de 

pressão que exerciam para não continuar no curso, apontando os pontos 

negativos que existiam na carreira...’ eu fiz Didática com a Mônica e a partir 

disso, surgiu a possibilidade do processo seletivo para o PET [...]. Eu estava 

no 4o período e era 2014.2 [...]. Me interessou por vários motivos, de 

proporcionar essa lógica da Universidade que é o ensino, pesquisa e extensão, 

que é essencial para a nossa formação e também, a questão do que iria 

proporcionar pessoalmente como cidadão, financeiramente e 

profissionalmente [...]. É, mesmo com todo esse processo de crise, eu tinha a 

vontade e era incentivado pelos amigos durante o curso, a ter uma bolsa de 

iniciação científica ou alguma bolsa que me proporcionasse a pesquisar, 

aprofundar nas relações de conteúdo, de conhecimento durante a graduação e 

surgiu o processo seletivo do PET. [...] eu passei com o PET e também fiz o 

processo seletivo para o PIBID, em História e passei [...]. Que eu lembre, o 

PIBID tinha o prazo de um ano [...]. Então, eu senti que o PET iria me 

proporcionar uma estabilidade em vários pontos, nesse sentido de pesquisa, 

extensão e ensino que talvez o PIBID não me daria com o curto tempo de 

participação. E outra questão, o PIBID era de catorze horas semanais e o PET 

era de vinte (DAVI, 2018, grifo nosso). 

 

  Cada narrativa traz consigo a preocupação com o preparo para uma vida profissional 

exitosa, atravessado pelo receio de um futuro supostamente antagônico e peculiar. Como afirma 

Andrade (2006),   

Trata-se de um momento de tensão, em que saberes produzidos no contexto 

de determinadas práticas buscam outras práticas; e em que práticas buscam 

constituir seus próprios saberes, sejam eles efetivamente novos ou 
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ressignificados num outro contexto. Ao reconhecimento desse descompasso 

entre saberes, práticas e contextos e ao esforço de reestruturação de suas 

articulações, atribui-se o termo reorquestração (p. 7). 

 

Para o autor, o termo reorquestração simboliza o tempo, isto é, “[...] um percurso quase 

linear, progressivo e contínuo, que enfatizava a aquisição e o acréscimo de determinados 

saberes numa etapa e de outros saberes na etapa seguinte” (Idem).  

Pautadas por estes esclarecimentos supomos que o processo de reconfiguração dos 

saberes, ou, nas palavras de Andrade (2006), sua reorquestração demandou a superação de um 

corpo de desafios profissionais que ajudam a compreender os motivos pelos quais os 

entrevistados permaneceram junto ao Grupo, apesar da necessidade de cumprir uma 

considerável carga horária. Vale lembrar que, em linhas gerais, a entrada para o PET foi 

provocada pela necessidade de obter uma bolsa de estudos12 e parte dos depoentes informou 

que desconhecia a real finalidade do Programa. Foi durante o percurso de formação, que a 

escolha profissional e o interesse pelos desafios da docência foram gradativamente surgindo. 

Dito de outro modo, a participação no Grupo PET provocou a revisão do olhar sobre a profissão 

de professor, criando espaços para a ressignificação de sentidos pessoais e profissionais 

(NÓVOA, 2015; TARDIF, 2014).   

Concluindo a primeira categoria de análise, perguntamos aos entrevistados por que 

razão permanecem/não permanecem junto ao Grupo PET.  

Thaís ressaltou que devido às demandas do último semestre do curso de História, 

precisou sair do Grupo quando completou três anos e meio: 

[...] eu não conseguia mais ofertar ao Grupo PET o nível de aprofundamento, 

porque não é só estar no PET e desenvolver um projeto. É muito mais coisas! 

O PET exige muita coisa na nossa vida. Então, nisso tudo, eu acabei me 

exigindo mais tempo, mais dedicação, coisas que eu não estava conseguindo 

mais ofertar. Então, eu não conseguia distribuir muito bem o meu tempo, 

então, eu creio que de alguma forma isto também poderia atrapalhar porque o 

PET é um grupo, né? Onde cada um se envolve e tem um nível de entrega 

muito aprofundada, assim, porque é um trabalho que exige, não é um trabalho 

habitual, normal que a gente vê, né? Mas é um trabalho preciso de um 

aprofundamento, de um envolvimento muito grande (THAÍS, 2018). 

 

No caso de Tamires, a permanência durou 2 anos, pois no último ano do Curso de 

História foi aprovada para o PIBIC, algo que pleiteava desde o início da graduação.  

[...] Eu fiquei 2 anos! [...] Eu tô formando agora! Eu não pude continuar 

porque eu recebi a proposta do PIBIC, que era o campo da pesquisa. Aí, aquela 

coisa, tipo assim, nossa! Eu entrei na universidade com esse objetivo. Pra ir 

para a área da pesquisa, porém, me apaixonei pelo PET. E aí, o que vai ser? 

                                                           
12 A Bolsa de Estudos proporcionada pelo PET é de quatrocentos reais. Valor este publicado no edital destinado 
à seleção de bolsistas e mencionado pelos entrevistados. 
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Então, eu decidi ir para o PIBIC por ser uma experiência. Por mais que eu 

gostasse muito do PET eu decidi ir para o PIBIC por ser uma experiência nova. 

E era um tema ligado a minha monografia. É o mesmo orientador da minha 

monografia! Então, eu acabei indo para o PIBIC (TAMIRES, 2018). 

 

Vinícius foi um dos primeiros membros do Grupo, pois a ele se vinculou assim que a 

Tutora assumiu, em 2014. Nele, permaneceu ativamente até concluir a licenciatura no 2o 

semestre de 2017: 

[..] Eu estava no 2o período [...]. Mas, a gente só foi implementar o projeto no 

segundo semestre de 2014. No primeiro, a gente ainda estava se conhecendo, 

se familiarizando. [...] eu não tinha nenhum contato com a licenciatura na 

graduação.  E ali, eu comecei a me interessar de novo [...]. Pra mim foi muito 

pesado, enfim, mas essa vivência do PET foi o que me interessava na 

graduação [...]. Então, quando eu cheguei não tinha nenhuma noção ainda. 

Como eu disse, eu vim fazer letras por conveniência e não foi assim, por 

vocação. Mas hoje, eu adotei essa vocação por mais que já rolaram algumas 

águas e no final eu já estava meio assim.... (VINÍCIUS, 2018). 

 

 

 Assim como os demais, Davi não conhecia a proposta do Grupo PET, mas decidiu 

participar da seleção e a ele se integrou na mesma época que Vinicius. Informou que sua 

permanência fortaleceu o desejo pela docência e favoreceu a ampliação da visão que tinha sobre 

a profissão, tornando-a mais realista: 

[...] Não lembro exatamente, mas no final das contas, eu fiquei os 3 anos [...]. 

Eu entrei um pouco com essa mentalidade de achar que de certa forma 

individualmente, sendo professor de História, com uma formação de 

qualidade, poderia transformar o meio social. E durante o processo da 

graduação e durante o próprio PET vejo que é completamente equivocada essa 

minha ideia. A gente não tem esse poder revolucionário de mexer com o todo, 

com a estrutura da sociedade. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que tanto a minha 

formação ou talvez dos meus colegas e a própria experiência com o PET me 

mostraram como... não sendo um herói da Pátria, porque eu acreditava, mas 

não acredito mais. Não acredito que um professor seja um super-herói ou uma 

santidade, né? [...] Então, o PET me proporcionou um teor mais crítico, mais 

reflexivo da necessidade de uma prática que dialogue com uma conjuntura 

social, entendendo e a partir dela tentando de forma coletiva, ‘acho que é 

sempre bom mencionar’, transformar e ser transformado por esse constante 

processo. Então, foi a partir das experiências mais concretas, mais básicas, 

principalmente, a partir do PET, que eu vejo o trabalhador docente 

extremamente necessário à sociedade (DAVI, 2018, grifo nosso). 

  

Quando falamos em formação de professores, nem sempre enfatizamos o outro lado da 

formação: A quem ela se destina? Para que ela existe?  

Assim como ocorreu com 3 (Thaís, Tamires e Vinícius) dos 4 entrevistados, supomos 

que outros tantos licenciandos tenham alterado suas concepções sobre o ensino e sobre a 

profissão docente, em razão das oportunidades que viveram no período de formação inicial. É 
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possível, inclusive, que boa parte tenha optado pelo magistério inspirados pelas experiências 

positivas desencadeadas neste processo.  

E quanto aos demais? Ou seja, quanto aqueles que gostariam de ser professores, mas 

não tiveram como sustentar seu desejo diante das pressões familiares ou da falta de expectativa 

de um futuro promissor enviesado por baixos salários e por difíceis condições de trabalho? Há 

também, aqueles que cursaram uma licenciatura e, por diferentes razões, a escola e suas 

especificidades não fizeram parte do seu repertório formativo. Com isso, queremos atribuir aos 

Programas, a responsabilidade pela formação docente? Certamente não. 

Julgamos importante sim, destacar que a reversão do precário quadro no qual o 

magistério e a Educação como um todo se encontram, passa por aumento dos investimentos na 

formação dos licenciandos e pela melhoria da infraestrutura das instituições públicas envolvidas 

(universidade e escola). Passa, também, pelo fomento do interesse dos alunos da Educação 

Básica em relação à docência; pela ampliação da oferta de bolsas visando o ingresso e a 

permanência dos jovens na universidade, bem como pelo acompanhamento cuidadoso das 

aprendizagens dos licenciandos, por meio de avaliações qualitativas, realizadas de modo 

processual. Não menos importante é o envolvimento permanente no desenvolvimento de 

trabalhos/projetos que fomentem a autonomia e a produção de saberes dos licenciandos, de 

modo imbricado com o espaço escolar, entendendo professores e alunos como sujeitos ativos 

deste trabalho. Acreditamos que desse modo, teremos condições de suscitar avanços nas 

práticas dos professores e nas aprendizagens dos seus futuros alunos (ANDRÉ, 2016; GATTI, 

2013; VASCONCELLOS e SANTIAGO, 2017). 

 

    4.2. Saberes e Práticas Pedagógicas nas Licenciaturas 

  

 Os saberes de um professor, segundo Tardif (2014, p. 16) “[...] são uma realidade social 

materializada através de uma formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas 

escolares, de uma pedagogia institucionalizada, sendo também, saberes dele”.  

Em acordo com esse entendimento e a partir das narrativas dos entrevistados, buscamos 

evidenciar os sentidos profissionais dos envolvidos, articulando-os às ações e aos estudos 

realizados pelo Grupo. Isso nos permitiu compor a 2ª categoria de análise: “Saberes e Práticas 

Pedagógicas nas Licenciaturas”. Para tanto, primeiramente perguntamos aos entrevistados o 

que pensavam sobre a profissão de professor antes e depois da participação no Grupo 

PET, caso tivesse ocorrido alguma alteração no referido período pedimos que 

explicitassem quais foram as situações/experiências que interferiram nesta mudança. 
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Na visão de Thaís, participar do Grupo PET favoreceu a compreensão do que é ser 

professor. Visão esta que ainda não havia experimentado nos estágios da disciplina PPE, pois 

considerava que o que faltava era se envolver e conhecer, na prática, que profissão seria essa e 

o que se poderia fazer.  

Nas palavras da estudante: 

[..] agora eu me encontrava numa sala de aula a frente de uma turma, mas 

mudou a concepção do que é ser professor. E eu descobri que ser professor, 

não é só ser professor, mas é muito mais. Assim.... [Pausa com respiração 

forte] como eu falei nas matérias de Educação, na PPE, eu fui para a sala de 

aula, eu tive um contato com a escola, mas com o PET é parecido o contato, 

mas ele me trouxe experiências e visões diferentes do que é a sala de aula. Aí, 

eu entendi na prática, o que é ser um professor. Óbvio que em todo o período 

do projeto, a gente não fica somente o Grupo PET e a turma, sempre tem a 

presença dos professores ali com a gente, sempre tem essa interação, essa troca 

dos professores [...]. Isso para mim foi um divisor de águas, assim, na 

minha decisão em ser professora e desenvolver o trabalho de professora 

que não é só um trabalho, né? Mas são lições de vida que a gente aprende, 

a gente se forma. Porque no PET, a gente pesquisa muito, tem um 

embasamento teórico bem grande, antes da gente ir para o ambiente 

escolar, a gente estuda muito sobre ele, a gente lê sobre ele, nós 

pesquisamos olhares diferentes sobre a sala de aula, sobre o ambiente 

escolar. [...] É isso, é esse equilíbrio entre o conhecimento que você estuda, 

que você aprende através dos teóricos, de textos e afins, com a experiência 

vivida com a realidade da escola, né? Que o pessoal fala que é no chão da 

escola que aí você vê que é uma outra realidade que não é muito esclarecida e 

não é configurada nos livros, nos textos... (THAÍS, 2018, grifo nosso).    

 

Partindo da experiência de Tamires, o Grupo PET trouxe uma nova concepção do fazer 

do professor em sala de aula. Mostrou que para ensinar e ser um bom professor não bastava 

apenas conhecer bem a matéria e transmiti-la, que para o aluno aprender teria apenas que prestar 

atenção na aula. Nesse contexto de vivência junto ao Grupo, no período de aproximação com a 

escola, passou a estabelecer vínculos com os alunos e a conhecer a realidade não só da sala de 

aula, mas também dessas relações entre os sujeitos, tornando esse momento fundamental para 

reconhecer que a profissão extrapola o limite do saber bem a matéria. 

Então, pra mim, antes do PET, eu achava que o professor era aquele que 

detinha o conhecimento. Enfim, a única função era a gente chegar na sala 

dar aula e pronto, não precisava discutir outras coisas além da matéria 
[...]. Essa concepção era a certa! Eu vou me formar, vou para uma escola e 

dar aula expositiva. Eu nem vou copiar no quadro, só falo! Vou entender 

o conteúdo e quem aprendeu, passo o exercício. E quem aprendeu, aprendeu! 

O que não aprendeu, paciência! Mas depois do PET, eu vi que a escola tinha 

outras concepções e que não era só a minha profissão que importava 

dentro do contexto escolar. Mas, os alunos, os problemas que surgem na 

escola, os problemas que surgem na casa dos alunos, os problemas que 

surgem na sociedade. Então, esses problemas, o PET me fez perceber o 

mundo que se cruza na escola [...]. Que a escola é o espaço de 

entrecruzamento de culturas. E aí, com essa questão do entrecruzamento foi 
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onde que eu percebi que não era só minha profissão que importava no espaço 

escolar. Mas, as culturas! As diferentes culturas que surgiram! E aí então, eu 

pensei que... Nossa! Eu vou ser uma professora, mas eu não posso ser uma 

professora que simplesmente detém todo o conteúdo. [...] Tipo, agora eu 

sei o que é ser professor! E como ser esse professor que a gente aprende a ser 

[...]. Uma experiência... Eu lembro! O projeto mais marcante! 2016 foi 

marcante, porém, 2015 vai ser a escola e a turma que vou guardar no meu 

coração, né? Um projeto de 2015 que foi no Colégio Estadual e a turma era 

602. E eu lembro que era uma turma muito difícil, assim. Porque era uma 

turma de 6o ano. Eles falavam! Era difícil, mas era normal! [Risos] Eles eram 

muito... ao mesmo tempo que eles falavam, corriam pelos corredores, não 

faziam as tarefas. Eles eram muito alvoroçados, assim! Então, o primeiro 

contato que eu tive com a sala de aula foi no PET. Eu ainda não tinha feito 

nenhuma disciplina de PPE [...]. Então, eu entrei na sala de aula porque a gente 

tinha o período de observação. ‘Eu disse, caramba, o que vai ser? Dá até 

um frio na barriga!’ Aí, quando eu entrei na sala de aula, veio um monte de 

alunos perguntando... ‘Quem é você?’ E aí, eles te abraçam quando você 

chega. Então, essa questão do afeto foi muito boa! Porque às vezes, eles têm 

aquela visão do professor ser distante dos alunos. Mas eu, enquanto professora 

em formação, gostei muito de entrar numa sala e ser bem acolhida pelos alunos 

(TAMIRES, 2018, grifo nosso).  

 

 Com relação a Vinícius, ser professor é uma maneira de colaborar com o mundo. Seu 

olhar sobre a profissão foi se constituindo gradativamente durante todo o percurso de formação. 

Na abordagem que fez sobre sua visão antes e durante o envolvimento com o PET explicou que 

enquanto participava do Grupo e cursava a licenciatura, observava uma distância entre a 

Universidade e o Programa. Ressaltou que na formação inicial a preparação para ser professor 

precisava proporcionar, na prática, as ferramentas necessárias à profissão, tais como o diálogo 

e a criação de espaços voltados à produção do conhecimento sobre a profissão docente.  

Ser professor é uma maneira, como eu vou dizer, de colaborar com o mundo, 

sabe? De fazer uma intervenção social. É algo que eu passei a acreditar 

realmente, assim, e era algo que o pessoal acreditava também. Isso era 

legal! Por outro lado, trouxe o peso também, que era estar ali 20 horas 

semanais e me agarrava, não conseguia fazer outras coisas. Mas, antes, eu 

não tinha concepção nenhuma em ser professor, não tinha também 

vontade. E isso tudo foi o PET que me trouxe. [...] como eu tô falando, 

passou a se tornar mais pesado eu fazer as minhas disciplinas, porque eu tinha 

que estar a tarde toda no PET e a noite toda nas disciplinas [...]. Acho que a 

graduação é muito isso. Pelo menos em Letras foi assim aqui na UFF. Porque 

você tem matérias de bacharel, que quem não é de licenciatura faz e as 

matérias de licenciatura, simplesmente você adiciona. Então, nas matérias de 

bacharel, você não vê nada. É muito raro um professor tentar relacionar com 

sala de aula. Então, eu tive oito matérias de Língua Portuguesa e quase não 

via assim, nenhuma inserção daquilo em sala de aula. Sempre assim, 

muito teórico! Em nenhum momento se pensa em apresentar isso de 

forma prática. Por outro lado, quando eu cheguei nas matérias de 

licenciatura, também não vi. Ao invés de usar esse espaço para fazer essa 

integração, apresentam mais coisas, só que outras coisas relacionadas à 

Psicologia da Educação e Didática. Então, acho que nunca teve essa inserção. 

E com certeza o PET foi o que salvou nesse sentido mesmo [...]. Eu acho que 
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é muito diferente, porque a questão do PET ele é esse envolvimento 

intenso, sabe? De também, ser alunos que estão ali, têm um compromisso 

porque também recebem uma bolsa. E estão ali, vinte horas! Estão 

convivendo e estão pensando juntos. Na PPE é uma coisa assim, muito mais 

distante. É uma professora que está ali com 40 alunos, às vezes, não tem 

nenhuma integração da UFF com nenhuma escola [...]. Não tem integração 

entre o bacharelado e a licenciatura, não tem integração entre a universidade 

e a escola. Mal tem integração entre o licenciando e o docente da disciplina. 

Enquanto no PET, você vê tudo isso integrado. A gente tinha uma integração 

com os professores da escola e tentava criar esse vínculo, a Mônica ia lá 

conversar com a escola. [...] quando a gente foi para a escola, que foi a 

virada pra mim. Acho que foi aí, também, que o PET passou a fazer 

diferença.  Porque foi quando a gente foi para dentro da sala de aula 

escolher temas com os alunos e sempre partindo desse princípio de que 

saia algo deles também, e que a gente não só deposite, aquela coisa da 

educação bancária, sabe? E eu, comecei a ver e gostar disso. Fez sentido pra 

mim, mexeu comigo mesmo. Pra mim foi a primeira vez que eu vi meu 

curso, a minha profissão como uma forma de atuação social mesmo. Eu 

pensei: ‘Pô, eu como professor, posso fazer a diferença para várias 

pessoas’ (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 

 

Na compreensão de Davi, a experiência no Grupo evidenciou que a possível mudança 

da escola através da atuação do professor se caracteriza pelo trabalho coletivo, sendo que antes 

de se integrar ao PET tinha a concepção de que o professor era como aquele “Redentor”, o que 

detinha o poder em suas mãos. 

[...] o PET me proporcionou um teor mais crítico, mais reflexivo da 

necessidade de uma prática que dialogue com uma conjuntura social, 

entendendo e a partir dela tentando de forma coletiva, acho que é sempre 

bom mencionar, transformar e ser transformado por esse constante 

processo, né? Então, foi a partir das experiências mais concretas, mais 

básicas, principalmente, a partir do PET que eu vejo o trabalhador docente 

extremamente necessário à sociedade, não mais como super-herói, mas 

sim, como um trabalhador possível a partir de uma coletivização, a partir 

de uma união, ser passível de mudar a escola. [...] acho que a prática é o 

critério da verdade, né? Foi a partir do início, de me colocar na escola, não 

individualmente, mas de forma coletiva com os colegas que também 

ingressaram no PET foi extremamente importante para enxergar a 

realidade que estava acontecendo, numa escola Estadual aqui de Niterói. 

Então, eu acho que o que foi interessante de tudo isso é a posição nossa porque 

nós não éramos professores, por isso que é bom frisar. Nós não éramos 

professores, nós estávamos numa posição de colaboradores, aqueles que 

estavam ali para tanto se formar como para criar e para construir novos 

conhecimentos. Então, interessante que quando a gente se coloca na escola a 

gente vê a realidade de outra forma. [...] a primeira experiência que me 

proporcionou entender que nós não somos o super-herói da sociedade, os 

salvadores, foi a partir do momento que eu entendo a escola burocrática 

e tecnicista. Então, de como professor e de como nós, ali dentro, não temos 

voz e como não temos de certa forma participação na organização 

administrativa ou na organização curricular ou como tudo isso fica muito 

superficial na ação docente. Então, eu vi como que o professor, o seu saber, 

o seu conhecimento é simplesmente de execução e meio desligado dessa 

lógica de pensar e construir todo o processo educativo envolvendo uma 
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burocracia, envolvendo administração, a gestão e todo o ensino que 

envolve para além da execução do conhecimento. [...] estar ali dentro de 

uma escola estadual nos mostrou a precarização do professor, mostrou como 

o professor está distanciado da organização e das políticas educacionais, 

pensando isso de uma forma coletiva e num âmbito mais amplo, mais macro. 

E isso me mostrou que nós aqui, docentes em construção da carreira docente, 

não somos! Somos mais uma categoria, mais uma classe trabalhadora e 

como nós estamos numa situação precária, numa situação que é 

desvinculada do pensar e do executar o nosso trabalho. Ali, eu comecei a 

entender como se dá esse processo de trabalho docente (DAVI, 2018, grifo 

nosso). 

 

A partir dos relatos dos 4 entrevistados verificamos que a compreensão sobre a profissão 

de professor foi sendo ampliada/reformulada/ressignificada à medida que as atividades do 

Grupo PET foram acontecendo. No desvelar de suas percepções sobre estas alterações chama 

atenção o valor que atribuem à atuação coletiva como aspecto positivamente relevante, 

indicando e reforçando seu valor para a composição do “vir a ser professor”. Esses depoimentos 

reforçam nosso entendimento sobre o caráter social do magistério para o qual é essencial o 

compromisso de todos os atores sociais (professores e alunos da escola, formadores de 

professores e licenciandos, entre outros) imersos em contextos que exigem estudo, construção, 

implementação e análise das práticas que provoquem rupturas com modelos calcados na 

oralidade do professor e na passividade dos alunos; compartilhamento de dúvidas, conflitos, 

avanços e aprendizagens em diferentes sentidos. Portanto, restringir os licenciandos ao espaço 

da sala de aula da universidade ou da escola, na expectativa de que se tornarão professores a 

partir da observação da atuação de outros ou por meio da leitura de textos desvinculados das 

reais demandas escolares é assumir a responsabilidade pelo negligenciamento dos aspectos 

mencionados e dos resultados das pesquisas mais recentes sobre a docência (NÓVOA, 2015; 

TARDIF, 2014; VASCONCELLOS e VILELA, 2017; VASCONCELLOS e SANTIAGO, 

2017). 

Ressaltamos que 3 dos entrevistados (THAIS, TAMIRES e VINICIUS) afirmaram que 

o desejo pela carreira foi se constituindo ao longo do processo de desenvolvimento do trabalho 

realizado pelo Grupo PET. Se, inicialmente, não havia esse interesse indicaram que a 

participação nas atividades coletivas, apesar de exaustivas, contribuíram para a revisão de suas 

concepções a respeito da profissão docente e para o despertar da afinidade e da intenção de 

atuar neste campo.  

Segundo Thaís, só se conhece o ofício do professor, a partir da inserção no ambiente da 

escola, equilibrando a teoria do que se estudou na graduação com a experiência vivenciada na 

realidade desse espaço. Em Souza Neto (2005) encontramos esclarecimentos sobre o exercício 
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de um ofício e a importância de nos apropriarmos dos meandros e da subjetividade a ele 

inerentes. Acrescenta o pesquisador:  

[...] o dever da palavra ofício representa ainda um certo saber-fazer àqueles 

que comungam do mesmo conjunto de conhecimentos e habilidades, e são 

capazes de reproduzir certos objetos e/ou objetivos com base nos mesmos 

rituais. O exercício de qualquer ofício, nesse sentido, pressupõe que o seu 

realizador domine os processos que lhe são inerentes e seja capaz de executá-

los de maneira a observar como cada momento, cada detalhe por diminuto que 

seja, cada gesto ainda que automático, resulta de uma unidade em que os 

fragmentos só justificam sua existência por fazerem parte do todo (SOUZA 

NETO, 2005, p. 250, grifo nosso). 

 

Não é em vão que o distanciamento entre espaços de formação e de trabalho 

predominante nos cursos de licenciatura se constituem como fator de preocupação para 

formadores, professores e estudiosos da área da Educação (GATTI, 2013), afinal, os saberes 

profissionais dos professores são construídos e ganham sentido em função dos contextos de 

trabalho nos quais são exercidos (TARDIF, 2014). 

As considerações dos entrevistados e dos pesquisadores mencionados coadunam com 

nossa compreensão, no sentido de que o ofício do professor precisa estar vinculado não somente 

ao seu saber-fazer, mas atravessado pela ação coletiva dos sujeitos envolvidos com destaque 

para a formação de professores.  

A esse respeito Tardif (2014) esclarece que  

[...] do ponto de vista profissional e do ponto de vista da carreira, saber como 

viver numa escola é tão importante quanto saber ensinar na sala de aula. Nesse 

sentido, a inserção numa carreira e o seu desenrolar exigem que os professores 

assimilem também saberes práticos específicos aos lugares de trabalho, com 

suas rotinas, valores, regras, etc (p. 70). 

 

Outro aspecto também contemplado durante a entrevista que realizamos junto aos 

petianos, consistiu em considerar se em outros ambientes/contextos (dentro e fora da UFF), 

houve situações/experiências que interferiram na mudança sobre o que os entrevistados 

pensavam em relação à profissão de professor. Em caso afirmativo pedimos que 

explicitassem quais foram. 

Com exceção de Davi, os demais respondentes mencionaram situações relacionadas ao 

Grupo PET, principalmente aquelas vividas no espaço escolar, como indicativos para esta 

questão. 

Thaís acrescentou que a realidade da sala de aula, em uma escola pública é bastante 

diferente do que se passa na escola privada. Relatou que por meio do Grupo se deparou com 

alunos que pertencem a esse primeiro contexto e teve a oportunidade de acompanhar suas 

especificidades. Destacou que o projeto do PET, a vivência com os estudantes e as experiências 
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proporcionadas fizeram diferença no modo como enxergava o aluno, o professor e as relações 

que ocorrem em âmbito escolar: 

Teve uma situação que pra mim foi muito forte. Foi uma situação 

parecida com a que eu tinha vivido no meu período de escola há muito 

tempo atrás e a questão de aceitação de algumas meninas. E a gente falou 

sobre o papel da mulher na sociedade e a gente relacionou com período 

romano, como era o papel da mulher naquela sociedade para trazer 

também dentro da matéria que já estava prescrita no Currículo Mínimo. 

A gente não foge disso, então, tudo o que estão trabalhando na sala de aula, 

também está tendo essa flexibilização e a gente também caracterizou o que é 

ser bonito, né? O que é beleza? [...] E o conceito que elas tinham de beleza 

era totalmente contrário ao que elas eram. [...] eu fiquei olhando aquela 

situação e elas começaram a falar de cabelo, de nariz e tal. [...] que era 

feio, era feio ter nariz grande, cabelo crespo não era muito bonito, assim, 

essas questões estavam mexendo muito comigo que até então, me deu um 

feedback e eu voltei atrás, porque nenhum professor nunca sentou comigo 

e falou sobre essas questões [Emocionada]. [...] eu fui rompendo no 

período ao longo da minha vida, eu não podia falar sobre o papel da 

mulher na sociedade romana, sabe? E eu preciso trazer isso para agora, e a 

gente falou no projeto. [...] eu comecei a problematizar aquelas questões, o 

porquê elas se enxergavam naquilo e eu fui quebrando algo dentro delas. 
[...] com isso, o projeto conseguiu fazer com que eu trouxesse esses assuntos 

para a sala de aula e que não eram debatidos [...] no projeto, a gente conseguiu 

trazer esses temas e o que mais mexeu comigo foi que depois, quando a 

gente retornou ao Colégio, essas meninas deixavam o cabelo solto [...]. E 

tem uma que até virou Youtuber. E o canal dela era para falar sobre isso, 

da beleza afro, como cuidar do cabelo cacheado, de maquiagens que ficam 

legais no tom de pele negra, e eu fiquei vendo isso e meu Deus [Risos 

emocionada] era o projeto! Era um assunto que, às vezes, podia não ter muito 

a ver com o que a gente estava falando da disciplina. Mas era um assunto que 

era muito preciso naquele momento e graças ao projeto que tem essa liberdade 

de trazer, o que a gente trouxe (THAÍS, 2018, grifo nosso). 

 

 Do relato de Tamires, destacamos a narração de uma experiência relacionada às 

frustrações que viveu, na qual sinalizou que o trabalho com o PET possibilitou momentos 

valiosos de superação e aprendizado e que o apoio do Grupo contribuiu para a superação de 

situações consideradas angustiantes. 

[...] E, eu lembro, que no decorrer do projeto, a gente tinha feito uma votação 

do projeto ser sobre games eletrônicos. [...] temas ligados à democracia grega 

que era o conteúdo do Currículo Mínimo. E questões de produção de texto 

porque a gente estava trabalhando com uma professora de Produção Textual 

e de História. [...] foi a experiência que marcou esse meu início de carreira 

docente, pois no projeto estava dando tudo errado. A gente tinha feito a 

metodologia e não estava dando certo. A gente planejava, tinha planejado e 

não acontecia! Então, a gente tinha planejado um texto! Os alunos leriam um 

texto sobre democracia Grega e depois a gente iria discutir. [Risos] Então, o 

que a gente fez? Pegou uma folha inteira de papel ofício e fez um texto 

adaptável [...]. Não tinha nenhum desenho, era só texto! Hoje, eu até faria um 

texto, se fosse trabalhar um texto, trabalharia com meia folha, botaria um 

desenho! Então, isso já é uma coisa que entra até como experiência! [...] E deu 

tudo errado! [...] Então, a gente saiu muito frustrado da escola, sentou e falou: 
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Gente, precisamos mudar o projeto! [...] Uma coisa é a frustração 

acontecer sozinha! Ela acontece e você não tem com quem discutir! [...] 

Mas passar por uma frustação em conjunto, nos ajudou a superar, juntos! 
Porque a gente falou: Como vamos vencer? E isso é fazer com que um projeto 

continue [...]. E o projeto sofreu alterações! [...] Porque a gente fazia, 

elaborava o projeto, a metodologia e aplicava. E quando a gente voltava, 

criava uma outra metodologia baseada na experiência que a gente tinha vivido. 

As coisas começaram a dar certo. [...] se a gente não tivesse resolvido aqueles 

conflitos na metodologia, o projeto já começaria na escola dando errado. 

Então, quando o projeto começou, a gente estava em sintonia [...]. E quando 

termina o projeto a gente também faz uma avaliação de como foi. Então, 

nessa avaliação, eu pude ver que por mais que um amigo não tivesse 

colaborado numa etapa do processo, em outra, ele supriu. (TAMIRES, 

2018, grifo nosso).   

 

Para Vinícius, houve experiências práticas no interior do Grupo PET que geraram 

aprendizagens em decorrência da convivência com os pares. Dentre elas destacou contribuições 

para a percepção de que a escola democrática que se deseja está muito aquém da realidade e 

que numa sala de aula pode-se correr riscos em alguns momentos, mas é preciso refletir sobre 

a prática docente.  

Eu lembro que a gente tinha previsto uns 5 encontros e acabou sendo uns 

9 ou 10, porque nada dava como planejado. Muita inexperiência! Isso que 

fez a diferença na formação, e é isso que falta na graduação em si. É você 

poder ter um espaço que você vai experimentar, você vai errar, vai aprender e 

você vai saber o que vai fazer de novo, o que não sabe. Como várias atividades 

ali, eu olho e penso: Poxa, poderia ter feito de outra forma! [...] tem a 

questão da relação com as professoras, que nesse primeiro projeto, ainda não 

era tão boa. Até porque também era todo mundo de períodos iniciais, imaturos. 

[...] os professores não entendiam tão bem o projeto [...]. Ter que convencer o 

professor de dar um horário, porque ele também tem o horário dele que tem 

que dar conta daquele conteúdo. Mas algo que ficou muito forte para mim 

foi a questão material, sabe? Por exemplo, teve uma atividade que a gente 

decidiu fazer um vídeo que era contando meio que, uma histórias dos games 

e tal. [...] Mas chegou na hora, a caixinha que a gente levou, não dava vazão e 

eles não conseguiam ouvir. Aí, tivemos que sair e eu fui e consegui uma caixa 

de som enorme na escola. [...] e não funcionou e a atividade não aconteceu. 

[...] Quer dizer, essa questão material da escola tanto a nossa questão material 

para produzir o vídeo desde a filmagem até a edição, quanto da escola para 

reproduzir esse vídeo, sabe? Uma escola que não estava preparada pra passar 

um vídeo. E a gente, também não sabia disso! [...] A gente nunca tinha 

praticamente estado em sala de aula. Então, a gente não tinha como prever 

certas coisas [...] É uma relação difícil! Claro que a gente não estava ali, na 

relação docente de fato. Mas, não é tão tranquilo uma relação professor, 

coordenação, sabe? Tem toda essas confusões, falta de organização. É tudo 

isso, falta de material, falta de professor, falta de organização, falta de 

respeito. [...] E ao mesmo tempo fez muita diferença porque a gente se 

aproximou muito ali, nas relações de amizade [...]. Porque a gente passou 

um momento crucial juntos. Um momento de formação inicial docente 

como licenciandos, e estava ali, se ajudando. Isso faz toda a diferença, do 

que estar ali na PPE também sozinho, por si só. Você estar numa sala com 

mais 4 amigos, você se sente muito mais seguro para falar, principalmente 

eu, que falo pra caramba! No PET, principalmente, eu era muito 
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participativo muito mais do que eu fui na faculdade. Na faculdade eu não 

falava nada. [...] E assim, eu não tinha amigos. Os amigos que eu fiz na UFF 

são do PET e da moradia estudantil (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 

 Para Davi, a vivência com o PET contribuiu para que pudesse participar de experiências 

diversificadas dentro e fora da Universidade. Afirmou que se não fossem os colegas, a Tutora 

e todo o ambiente que o PET proporciona tanto na questão prática como teórica, sua 

participação nas disciplinas de PPE teria sido conturbada e tensa. Neste sentido, o Grupo, 

ajudou a lidar com estas questões e a consolidar o sentimento de pertencimento à carreira. 

[...] durante o meu processo no PET eu iniciei, também, a PPE1 e dentro de 

um período era necessário o nosso acompanhamento, nosso estágio 

supervisionado em alguma escola na região. E eu fui para uma outra escola, 

também, aqui de Niterói e Estadual. Tive experiências completamente 

diferentes que ao mesmo tempo se complementavam: o PET e PPE. Então, 

foi delegado, como eu era estagiário, já tinha vínculo com o professor que me 

recebeu na escola. Então já comecei a participar de um lado mais 

burocrático do fazer da prática docente que era preencher relatórios, 

corrigir provas, fazer acompanhamento e avaliação de aluno, aplicar 

prova, até completar o site da SEDUC, se eu não me engano, a frequência 

escolar, as notas. Então, foi algo assim, diferente! [...] Não foi um baque, 

mas uma outra forma de entender a prática docente, a partir desses aspectos 

avaliativos, desses aspectos mais burocráticos da nossa função [...]. Então, foi 

uma atitude mesmo, que partiu de mim, essa escolha do professor e da escola 

e da continuação nessa escola e desse processo mais burocrático que estava 

exercendo lá. Só que desse mesmo modo que essa experiência me ajudou 

nessa formação, juntamente com o PET, que já era início de 2015 é 

interessante que se inicia um processo de greve nas Universidades Federais 

aqui no Brasil e principalmente aqui em Niterói, e eu começo a participar 

das assembleias, de alguns eventos que a ADUFF e o SINTUFF e outras 

organizações dos trabalhadores exercem [...]. Aí, a partir disso, esse é o 

segundo ponto que também ajuda é muito importante na nossa formação 

com os docentes, essa participação nos coletivos no sindicato e nas 

organizações. Mas, nesse período, uma parte desse período, eu volto para 

Minas Gerais porque estava em greve, não continuei por aqui, e lá eu dou 

algumas aulas no cursinho pré-vestibular comunitário. Então, é a terceira 

experiência dentro desse processo que também me ajudou a construir 

essa minha identidade, esse meu sentimento de pertencimento a carreira 

docente. [...] o mínimo de experiência que eu estava tendo no PET, me 

proporcionou uma experiência em PPE extremamente interessante, 

extremamente marcante. Porque a partir do momento que eu iniciei o PET, 

que foi pouco antes de PPE, a gente já é instigado, a gente já é colocado 

na prática de dialogar com os professores, dialogar com a direção, com a 

coordenação. Então, é uma autonomia que é dada a nós, como a gente 

chama de petianos, né? [...] foi o PET ali, me proporcionando um diálogo, 

uma relação mais estrutural com o professor de PPE na escola estadual, com 

a direção, com os alunos e com as turmas. [...] Coisas que muitos alunos não 

têm (DAVI, 2008, grifo nosso). 

 

Os esclarecimentos dos respondentes nos levam a reforçar a relevância do 

fortalecimento das relações entre escola e formação de professores, reconhecendo seu valor 

para as mudanças qualitativas necessárias a ambas de tal modo, que suas ações reverberem para 
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a realização de práticas ao nível da escola, da comunidade e da inserção dos sujeitos na 

experiência cotidiana respondendo às necessidades e às especificidades culturais de um povo 

(SCHRAM e CARVALHO, 2018). 

As considerações dos entrevistados sobre o valor da coletividade no enfrentamento dos 

conflitos, na superação das dificuldades, no planejamento e no redirecionamento das ações 

pedagógicas foram novamente retomadas e coadunam com as recomendações dos estudiosos a 

respeito do mesmo assunto. Segundo eles, o trabalho coletivo pode ser uma alternativa relevante 

para lidar com as relações que se estabelecem no campo da docência, auxiliando na troca de 

experiências e na tomada de decisões (PONTE, 2004). Afirmam que a riqueza desse tipo de 

trabalho, seja no processo de formação inicial ou continuada tem relação com o fato de que os 

diferentes olhares sobre um mesmo objeto (o ensino) permitirão a reflexão sobre a prática 

docente justamente por terem percepções diferentes, que ao serem postas em xeque vão dando 

formas e conteúdos às compreensões individuais (VICENTE e VASCONCELLOS, 2014).  

A participação em trabalhos que acontecem sob a perspectiva da coletividade parece ser 

um forte indicativo de amenização dos problemas que futuros professores enfrentarão, na 

medida em que proporcionam aos participantes discutir e relatar seus anseios, bem como 

reorquestrar, produzir e mobilizar saberes (ANDRADE, 2006; TARDIF, 2014), por meio do 

compartilhar das experiências.  

A fim de aprofundar a compreensão sobre os saberes docentes e suas relações com a 

formação inicial e a atuação profissional, pedimos aos entrevistados que respondessem a 

seguinte questão: A partir das experiências ocasionadas pelo Grupo PET e baseada/o nas 

atividades vividas durante a graduação, quais são os principais problemas que você 

acredita que os professores das escolas enfrentam quando começam a trabalhar e 

precisam ser abordados pelos cursos de licenciatura? 

 Thaís, argumentou que sempre se perguntava o porquê dos professores, até mesmo na 

universidade, na maioria das vezes, não desenvolverem projetos interdisciplinares. Explicou 

que essa indagação de alguma forma foi respondida por uma professora que estava presente no 

dia do desenvolvimento de um dos projetos implementados na escola. 

[...] A professora chegou para conversar com a gente depois do final da aula, 

[...] e aí ela falou: ‘Olha, nos meus períodos iniciais, quando eu saí da 

faculdade e cheguei no colégio eu sofri muito. Porque você sai do campo 

da faculdade com todo um pensamento e uma ideia criada sobre o colégio, 

e aí, quando você chega no colégio se depara com uma outra realidade, 

sabe?’ A gente ouviu muito que não tem uma receita pronta para falar de 

aula. Realmente, não tem, mas a gente tem essa falta disso, na formação. 

E aí, ela confessou pra gente algumas coisas que aconteceram com ela ao 

longo dos primeiros períodos que começou a dar aula, né? O ingresso dela 
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no magistério! E que sofreu de depressão porque não conseguia atender 

aquelas demandas do colégio que eram muitas. E também queria botar 

em prática tudo aquilo que tinha aprendido na teoria e não conseguia e 

por mais esforço que fazia, não conseguia porque era toda uma estrutura, a 

direção de um colégio, as necessidades também do colégio, que às vezes é 

muito precário [...]. E ao longo do tempo foi construindo o próprio senso e 

criando nisso uma forma de aplicar aquilo que aprendia, mas teve muita 

frustração [...] aquilo dali quebrou algo em mim porque eu criticava muito. 

E eu falava: por que não? E eu fui entendendo que não é só chegar no 

campo do colégio. Que não é fácil! [...] Na verdade, fazer o projeto que o 

PET faz, não é fácil! Nós somos alunos de graduação então, querendo ou não, 

a gente tem um tempo hábil, a gente tem necessidades que favorecem o 

desenvolvimento desses projetos, mas quando a gente chega numa sala de aula 

onde a professora tem mil turmas e um horário curto, dependendo da 

disciplina são horários que estão sendo muito mais cortados. Então, você vê 

que em uma disciplina de humanas, o tempo é bem mais escasso do que uma 

disciplina de exatas, numa aula de português. Então ela mal tem tempo para 

desenvolver tudo aquilo que tem que fazer porque tem um Currículo Mínimo, 

tem todo um aparato que o governo e o Ministério da Educação trazem que 

ela tem que fazer. E aí tem também a prova que faz todo mês, tem o SAERJ, 

tem o SAERJINHO e aquilo dali já limita o que você tem que passar [...]. O 

PET traz essa vivência! Dá uns toques para mostrar a sala de aula e ver 

o como é bom desenvolver projetos e também abriu os olhos para esses 

lados, mas também entender esses pós e contras e o como a gente pode 

desenvolver isso. Coisas que na PPE talvez eu não teria adquirido esse senso 

de que existe toda uma hierarquia, todo um processo, todas as obrigações 

e pressão sobre a sala de aula e que o professor, às vezes, se encontra 

muito limitado para desenvolver isso [...]. E o PET, assim, eu digo, vou até 

usar uma expressão, foi muito assim de Deus na minha vida porque ele me fez 

ver essas peculiaridades da sala de aula, e querendo ou não, abriu os meus 

olhos para quando eu chegar na escola, de fato mesmo, saber lidar com isso 

ou criar formas de articular o conhecimento que adquiri na minha 

formação com o que eu vou encontrar lá (THAÍS, 2018, grifo nosso). 

 

Para Tamires, as experiências a fizeram questionar as deficiências que um aluno da 

licenciatura terá em sua formação se não estiver inserido na realidade prática que conheceu 

como bolsista do Grupo.  

A gente observou vários problemas! Porque nos cursos de licenciatura a gente 

trabalha com a disciplina de PPE. Então, 40 horas durante o semestre. É até 

engraçado [risos] porque agora mudou. Mas, até então são 60 horas em sala 

de aula e 40 horas que você deve ter no mínimo na escola e por conta da rotina, 

a maioria faz o mínimo em sala de aula. E aí, a gente começa a se questionar! 

Como assim, o tempo em sala de aula na universidade se é uma disciplina 

prática, vale mais do que o tempo em sala de aula? E ao mesmo tempo, a 

gente não tem o acompanhamento das vivências que a gente tem nas 

disciplinas de estágio com a universidade. A gente entrega um relatório [...]. 

Apenas observação! Porque dependendo da escola que você vai fazer o estágio 

o professor da escola que define se você vai atuar ou não. Eu lembro que na 

minha primeira disciplina de prática de PPE, a professora me colocou no 

fundo da sala então, eu ficava a aula toda no fundo da sala e mais... é o que 

acontece com a maioria [...]. Então, o professor de PPE te dá teoria, porém, a 

carga horária prática você não tem [...] no final do curso ele vai ler o seu 
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relatório, porém, ao ler o seu relatório ele não te dá nenhum retorno 

(TAMIRES, 2018, grifo nosso). 

 

 Vinícius entende que os cursos de licenciatura precisam rever a integração da teoria 

com a prática, possibilitando, a partir das PPE, uma experiência que proporcione esse contato 

direto com a realidade da escola. 

Realmente, eu acho que pela experiência que eu tive nos cursos de 

licenciatura, inclusive no meu curso, é de que ele não prepara para a sala 

de aula. Porque como eu disse, a PPE acontece com uma estrutura totalmente 

ruim e esse é um grande problema. Não tô dizendo, assim, que o problema é 

só na PPE. Eu acho que deveria ser diferente, mas o problema de toda a 

integração entre as disciplinas de licenciatura e do bacharelado. O que vai 

resvalar na PPE, porque ali é um espaço de prática que acaba acontecendo de 

forma errada e a gente não vê as coisas como a gente vê no PET, sabe? Por 

exemplo, na disciplina de Didática eu fiz um plano de aula, mas eu não 

coloquei ele em prática [...]. No PET, eu fiz tudo isso! Eu planejei um 

projeto que são várias aulas integradas, eu implementei esse projeto. 

Então, eu sei o que deu errado, o que deu certo nele. Eu tive uma relação 

com os docentes da escola. Então, querendo ou não, dá para eu já ter uma 

noção de como é esse ambiente que não é um ambiente fácil. Muitos 

professores de primeira viagem sofrem muito às vezes não aguentam, têm 

problemas de saúde mental. Porque é pesado, não só aquele ambiente de sala 

de professor, mas a sala de aula. Então, eu também estive dentro da sala de 

aula, pude fazer esse trabalho em equipe. O que é muito importante e pouca 

gente tem essa oportunidade nesse meio (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso).   

 

 Nessa relação experiencial com o PET, Davi advertiu que a relação Universidade-

Escola é precária, sendo necessário repensar novas posturas, vislumbrando contribuir para a 

superação do que ele denomina “solidão pedagógica”. 

[...] a gente observa também, um grande número de evasão que ocorre 

dentro das licenciaturas que é algo assim, muito complicado. [...] Então, 

acho que o primeiro ponto é que a licenciatura tem que mostrar aos 

estudantes que é algo que não é fácil. Então, se você está escolhendo isso, 

você tem que ter a noção de que não vai ser fácil, vai ser desgastante, vai ser 

difícil e vai ser uma luta a cada dia. Então, após as licenciaturas apontarem 

e entenderem quais são os processos que precarizam a nossa prática, o 

que vem a sanar é uma luta coletiva pela escola pública, pela educação, 

pelo piso salarial adequado para o professor com plano de carreira. Mas 

além disso, talvez a palavra não seria um convênio, mas uma ponte entre 

universidade e escola, que o PET conseguiu fazer isso, que eu acho que o 

PIBID também consegue e outras políticas universitárias também 

conseguem, mas na minha opinião são mínimas, é de unir os dois mundos, 

as duas comunidades, a universitária e a escolar, entendendo-as como 

produtoras de conhecimento, produtoras de saberes e que elas não podem 

estar distante. Então, a solução, uma das soluções seriam essas melhorias e a 

aproximação que a escola tem que ter com a Universidade e a Universidade 

tem que ter com a Escola. Então, isso ajuda muito a entender todos os 

processos pedagógicos educacionais que ocorrem no âmbito escolar. Não vai 

ser nenhuma novidade para o estudante, vai ser sim, algo que vai reforçar a 

sua identidade e o seu sentimento de pertencimento. A universidade presente 

na escola e a escola presente na Universidade, é possível pensar em meios, 
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instrumentos e ferramentas que ajudem a sanar essa precarização do professor. 

Porque normalmente, ele sai da universidade e entra na escola pública, 

algumas vezes ele assim, dá continuidade na sua formação, mas muitas 

vezes está desamparado pedagogicamente, desamparado 

psicologicamente, desamparado epistemologicamente, teoricamente. 
Então, a sua prática começa a ser somente a execução. E a Universidade, a 

partir desses projetos, os contatos de várias formas e de vários níveis dos 

licenciamentos com os professores com experiência ou aqueles que iniciaram 

de uma forma recente na Educação Básica, é extremamente importante para 

fortalecer a identidade docente [...]. Então, eu acho que a Universidade e a 

Escola se aproximando, vai contribuir muito para a melhoria dessa 

solidão pedagógica, dessa solidão docente  [...] de uma forma assim, mais 

macro, no geral, a gente coloca assim, como crítica à universidade, essa falta 

de ter contato na escola [...] para construirmos processos formativos, 

processos de transformação da realidade educacional, que sim, parte deles e 

de nós, em coletivo [...] Esse distanciamento é péssimo para a nossa 

formação docente porque a gente se distancia daqueles que têm 

experiência e daqueles que contribuem para a construção do saber 

docente (DAVI, 2018, grifo nosso). 

 

Partindo da análise dos relatos dos petianos acerca das necessidades presentes nas 

licenciaturas, Thaís observou que a relação que teve com a escola a partir do Grupo PET, a 

oportunizou reconsiderar as críticas que fazia sobre a atuação dos professores nas salas de aula, 

percebendo que o confronto entre concepções prévias e práticas profissionais favorece a tomada 

de consciência sobre este campo.  

Perrenoud (2001, p. 170) explica que essa tomada de consciência propicia “[...] dar um 

passo em direção ao realismo na descrição de como os professores exercem seu ofício”.  

 Os relatos de Tamires e Vinícius, evidenciam críticas sobre as licenciaturas, 

principalmente, no que concerne às práticas desenvolvidas nas PPE. Consideram que seria 

relevante para a formação docente propiciar o efetivo acompanhamento das vivências e ações 

desenvolvidas na escola, semelhante ao que vivenciaram enquanto estiveram no PET, 

oportunizando a todos os licenciandos experiências coletivas e instigantes de caráter 

profissional.  

Considerando o que foi exposto, podemos dizer que seria proveitoso envolver os 

licenciandos em atividades que contemplem mecanismos de formação de habitus profissional 

nos cursos de licenciatura?  

Para Perrenoud (2001, p. 175), esse aspecto não pode ser negligenciado, tendo em vista 

que 

[...] todos os mecanismos de formação interativos e todas as formas de 

cooperação e de trabalho de equipe podem não só estimular uma prática, mas 

também preparar condutas de explicação e [...] interpretação antes inscritas 

em um diálogo.  
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Partindo deste pressuposto e reconhecendo que “[...] em um ofício em que toda a cultura 

profissional prepara, sobretudo, para se trabalhar de porta fechada” (Idem), como é o caso do 

magistério, o pesquisador recomenda que a relação entre os sujeitos integrados ao campo de 

formação seja pautada por “um contrato” no qual os partícipes estejam prontos para aprender 

entre si.   

Corroborando essa afirmação, Davi ressaltou a importância do diálogo entre a 

Universidade e a Escola, considerando que a troca de experiências entre ambas contribuirá para 

o crescimento dos envolvidos. Considerou, ainda, que o distanciamento predominante em sua 

experiência como licenciando foi negativo, porque “[...] distanciou aqueles que têm 

experiência daqueles que contribuem para a construção do saber docente”. 

Em nosso entendimento, contemplar e potencializar a relação Universidade-Escola 

pressupõe criar na formação e no local de trabalho, condições que permitam ao futuro professor 

desenvolver-se profissionalmente a partir de, através de e para a prática (CHARLIER, 

2001). Reconhecer que o futuro professor pode aprender a partir da prática, requer o 

entendimento de que esta se constituirá em ponto de partida e suporte da sua reflexão sobre a 

ação, seja em relação a sua própria prática ou a de seus colegas. Ele também poderá aprender 

através, quando for confrontado com a realidade, colocando-se como ator e interferindo nas 

exigências da situação, experimentando novas condutas e descobrindo soluções pertinentes à 

situação. E se o ponto de partida está na ação, aprenderá para a prática, na medida em que 

valorizar essencialmente os aprendizados que tiveram incidência direta sobre sua vida 

profissional (Idem).  

Dito de outro modo, se desejo saber como realizar um trabalho ou utilizar o 

procedimento mais adequado preciso aprendê-lo com aqueles que efetuam esse trabalho. Tardif 

(2014) coaduna com esta perspectiva e acredita que nos próximos anos, o principal desafio para 

a formação de professores será abrir maior espaço para os saberes dos práticos dentro da própria 

formação docente.  

Tomando por referência estes esclarecimentos, solicitamos aos sujeitos que 

explicitassem quais foram os problemas e os desafios que enfrentaram no PET e pedimos 

que esclarecessem se os mesmos foram superados. 

Thaís, citou as frustrações suscitadas em contextos distintos como dificuldades 

marcantes que desencadearam aprendizagens em diferentes sentidos.  

[...] uma coisa que a Mônica deixou a gente viver e passar eram as 

frustações, né? Porque a gente vai muito cheio de esperança pro Colégio 

e isso é muito bom, porque isso mantêm um gás, uma vontade de 

continuar. Então, se algum encontro deu errado, então a gente quer poder 



93 
 

elaborar uma coisa melhor, mais estruturada, mais firmada para o próximo. 

Então, teve até um encontro [...] e o tema do nosso projeto era Gamecrático. 

Os alunos que também escolhem. Eles elencam os temas que querem estudar 

e aí escolheram Games Eletrônicos [...]. O nosso intuito aqui é trazer a 

interdisciplinaridade, que somos várias áreas e relacionar isso com a sala de 

aula e aflorar essas experiências que a gente tem e conhecimento também. E 

aí, a gente pensou: Vamos fazer um vídeo falando das fases que os games têm 

e o que a era digital trouxe até hoje [...]. Fomos na UFF, ficamos procurando 

uma câmera boa para poder fazer! Levou muito tempo [...]. Sabe, uma 

expectativa toda criada sobre aquilo, e aí o vídeo não passou. E agora, o que a 

gente vai fazer? A gente encontrou outros meios de debater, de mostrar para 

eles em foto. Engraçado, a gente levou imagens impressas pra eles, mas nada 

seria como o vídeo. E a gente teve uma frustação muito grande! E a gente 

chegou na sala do PET e disse à Mônica: ‘O nosso dia de hoje foi horrível e 

to pensando de nem voltar mais para o colégio”. E aí, a gente falou com ela 

e ela disse: ‘Gente, isso é normal, é natural, vai acontecer muitas vezes. 

Mas, por que vocês fizeram esse vídeo assim? Por que essa vontade tão 

grande, esse movimento de fazer uma coisa diferente?’ A gente falou: ‘Por 

causa dos alunos, de querer que eles entendam, de querer que seja algo 

mais relacionado com eles, que eles se enxergassem também naquilo’. E 

aí, ela falou: ‘Gente, o que vocês acham que eles aprenderam com tudo 

mesmo? E a gente viu que por mais que tudo isso... eles conseguiram entender 

e que o importante não era, óbvio! O vídeo era maravilhoso, a didática que a 

gente tinha preparado era muito boa, mas que a mensagem fosse passada pra 

eles, que eles entendessem e que se fizessem presentes naquele processo. Isso 

aconteceu, mas não da maneira que a gente queria. Então, essa foi umas das 

coisas que frustrou muito e que a gente voltou muito triste. Porque a gente 

estava com muito gás, mas de saber lidar com essas dificuldades, de 

entender que isso vai acontecer, que a gente acha que vai ser tudo 

maravilhoso, mas não. Terão atividades que os alunos não conseguirão 

compreender, não terão um nível de envolvimento grande com o que a gente 

ensinar, às vezes pode não ter um aproveitamento grande. Que isso está sujeito 

a acontecer! Então, assim, foram algumas dificuldades que a gente viu que 

vai enfrentar, mas a pegada toda é como a gente vai lidar com tudo isso. 

Isso, eu devo muito ao PET (THAÍS, 2018, grifo nosso). 

 

Tamires considerou que os problemas enfrentados com o PET auxiliaram na 

compreensão de que, além das frustrações relacionadas ao que não deu certo, aprendeu a superar 

e a reorganizar as ações implementadas, o que, em sua opinião, possibilitou novas formas de 

conduta perante a turma e ao processo de construção do saber, ou seja, de um saber que “[...] 

os professores de profissão possuem [...] e são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no 

âmbito de suas tarefas cotidianas” (TARDIF, 2014, p. 228).  

Ainda sobre este assunto, Tamires asseverou: 

Nossa, os desafios foram acho que nessa questão mesmo de superar a 

receita de bolo que a gente aprende. Até quando você vai dar uma aula na 

disciplina de Didática aqui na faculdade você tem que fazer um plano de aula. 

Então, eu, Tamires, tenho um grande desafio porque sou muito metódica.  

Quando as coisas saem fora do que eu planejei isso dá um baque total. Com o 

Grupo PET eu pude ver que não é simplesmente uma receita de bolo. 

Mesmo dentro dessa receita você tem que ter o plano A e o plano B porque 
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tudo pode acontecer. [...] a escola não comunica pra gente e eu, Tamires, 

futura professora, disse: Nossa! A escola que não dialoga, a direção não 

dialoga com o professor. Então, eu pensei, será que no nosso futuro vai ser 

assim, vou ter que perguntar para os alunos das coisas que estão acontecendo 

na escola? [...] Então, essa questão das coisas não darem certo sempre, dos 

alunos não ficarem quietos, de surgirem temas como racismo, questões de 

gênero dentro da sala de aula, como dialogar com isso? [...] Eu acho que 

se eu não tivesse passado pelo Grupo PET, eu simplesmente ignoraria as 

coisas que estivessem acontecendo e manteria o conteúdo, porque era, na 

minha concepção, até então, o que mais importava numa sala de aula. Então, 

o PET me fez ver além do que é o conteúdo [...] E é interessante porque 

nesse ano eram duas turmas, a 601 e 602. Então, a 601 era aquela turma 

padrão! Então, era engraçado porque quando a gente ia contar para a 

Mônica as experiências, o outro grupo dizia que tinha dado tudo certo! 

Aí, a frustração aumentava mais ainda [...]. Era um choque porque como 

assim? ‘Estava dando certo com vocês e com a gente não?’ [...] A Mônica 

sempre falava assim: ‘Gente é assim mesmo! As turmas são diferentes!’ 

Sendo que por dentro a gente ficava com as frustrações. Então, a gente 

tentou dar a volta por cima e foi aonde que é a parte que a gente dividiu 

os grupos e começou a produzir a metodologia e adaptar a metodologia 

para o perfil daquela turma (TAMIRES, 2018, grifo nosso). 

 

Vinícius enfatizou que por meio das experiências que o PET proporcionou pode 

observar certa fragilidade e abandono dos professores, não só pela instituição, mas também pelo 

próprio Estado, oportunizando-o a conhecer as mazelas do ofício de professor. 

Às vezes, você vê muitos professores doentes, professores desmotivados que 

não vão ou que vão, não dão aula direito ou chegam meia hora atrasados e 

saem meia hora mais cedo [...]. E aí, é aquilo, por um lado todo professor 

tem uma responsabilidade com seus alunos, mas por outro, o Estado tem 

uma responsabilidade por todos nós cidadãos, né? E a gente vê que o 

professor fica... se sente abandonado. A gente viu professores com 

depressão, professores doentes, sabe? Então, como você vai colocar culpa 

nessa pessoa, uma pessoa que está precisando de ajuda, como vai ajudar 

alguém? Então, acho que a experiência no PET me abriu os olhos para 

tudo isso, que a graduação não chega nem perto (VINÍCIUS, 2018, grifo 

nosso). 

 

Davi relatou que a participação no Grupo PET potencializou momentos de troca e 

integração, um tipo de relação com o ensino e com as realidades cotidianas da profissão.  

Às vezes, o PET dá a entender que é às mil maravilhas. É tudo certinho! 

[...] Mas, ele é um processo e ele é diferente da realidade do chão da escola, 

quando você está exercendo a sua função. Então, acho que é válido 

mencionar que essa prática do PET, as experiências construídas 

mostraram como é difícil a construção das relações com o próximo, com 

os docentes, com a coordenação. Então, o PET, com a sua base teórica 

pautada na interdisciplinaridade, nesse diálogo, nesse contato de romper, 

de diminuir a fragmentação da educação, a fragmentação das disciplinas, 

mostrou como é difícil construir as relações docentes para desenvolver 

novas formas de ensino, novas formas de construção do conhecimento. 

Então, não sei se eu consegui responder, mas acho que a dificuldade que é 

possível enxergar, a partir da prática atual docente, a partir do que o PET 

também proporcionou é a construção desses laços, dessas relações com os 
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outros docentes, porque às vezes você acaba ficando distante, você vive 

quase numa solidão. [...] Carlos Rodrigues Brandão, com o texto “Tecendo 

em várias mãos” [...] fala mais do pesquisador, mas ao mesmo tempo do 

professor-pesquisador. Como é essa fragmentação, essa solidão docente de 

você não moldado, mas a situação em si contribui para você ficar sempre 

distante dos seus colegas e da escola. E isso é visível em professor que tem 3 

matrículas ou tem que dar aula em 4 escolas e você não vai criando esse 

vínculo. Então, o PET mostrou isso também, a necessidade de criar vínculos 

que a partir da construção de vínculos que a gente aprofunda nas relações e 

aprofundando nas relações, a gente vai encontrando o que existe de negativo, 

o que é necessário mudar e o que é necessário ressignificar. [...] o PET, eu 

sempre gosto de frisar, que ele proporciona a partir desse tripé indissociável, 

que tem na universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão e o PET 

abarca esses três, esse tripé, de que isso é essencial para a construção da 

identidade docente, a partir de um contato, de uma construção coletiva. Então, 

o PET não é algo individual que você e seu tutor, você, seu tutor e um 

professor, mas sim, vários estudantes, vários graduandos, vários 

professores, várias áreas, várias disciplinas, vários cursos. Outros 

professores também, colegas da nossa tutora, da minha ex-tutora Mônica, 

também que contribuíram, então, isso é um coletivo e tudo isso ajuda a 

construir esse sentimento de pertencimento. [...] a Mônica, a nossa tutora, 

nos dava autonomia para resolvermos entre nós e caso isso não ocorria, nós 

levávamos a ela pela experiência que ela tinha, pela maior sabedoria [...]. A 

gente tinha voz e tínhamos também a responsabilidade de escutar o que os 

nossos colegas estavam sentindo, o que os nossos colegas, os nossos amigos 

estavam querendo colocar ali, naquele processo de formação [...] Dialogar é 

desconstruir os problemas a partir de soluções críticas, de soluções 

coletivas (DAVI, 2018, grifo nosso). 

 

As respostas dos entrevistados nos levam a refletir acerca das práticas do professor, dos 

problemas enfrentados no dia a dia e sobre as peculiaridades da profissão que são 

potencializadas ou colocadas em xeque de acordo com a realidade e a vivência de cada escola... 

de cada turma. Em seus depoimentos verificamos que dentre os problemas que emergiram um 

aspecto predominou: a frustração. Seja diante das fragilidades e/ou das demandas que surgiram 

no cotidiano escolar, das mazelas acarretadas pelo Estado ou por outro tipo de situação este foi 

o ponto que recebeu maior destaque. Como forma de enfrentamento, mais uma vez prevaleceu 

a indicação da importância da qualidade das relações humanas, como perspectiva de troca e de 

fortalecimento individual e coletivo na busca pela produção e mobilização de saberes, bem 

como para a constituição das suas identidades. 

Compactuando com esse ponto de vista sobre a relevância das relações, Moita (2015) 

esclarece que formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem 

fim de relações, porque ninguém se forma no vazio, mas a partir do acesso ao modo como cada 

pessoa se forma em sua singularidade de agir, reagir e interagir. Portanto,  

Se os professores são, efetivamente, sujeitos do conhecimento, devem fazer, 

então, o esforço [...] de se tornarem atores capazes de nomear, objetivar e de 
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partilhar sua própria prática e sua vivência profissional (TARDIF, 2014, p. 

240).  

 

Diante do exposto destacamos a necessidade de proporcionar aos futuros docentes a 

chance de enfrentar e superar, coletivamente, desafios ligados ao campo profissional, tendo em 

vista que ao iniciar a docência se defrontarão com situações variadas (VICENTE e 

VASCONCELLOS, 2014) que incluem e ultrapassam aquelas mencionadas por nossos 

entrevistados.  

  Segundo Vicente e Vasconcellos (2014), os resultados mais recentes das investigações 

[...] nos levam a reiterar a necessidade de priorizar durante a formação inicial, 

os estudos teóricos articulados à prática docente, como possibilidade de 

contribuir para o desenvolvimento desses profissionais. Em nossa 

compreensão, isto pode ocorrer mediante a constituição de grupos 

colaborativos que estabeleçam uma parceria entre universidade e escola. 

Dessa forma, os participantes têm a oportunidade de trocar experiências entre 

si, se constituindo, portanto, em momentos enriquecedores para a construção 

de conhecimentos, na medida em que são desencadeadas ideias, 

questionamentos, anseios e dilemas enfrentados por esses profissionais no 

decorrer de sua formação ou durante o exercício da docência (p. 47). 

 

Com o intuito de ampliar a discussão em torno da formação e da prática docente, 

ressaltamos alguns elementos sobre grupos colaborativos, que podem nos auxiliar. De forma 

ampla, trata-se de uma abordagem na qual atuam 

[...] diversas pessoas com experiências, competências e perspectivas 

diversificadas, [que reúnem] mais recursos para concretizar, com êxito, um 

dado trabalho, havendo, deste modo, um acréscimo de segurança para 

promover mudanças e iniciar inovações [...]. [Estas] pessoas [...] interagem, 

dialogam e refletem em conjunto, criam sinergias que possibilitam uma 

capacidade de reflexão acrescida e um aumento das possibilidades de 

aprendizagem mútua, permitindo, assim, ir muito mais longe e criando 

melhores condições para enfrentar, com êxito, as incertezas e obstáculos que 

surgem (BOAVIDA e PONTE, 2002, p. 03). 

 

Compreendemos a partir do excerto e mediante as narrativas até aqui apresentadas pelos 

entrevistados, que o trabalho desenvolvido pelo Grupo PET parece contemplar esse tipo de 

abordagem, permitindo e fomentando o estabelecimento de trocas e de experiências que 

auxiliarão no processo de formação e mobilização de saberes provenientes de diferentes fontes 

que constituirão os fundamentos da prática e da competência profissional (TARDIF, 2014). 

 Para finalizar, apresentamos a última pergunta desta segunda categoria formulada com 

o intuito de analisar, com base nos relatos, se o PET Conexões de Saberes deixou de realizar 

algo que seria relevante para o exercício profissional dos seus membros e apreciar se o 

processo de trabalho desenvolvido tem condições de gerar contribuições aos integrantes.  
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Thaís relatou que o tempo no PET, apesar de longo, não possibilitou uma aproximação 

muito consistente com os professores da escola básica, mas, ressaltou que houve contribuições 

no sentido de levá-la a refletir sobre o trabalho, os dilemas e a solidão do professor no interior 

das instituições escolares.  

Assim, o PET em suma eu gosto muito! Por ter um laço afetivo com o PET, 

isso me faz relevar algumas coisas. Entender também que é um período muito 

pequeno, embora a gente ache que é longo pra gente aprender tanta coisa, né? 

Também não posso colocar tudo isso depositado ao PET, mas algumas 

coisas que eu não consegui aprender no PET, é... [Pausa] essas relações 

com o corpo docente, assim, na escola. É... [Pausa] porque assim, a gente 

tem uma dificuldade muito grande com as professoras. Até elas 

entenderem o que é o projeto, essa abrangência também de Estagiários, né? 

[...] Porque aqui, a gente vive em contato com professores em formação e com 

nós professores acadêmicos. E quando a gente chega nas relações com os 

professores da escola é uma outra coisa, sabe? [...] Eu vi situações que eu 

vi que eu vou passar futuramente. Uma situação de relação com os 

professores, sempre também tem uma disputa de conhecimento, de 

prática, de aceitação também do seu trabalho porque a gente sai com uma 

cabeça muito aberta a novos métodos, a uma educação libertadora. E aí, os 

colégios ainda são muito presos ainda a uma forma tradicional, sabe? [...] 

algumas professoras que eu vi, o grupo também viu, de que elas tinham várias 

ideias e tal e queriam colocar, mas elas não tinham uma ajuda do colégio. [...] 

Então, eu me deparei com uma situação que você está aberta a fazer, quer 

fazer, mas o ambiente escolar é fechado para aquilo. E aí, como você 

desenvolve em meio a tantas dificuldades que o professor passa, tantas 

obrigações? Isso eu não tive muito no PET, foram situações que eu vi. [...] 

Como é que eu vou fazer isso, sabe? E aí, nessa questão só tinha essa 

professora, outros professores até tinham, mas é tão restrito que eles 

resolveram não fazer. Então, eles caíram num conformismo, e esse também é 

o medo que eu tenho. De num certo período cair nesse conformismo por mais 

que a minha mente seja uma mente totalmente diferente, transformada, sabe? 

Transformada no que eu falo, de trazer essas ideias. De trazer essas ideias 

libertadoras de uma educação que envolve o aluno, traz ele para dentro do 

processo (THAÍS, 2018, grifo nosso). 

 

No relato de Tamires, encontramos uma sugestão sobre a fase de aproximação com a 

escola: 

[...] ao mesmo tempo que é bom você tá resolvendo tudo em grupo, mas 

eu acho que deveria ter talvez, o momento sozinho. Você como professor, 

numa experiência sozinho, resolvendo os problemas [...]. É assim, como a 

gente trabalha em escolas públicas, são às vezes seis turmas dependendo da 

escola. Então, talvez se cada integrante do PET estivesse inserido em uma 

turma e aí, se ele tivesse que desenvolver uma atividade com essa turma... 

[Pensativa] Não sei, né? [...] Mas ao mesmo tempo, né? Seria até um pouco 

contraditório! Porque é um grupo interdisciplinar. Não se faz 

interdisciplinaridade sozinho! [...] Porque na interdisciplinaridade, a gente 

usa a Ivani Fazenda. E ela tem uma frase que significa muito o que é o PET, 

onde ela diz: “Interdisciplinaridade é uma questão de atitude”. E aí, tem 

uma parte do texto também, que ela diz: “Para a interdisciplinaridade 

acontecer é importante que aja relações entre os participantes”. Então, se 

não houvesse essas relações entre a gente, então, a intencionalidade sai do 
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grupo. [...] Não é fácil! E é aí que entra a pedagogia de projetos, que é um 

meio, né? Uma metodologia para você realizar a interdisciplinaridade de 

forma coesa. [...] Interdisciplinar, é uma palavra muito da moda. [...] E eu 

lembro que, no Pré que eu tenho, tem alguns professores que falam: ‘Vamos 

fazer uma aula interdisciplinar?’ E eu falo: ‘Aula interdisciplinar? 

Como?’ [Risos] Aí, eles falam: ‘Um professor dá aula de Matemática e 

outro de Geografia separadamente e ao mesmo tempo’. E eu falo: ‘Isso 

não é interdisciplinaridade, isso é integração!’ [...] Enfim, eu acho que as 

licenciaturas deveriam investir mais nesse diálogo. Os próprios institutos 

deveriam dialogar uns com os outros porque, sendo nós os futuros professores, 

o Grupo PET trabalha com essa questão da pluralidade das áreas. Nós vamos 

ter outros professores de outras disciplinas nas escolas, então, por que nossos 

institutos não dialogam, se na escola nós seremos obrigados a dialogar? [...] 

Uma coisa que a gente percebeu enquanto grupo é que os nossos trabalhos na 

faculdade melhoraram porque no PET, a gente está constantemente em 

processo de escrita, manda para Mônica, ela corrige. [...] Então, já na 

universidade você manda um trabalho, mas você não tem um retorno de que 

você pode melhorar aquele trabalho. Você vai receber simplesmente a nota. 

Mas quando você manda um texto e ele tem um retorno para você, a partir 

disso, você consegue ressignificar. Isso acaba melhorando e você aprende 

(TAMIRES, 2018, grifo nosso). 

 

Para Vinícius, participar do Grupo PET o fez compreender em que medida os projetos 

que desenvolveram poderiam ter sido mais diversificados em aspectos metodológicos. Outra 

sugestão seria ter mais tempo para, a partir dos “Diários pessoais” – que são os cadernos nos 

quais cada petiano registra continuamente suas dúvidas, angústias, aprendizagens, relações que 

estabelece com outras áreas, com filmes ou disciplinas, por exemplo – produzir material 

acadêmico, objetivando a construção de uma assinatura própria do PET, com a publicação dos 

projetos e da própria metodologia de trabalho. 

Eu não diria algo que faltou, eu diria, eu acho que foi bem completo, sabe? Eu 

sempre fui muito fã do PET mesmo, porque como a gente tá conversando, isso 

para mim, fez total diferença na graduação. Tanto por me trazer a profissão, 

tanto pela questão da permanência na universidade. Porque nesse ponto ainda 

tem uma peculiaridade do PET que é uma bolsa que não tem validade. Você 

não precisa renovar ela. Você entrou, a não ser que você queira sair ou que 

você faça alguma besteira, você vai ficar até o final da graduação [...]. Mas, 

tem algumas coisas que, por exemplo, [...] deveria ser mais valorizado, de 

certa forma ser mais rígido, [...] poder estar construindo livros, artigos e 

tal. Eu vi como isso é importante, eu pegar o caderno, os relatórios das 

aulas e poder lembrar de coisas que eu não lembrava e reviver aquele 

momento para produzir encima daquilo. Então, é uma forma de partir 

da prática para a teoria, a partir desses registros. [...] também é que eu 

sentia falta de experimentar mais, no sentido metodológico. Desde o 

começo, acho que a gente assimilou uma metodologia de trabalho, talvez 

de uma forma muito natural que é essa questão de fazer a aproximação e 

depois escolher um tema com os alunos e fazer o projeto, implementar e 

tal.  Eu acho que a gente poderia ter tentado outras formas de fazer projeto a 

projeto, já que eu fiquei 3 anos, fiz 6 projetos com o PET e além dos que eu 

participava, tinham outros. Assim, eram 2 por ano. Só no tempo que eu fiquei 

foram 6 projetos, então, se cada um tivesse tentado uma metodologia um 
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pouco diferente que fosse mudando alguma coisa, sabe? Mudando algo na fase 

de aproximação, por exemplo, ou na forma de escolher o tema, a partir do 

registro ou das discussões, a gente fosse discutindo isso pra afinar, eu acho 

que a gente poderia avançar em algumas questões. [...] E eu acho que dessa 

forma, a gente vai conseguindo construir uma metodologia própria que o PET 

pode exportar, aquela questão da assinatura, assinatura do PET [...]. Porque 

como a gente fez, esses 6 projetos metodologicamente foram feitos da mesma 

forma. Então, de forma que se a gente tivesse feito 6, a gente iria entender 

quais formas que deram mais certo e quais que não. E já poderia estar numa 

metodologia diferente ou não (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 

  

 O ponto de vista de Davi se assemelha ao de Vinicius, pois, também apontou a 

ampliação do investimento em pesquisa, a partir dos materiais produzidos pelo Grupo, como 

sugestão. Outro aspecto que julgou relevante seria o desenvolvimento de estudos com base em 

referenciais que tratem de questões políticas da educação brasileira, tais como, ampliação do 

entendimento da LDB, da BNCC, da Reforma do Ensino Médio, entre outros, além do 

incremento na divulgação do trabalho realizado fora dos muros da Universidade e junto a outros 

PET. 

Talvez, eu acho que o PET poderia focar [...] um pouco mais nas 

possibilidades de pesquisa. Porque a gente cria muito material, a gente 

cria muitas questões, nós criamos muitos temas [...]. E eu acho que nós 

deveríamos ter sido mais críticos de ter a imersão na escola, mas com poder 

de crítica maior em relação ao Currículo Mínimo ou agora também, com a 

BNCC, [...] poderia ter sido trabalhado mais, talvez uma bibliografia [...] 

Então, é entender as políticas educacionais que diretamente influenciam na 

nossa prática. É entender melhor a LDB, entender melhor os PCN, entender 

melhor o ‘Todos pela educação’, entender melhor a recente Reforma do 

Ensino Médio. [...] é interessante que ainda na minha época estavam 

ocorrendo, eu acho, que era o círculo de debates sobre o feminismo, sobre 

raça, classe, gênero e outras temáticas que são essenciais para a nossa 

prática. Então, isso é o ponto positivo que eu coloco [...]. Outro ponto [...] 

que eu acho que já está sendo rompido é a maior produção de 

conhecimento, tanto pela pesquisa, mas da divulgação. Porque hoje, nós 

temos o site que foi conturbada a criação dele, mas está sendo construído de 

uma forma bem qualificada, com um suporte bem interessante, bem positivo. 

Então, acho que é divulgar de uma forma sempre crítica essa questão da 

importância que o PET tem para educação nas escolas estaduais, para a 

nossa formação e também para a UFF [...]. Pontuar novas formas de ter 

um diálogo com outros PETs, um diálogo com as comunidades, de 

mostrar que estamos fazendo um trabalho interessante. ‘Vamos somar 

conosco porque nós queremos somar com vocês!’ Seria uma troca maior ou 

talvez em um âmbito fora da Universidade, né? Então, eu acho que talvez 

poderia focar nessas questões um pouco mais (DAVI, 2018, grifo nosso). 

 

Com o intuito de retomar e dar destaque aos dados apresentados neste tópico, chamamos 

atenção para os sentidos explicitados pelos entrevistados frente ao olhar em retrospecto sobre 

o período no qual estiveram vinculados ao Grupo PET Conexões de Saberes, por meio de uma 
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síntese que busca sinalizar alguns dos pontos que julgamos essenciais anunciados nos 

depoimentos.  

Comecemos por Thaís que enfatizou a necessidade de investir, de forma mais efetiva, 

nas relações entre professores da escola básica e estagiários, dedicando maior tempo à escuta 

dessas vozes que contribuem de forma significativa para a compreensão dos desafios da 

profissão e das dificuldades de integração entre eles, auxiliando no entendimento das razões 

que desencadeiam o desinteresse pela carreira nem sempre abordado no ambiente escolar ou 

mesmo universitário. 

 No que concerne à produção do conhecimento, Tamires enfatizou que a escrita 

acadêmica foi potencializada através da ressignificação das suas produções, decorrente das 

correções/observações da Tutora do Grupo PET. Considerou pertinente que o professor 

universitário não cobre apenas as produções para uma avaliação quantitativa, mas que dê 

retorno e direcionamento para que a aprendizagem ocorra. Reconheceu que a proposta 

interdisciplinar adotada pelo PET requer um trabalho em parceria entre as áreas do 

conhecimento e advertiu que isso não significa eliminar as disciplinas, mas compor diferentes 

formas de imbricamento e diálogo, concebendo-as como processos históricos e culturais 

necessários à atualização visando as práticas de ensino e de aprendizagem (BONATTO et al, 

2012).  

Nas explicações de Vinícius e Davi, aparece a necessidade de aumentar esforços no 

desenvolvimento de atividades voltadas às diferentes possibilidades de diálogo, dentre as quais 

a divulgação do trabalho desenvolvido pelo PET é fortemente recomendada, visando o 

compartilhamento das experiências adquiridas, a reafirmação das aprendizagens e o 

fortalecimento da articulação entre teorias e práticas. A esse respeito, Gatti (2014) explica que 

[...] essa necessidade se coloca no sentido de se construir um conjunto de 

conhecimentos de forma mais segura pela discussão com as diferentes 

comunidades envolvidas. A legitimação das experiências e das reflexões 

construídas estaria assentada nessas trocas. Esse é um comportamento comum 

e até necessário nas produções de conhecimento (p. 98).  

 

 Tardif (2014) reconhece a importância desta iniciativa, mas ressalta que professores e 

comunidade científica, ainda agem como grupos distintos, cujo primeiro se dedica à transmissão 

de conhecimentos produzidos pelo segundo grupo. Para o pesquisador, tal conduta alimenta a 

crescente separação entre pesquisa e ensino, considerando que o saber dos professores reside 

na competência técnica e pedagógica da transmissão dos saberes elaborados por outros.  

Na contramão deste enfoque, assevera que o professor  
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[...] não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos por outros, 

não é um agente determinado por mecanismos sociais, mas um sujeito que 

assume sua prática, a partir dos significados que ele mesmo [...] estrutura e 

orienta o seu saber-fazer (Idem, p. 230). 

 

 Nessa perspectiva, recomenda que toda pesquisa sobre o ensino deve registrar a 

mobilização dos conhecimentos e o saber-fazer da ação cotidiana, a partir da subjetividade dos 

professores, como atores em ação.  

Pautadas pelos relatos dos 4 petianos e pelo estudo das obras aqui mencionadas 

inferimos que o trabalho realizado pelo Grupo PET Conexões de Saberes, coaduna com a 

interface formação inicial e preparação para o trabalho docente, cujas contribuições de 

pesquisadores da área (FAZENDA, 2011; GATTI, 2014; NÓVOA, 2017 e 2015 

PERRENOUD, 2001; TARDIF, 2014, entre outros) são percebidas nos estudos que 

desenvolvem; nas atividades que observamos durante as reuniões presenciais e nos diálogos 

estabelecidos pelo Grupo, via WhatsApp; assim como nos relatos que derivam das entrevistas. 

Finalizamos dizendo que, embora profícuos, os caminhos que fazem a mediação dessa 

inter-relação não são simples, nem imediatos por fazerem parte de um processo de nuances e 

ruídos relativos aos processos da comunicação humana, de representações, formas de 

disseminação dos saberes envolvidos, da decodificação e interpretação da informação e, num 

dado contexto de forças sociais em conflito. 

 

    4.3. Relação Permanência e Formação Docente 

 

 Compreender o processo de trabalho, não importa qual, é um desafio para o 

reconhecimento de si num tempo de incertezas e grande implicação social que tem exigido um 

investimento pessoal cada vez maior. Neste enfoque, as mudanças no mercado de trabalho, a 

relação com a formação profissional exigida e as representações sociais das profissões, são 

fatores que certamente influenciam a atratividade para a escolha entre as diferentes áreas de 

trabalho (GATTI, 2009).  

Estudiosos do assunto esclarecem que  

Escolher uma profissão, normalmente, é uma decisão que envolve aspectos 

distintos que nem sempre se referem, apenas, aos interesses pessoais ou às 

características da personalidade do indivíduo [...]. Essa escolha, além de estar 

vinculada ao momento histórico e ao ambiente sociocultural no qual o 

candidato está inserido, também é fortemente marcada por elementos de 

natureza econômica, política e educacional, como o nível de escolarização dos 

pais e as influências que exercem sobre seus filhos ou a possibilidade que o 

jovem enxerga de realizar-se profissionalmente em um determinado campo. 

Nessa decisão contam, ainda, o prestígio e a intenção de alcançar patamares 
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mais elevados em relação aos aspectos econômicos, sociais e intelectuais que 

uma ou outra atividade profissional pode proporcionar (VASCONCELLOS, 

OLIVEIRA e MENEZES, 2016, p. 40). 

 

No caso dos 4 participantes desta pesquisa, a escolha pelo curso de graduação também 

foi pautada por fatores desta natureza, conforme anunciamos no tópico anterior. A eles 

agregamos o fato de que a formação universitária não era uma prática recorrente em suas 

famílias e que apenas 1 dos sujeitos (DAVI) tinha a intenção de ser professor antes mesmo de 

ingressar na universidade. Os demais tinham interesse pelos cursos de Direito (THAÍS), 

Cinema (VINÍCIUS) e pelo bacharelado em História (TAMIRES). Lembramos, ainda, que os 

4 foram selecionados para o Grupo PET Conexões de Saberes, por corresponderem ao perfil de 

vulnerabilidade social exigido pelo Programa, o que ajuda a compreender as manifestações de 

angústia que compartilhavam quando as bolsas sofriam atraso. Em paralelo, verificamos que 

várias foram as demonstrações de compromisso e satisfação diante do planejamento, das 

expectativas e da avaliação das atividades pedagógicas que faziam parte do campo de atuação 

do Grupo. Essas demonstrações também aparecem nas respostas fornecidas nos 

questionamentos apresentados anteriormente, nas quais enfatizam a satisfação e o interesse que 

passaram a ter pela profissão docente.  

Retomamos estes pontos porque eles nos ajudam a rever alguns dos traços que fazem 

parte das trajetórias dos 4 petianos e vão dando corpo as vozes anunciadas. Ao mesmo tempo, 

nos levam a indagar: Se, inicialmente, o magistério não era atrativo para a maioria dos 

entrevistados e suas famílias não lhes davam apoio para que cursassem uma licenciatura; se 

enfrentavam sérias restrições financeiras e mesmo assim estudavam em uma universidade que, 

apesar de pública, requer despesas com materiais, deslocamentos e alimentação, como podemos 

explicar sua permanência no curso e no Grupo? Quais relações existem entre ambos?      

Com o intuito de identificar possíveis relações entre contribuição e permanência 

nos/para os cursos de licenciatura, a partir da integração ao Grupo PET compusemos a 3a e 

última categoria de análise: “Relação Permanência e Formação Docente”. 

Em função disso, perguntamos aos entrevistados se houve e, em caso afirmativo, quais 

foram as contribuições de caráter pessoal, acadêmico, político, profissional ou outro, que 

a participação no Grupo PET lhes proporcionou.  

Para Thaís, o PET promoveu a relação do encontro consigo, com o outro e com a própria 

formação inicial dentro e fora da Universidade. Em seu relato, afirmou que se tornou uma nova 

pessoa por aprender a compartilhar e a compreender o outro a partir dos estudos e projetos 

desenvolvidos.    
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Eu digo que no PET, gerou uma Thaís antes e uma Thaís depois. Porque eu 

tive contato com essas questões assim, sabe? Que além de fluir muito na 

escola, fluiu no meu dia a dia. Então, assim, primeiro na relação com o Grupo 

porque é um Grupo grande, são pessoas e a gente trata de assuntos pertinentes 

na sala de aula, mas que é colocado muito dentro do nosso Grupo. São pessoas 

diferentes [...] o PET me fez entender [...] essas relações. E entender que 

não fica só em um projeto, mas que tudo isso que a gente aprendeu e 

passou no projeto, contribuiu para quem nós somos. Tanto no pessoal 

quanto no profissional, quanto no acadêmico, sabe? Então, eu não posso 

falar de uma educação libertadora, se eu não tenho em mim uma educação que 

me leve a libertar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha 

forma de compreender o outro, de entender as necessidades do outro [...]. 

Como é que eu posso olhar para o aluno da escola dentro de um projeto, 

se eu não consigo compreender e olhar o meu parceiro, que está fazendo 

comigo, o projeto. Então, não tem relevância? Então, no PET, a gente teve 

que criar muito isso, em situações até mesmo de extremo estresse porque tem 

período que a gente fica muito saturado de coisas, né? Por ter um nível muito 

aprofundado de pesquisa e desenvolvimento. Isso gera, às vezes, um BUMM, 

né? E são muitas pessoas diferentes, pensamentos diferentes, enfim... (THAÍS, 

2018, grifo nosso). 

 

O relato de Tamires indica que o PET a encorajou diante de situações onde a fala 

precisava ter um lugar de destaque, no qual a insegurança no contexto acadêmico predominava. 

Enfrentou vários desafios até se considerar capaz e poder se expressar criando seus próprios 

argumentos. No aspecto político e profissional, reconheceu que o Grupo PET a possibilitou 

compreender que a educação pública precisa de profissionais engajados e preparados para lidar 

com situações variadas, fundamentadas em saberes provenientes de várias fontes.  

Sim, pessoal, eu era muito tímida na faculdade. Eu não tinha coragem de 

fazer uma pergunta em sala de aula. Eu lembro que eu entrei no PET, estava 

terminando o 3o período. Eu peguei poucas matérias no 3o porque tinha 

repetido matérias do 2o. Então, eu estava muito decepcionada com meu 

rendimento, via meus colegas tirando notas boas, aquela pressão do CR. 

Então, quando eu entro no PET, a gente tem as discussões dos textos e todo 

mundo fala. Eu disse: ‘Cara, vou ter que falar!’ E aí quando eu falo, tenho 

um espaço para poder falar sem ser criticada ou ser crítica também, mas, 

nesse espaço do diálogo, nas discussões de texto, me encorajaram a ser 

uma aluna diferente na sala de aula, me posicionar enfrente as discussões. 

[...] O que aconteceu não é nem pelo Grupo ser maior ou menor, mas porque 

todas as pessoas que compunham aquele Grupo, naquele período, elas 

tinham um perfil que valorizava a fala do outro, independente... elas não 

menosprezavam [...]. Porque no curso, né? Na sala de aula, ela é muito plural, 

né? Eu estudei no Colégio Estadual, mas eu estudo com um cara que estudou 

em uma das melhores escolas de Niterói. Então, a realidade dele é totalmente 

diferente. Eu lembro que quando eu entrei no 1o período, eu não sabia o que 

era resenha. Porque eu nunca vivenciei uma resenha. E aí, eu me perguntava 

o que era resenha e via todo mundo falando que era isso, isso... Eu vou e 

pergunto: ‘O que é resenha?’  E aí, eles falam: ‘Você não sabe o que é 

resenha?’ E aí, [suspira] bloqueia! [...] Político com certeza! Político e 

profissional porque quando eu saí do PET, com as experiências que eu vivi lá, 

eu pensei: ‘A escola pública precisa de mim!’ Eu não me vejo uma Tamires, 

dando aula somente em uma escola particular, mas fazendo trabalhos com o 
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público e foi assim que no início desse ano eu decidi criar um pré-

vestibular social. Então, a partir dessas experiências que eu tive de vivência 

em grupo, eu pensei: ‘Vou construir um grupo que, por mais que não seja 

interdisciplinar, tem o mesmo interesse de ajudar pessoas que não 

tenham condições. Gente com vulnerabilidade econômica mesmo.’ A 

partir disso, desse processo de acompanhamento, de formação é interessante 

que todos os professores desse projeto sejam iniciantes, então, eles estão 

vivendo o que eu vivi alguns anos atrás. Então, eles entram na sala nervosos e 

quando eles saem, eles falam: “Tamires deu tudo errado”. Eu falo: ‘Não 

gente, é assim mesmo’ [...]. Eles têm apenas a experiência que a universidade 

proporciona (TAMIRES, 2018, grifo nosso). 

 

 Na ótica de Vinícius, o PET foi um espaço de acolhimento no âmbito pessoal e de 

pertencimento no sentido profissional. Considerou que sua forma de perceber a docência como 

profissão teve a contribuição do Grupo, principalmente, por se sentir à vontade em se expressar 

e compartilhar experiências.      

[...] Eu acho que no âmbito profissional foi o que mais falei, no âmbito 

pessoal a questão de ser um espaço que me acolheu. Um espaço mais do 

que toda a universidade, onde eu me sentia à vontade para falar e ser 

participativo, sentia que a minha opinião contava para alguma coisa e que 

poderia mudar algo, fazer uma diferença ali, nas nossas discussões. Acho 

que no sentido político também, mas talvez não assim, explícito. Partidário, 

com certeza não! Mas, no sentido de levar a educação como uma opção 

política de como a gente vai se portar na sala de aula, de qual a 

responsabilidade que a gente tem. Eu vejo que isso, foi uma diferença que 

fez olhar a educação e o mundo de forma política. Eu acho que é isso! Tudo 

está meio junto, né? Porque como eu disse, a questão de me sentir incluído 

ali, fez a diferença para mim, tanto no âmbito profissional, quanto pessoal 

e acadêmico. Então, é isso (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 

 

 Para Davi, a participação no PET trouxe a possibilidade de conhecer a realidade da 

escola e a própria profissão de professor, desenvolver a capacidade de escuta e diálogo através 

do trabalho coletivo, potencializando o compromisso e o senso de responsabilidade com o fazer 

da prática docente, além de aprimorar a capacidade de análise crítica.  

Em poucas palavras eu acho difícil, mas vou tentar resumir. Um primeiro 

ponto: o PET me proporcionou, inserção na escola para conhecer as 

formas de convívio, de contato. Então, isso profissionalmente, 

pessoalmente, isso foi extremamente importante. Outro ponto 

extremamente importante em relação à questão pessoal é ter esse diálogo, 

saber escutar meus colegas, os meus amigos, receber críticas e elogios, 

saber lidar com as divergências. Então, me proporcionou um poder, uma 

questão maior de entender, de escutar àqueles que estão à minha volta. 

Pessoalmente, me proporcionou maior responsabilidade, maior 

dedicação, maior compromisso com o fazer da minha prática docente, 

com aquilo que eu carrego com pensamento. Politicamente, me mostrou 

também, a partir de outras experiências que eu tive no decorrer do PET, que 

temos que estar engajados coletivamente em todas as formas de ocupação 

dos âmbitos institucionais, burocráticos ou não, e modificar 

coletivamente esses meios. Então, o PET politicamente, deu um certo teor 

crítico das relações, das metodologias, dos métodos das concepções de 
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educação que existem. Então, a partir da experiência que eu tive, eu adquiri 

um poder maior de criticar a atual escola, de criticar a atual formação 

inicial docente e as concepções pedagógicas envolvidas no âmbito escolar 

(DAVI, 2018, grifo nosso). 

 

Diante dos depoimentos delineados, percebemos que a participação no Grupo PET 

parece ter sido relevante no que concerne a valorização da subjetividade dos seus participantes, 

ocasionada por meio do sentimento de liberdade e autonomia cultivados no andamento do 

trabalho. Neste cenário, o saber assume valor considerável, pois, deriva de um ato pessoal e ao 

mesmo tempo social, constituído em um processo coletivo e autobiográfico no qual o sujeito 

interfere e ressignifica as informações e os acontecimentos de acordo com as demandas que 

surgem, por meio do compartilhamento de ideias, da sua forma de ver o mundo e em elo com 

a finalidade de cada ação a ser adotada. É na interação com o outro, a partir de suas estruturas 

cognitivas, culturais e emocionais, alterando a tradicional visão do papel da instituição 

escolarizada que se estabelecem pontes entre os sujeitos da aprendizagem e os saberes 

produzidos e mobilizados que permanecem em constante movimento (CUNHA, 2016; 

TARDIF, 2014). 

Movimento este que ao compreender 

[...] a inteligência dos estudantes como a semente da árvore que entra na terra 

[subentende que] A semente ainda não é árvore, mas a árvore já está na 

semente. Com a luz, o calor e a umidade, a semente, agasalhada na terra, se 

desdobra em raízes e folhas e despertam flores e frutos. O que nós fazemos 

como professores? Ensinamos a inteligência a aprender (MARQUES, 2009, 

p. 28).    

 

 Tomando por referência o entendimento de que a produção dos saberes docentes decorre 

de um processo social, que demanda tempo e envolve fontes distintas (TARDIF, 2014) 

solicitamos aos entrevistados que refletissem e respondessem a seguinte questão:  se você se 

deparasse com um espelho e a imagem refletida correspondesse a sua, na véspera da 

entrada para o Grupo PET, o que diria a ela? E quais aprendizagens profissionais 

narraria? 

 Para Thaís, a imagem refletida no espelho representaria uma pessoa intolerante com a 

mente limitada, pois considerava sua postura preconceituosa e via o professor como mero 

transmissor de conhecimentos. Relatou que as experiências vividas no Grupo possibilitaram a 

revisão de conceitos, o desenvolvimento do senso de responsabilidade, a compreensão pela 

profissão e um olhar diferenciado para as pessoas proporcionando outras maneiras de aprender. 

Eu acho que eu era uma pessoas intolerante. Não que eu fosse uma pessoa 

insensível, mas, eu não tinha essa percepção do outro tão aprofundada. 

Então, eu diria para mim, se eu me visse no espelho e encontrasse a antiga 

Thaís, né? Eu falaria pra ela: ‘Thaís, olha ao seu redor. Nunca seja uma 
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pessoa individualista!’  Eu não sou não, graças a Deus eu não tenho essa 

dificuldade porque desde pequena, enfim, nunca tive essa essência 

individualista, mas de olhar com um olhar diferente sobre as pessoas e de 

aprender coisas diferentes, que mudam realidades, entendeu? Eu acho que eu 

tinha uma mente muito limitada àquilo que eu achava que era. E nem era 

percepção, mas a forma que eu achava sobre as coisas. Até um 

preconceito sobre as coisas. E aquilo definia o que as coisas eram. E aí, 

com a experiência do PET, me trouxe uma sensibilidade. [...] eu via o 

professor de uma forma e hoje eu me enxergo como uma professora. Eu via 

uma professora que eu queria ser, que eu imaginava que eu estava sendo 

formada para ser. Hoje não, eu me enxergo primeiro como uma professora 

e eu enxergo o papel que tenho que desempenhar sobre isso... Então, assim, 

a relevância! [...] Porque antes, eu via o professor como mais um órgão. 

Como, eu assim posso dizer, passava a educação, sabe? Ele era um 

transmissor! E hoje, eu vejo o professor com um dos papéis mais 

fundamentais da sociedade. Eu enxergo isso no professor! Coisa que eu não 

enxergava antes, entendeu? Hoje, eu vejo a educação como forma primordial, 

através de todas as experiências que eu vivi. Como eu me constituo hoje, sabe? 

Então, eu vejo a importância! Sem ele, a sociedade não pode viver. Eu vejo 

que o professor desenvolve um papel essencial na formação do ser 

humano. Coisa que eu não tinha essa noção (THAÍS, 2018, grifo nosso). 

 

 Em seu relato, Tamires enfatizou de forma sucinta o processo de transformação a partir 

da seguinte afirmação: “[...] Tamires, você superou os seus medos e encontrou a sua estrada. 

Aprendeu que não importa o quanto digam que você não pode ou que não vai conseguir, 

porque cada um tem o poder de mudar a sua história e a de outra pessoa” (TAMIRES, 

2018, grifo nosso).  

Para Vinícius, a participação no PET gerou uma ideia positiva sobre a profissão de 

professor que lhe permitiu perceber que precisava ter compromisso dentro e fora do Grupo e 

acrescentou: 

Eu diria pra realmente entrar no PET, porque foi bom, sabe? Acho que por um 

tempo chegou a ser pesado, mas por questão de carga horária mesmo e de 

querer fazer outras coisas, mas valeu muito a pena [...]. Passei a ter não uma 

outra visão, mas uma visão positiva porque eu poderia dizer: ‘É uma 

profissão muito desvalorizada, mas vale a pena, é digno, edificante 

também.’ Como eu vou dizer? [...] Acho que esperança! Mas também, 

atuação. Porque eu acho que atuação traz a prática e o palco, sabe? Porque dar 

aula também é uma performance. Acho que ser professor é isso também! É 

uma arte performática. Nem sempre você está bem para estar ali. Mas 

tem que saber que você está ali para fazer a diferença. É isso, de saber 

separar talvez aquele limite que eu não sabia quando estava na escola e 

que agora, eu me coloco no outro lado... Por exemplo, vou fugir um pouco 

da questão! Mas, quando eu descobri que ia ser pai... estava no meio do projeto 

com o PET e eu tive que ir para a primeira aula assim e eu não queria. Estava 

mal! Eu falava: ‘Cara, vou chegar na sala de aula e nossa, vou ver um 

monte de criança... eu não quero ver criança na minha frente agora’ [...]. 

‘Como que eu vou ser pai agora, nem me sustento!’ Só que eu tinha que ir! 

Tinha uma responsabilidade com os colegas do PET, uma responsabilidade 

com aqueles alunos. E uma coisa que me chateava muito e que aconteceu 

nesse projeto, de pessoas que ficavam no começo e depois saíam. Pra mim, 
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isso era algo pior de se fazer. Não adianta você elaborar um projeto, mas você 

chega lá na fase de aproximação, dizer que tem um compromisso com aqueles 

alunos e depois, na hora do vamos ver, você não cumpriu. Enfim, cada um 

tem seus motivos! Mas, é isso que muita gente faz com eles. Então, ali 

também, eu tive que ir. E por outro lado, me fez muito bem, sabe? Eu pensei 

que fosse chegar lá e ficar chorando, mas na verdade eu fiquei foi muito alegre 

e me fez bem. Então é a atuação, a prática... (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso).   

 

Davi avaliou que sua participação no PET foi relevante para o desenvolvimento de sua 

maturidade, a superação da inexperiência sobre a profissão, para que aprendesse a lidar com as 

diferenças e cultivar as relações com o Grupo. 

Essa minha nova imagem, o que ela diria para a minha antiga... Eu acho que 

a primeira coisa: ‘Você é um novo homem. Nossa, em vários âmbitos! 

Difícil de falar! [...] como você era inexperiente, era imaturo, infantil, 

como você estava ainda muito verde’. Então, acho que eu diria antes de 

entrar: ‘Entra sim para o PET que você vai crescer pra caramba, porque 

isso vai ser importante para a sua concepção de vida, para a sua 

concepção política, profissional.’ Então, eu olharia que a diferença é imensa. 

Acho que isso já foi dialogado com os colegas, o crescimento que eu acho até 

difícil de explicar. E em todos os âmbitos, como cidadão, profissional... Então, 

o que eu diria para o Davi de antes? ‘Entra sim para o PET, que tu vai 

crescer muito e tudo vai valer a pena’. Foi algo sensacional, fantástico em 

vários âmbitos. Tanto nos momentos de crise foi essencial como também e, 

principalmente, nos momentos prazerosos que o PET me proporcionou. 

Então, eu acho que é poética e que eu deveria pensar mais sobre essa questão 

(DAVI, 2018, grifo nosso). 

  

 Ao compararmos estes relatos aos anteriores verificamos a indicação de pistas que 

indicam que o empenho e a dedicação de parte do dia dos petianos às atividades do Grupo 

provocou o desenvolvimento e o fortalecimento de fatores de natureza pessoal e profissional 

que abrangem e extrapolam o espaço do próprio Grupo, tais como: cultivo de valores como 

solidariedade, espírito de grupo e cumplicidade; mudança na visão sobre a profissão de 

professor e surgimento e/ou fortalecimento do desejo de atuar no magistério; ampliação da 

compreensão de aspectos políticos que excedem o campo partidário; sentimento de 

pertencimento, de encorajamento e de superação das dificuldades que surgiam dentro e fora do 

âmbito do PET e alargamento da capacidade de olhar além do que se pode ver, como anuncia 

Cecília Meirelles em seu poema ‘A Arte de Ser Feliz13’.  

   É curioso perceber que ao se imaginarem diante de um espelho, perceberam e 

anunciaram as mudanças que foram acontecendo. Cada um, através do olhar diante da imagem 

refletida, foi observando e se observando frente aos acontecimentos decorrentes do 

                                                           
13 Fragmento retirado do endereço eletrônico http://cafecomletrasdepaulo.blogspot.com/2014/09/a-arte-de-
ser-feliz-reflexoes-sobre-uma.html 
 

http://cafecomletrasdepaulo.blogspot.com/2014/09/a-arte-de-ser-feliz-reflexoes-sobre-uma.html
http://cafecomletrasdepaulo.blogspot.com/2014/09/a-arte-de-ser-feliz-reflexoes-sobre-uma.html
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envolvimento no PET que dialogavam e/ou contrariavam aquilo que ocorria nas licenciaturas, 

nas escolas, na sociedade e em suas próprias vidas permitindo a composição e a recomposição 

de sentidos e de saberes. Esses por sua vez, eram acrescidos de um sentimento atravessado pela 

esperança de favorecer o desenvolvimento das crianças que participaram dos projetos e 

daquelas que, em futuro breve, serão suas alunas. 

Manifestando o interesse por compreender este processo de formação inicial que 

abrangeu a participação no Grupo, perguntamos aos entrevistados se pretendiam ingressar 

e/ou permanecer no magistério, após a conclusão do curso de graduação, ou se tinham 

outros planos para a vida profissional.  

 Emocionada, Thaís narrou a vontade de ingressar no magistério e poder colocar em 

prática as experiências compartilhadas no Grupo.  

Pretendo! Eu acho que seria até uma tremenda falta de respeito, uma 

sacanagem, desculpa a palavra, depois de todas as experiências que eu 

tive no PET eu não ingressar, né? Tenho muita, muita vontade, muito 

desejo de pegar todas as experiências, toda essa vivência e chegar nessa 

realidade que a gente tanto estuda, tanto vê, tanto ouve. Mas um dia a 

gente vai dar de cara, vai chegar nessa realidade, né? [Risos] E eu estou 

ansiosa, assim, quero muito! Me formo esse ano e no ano que vem, como que 

eu estava falando com você, eu estava pensando em fazer um mestrado, uma 

especialização, mas a minha grande necessidade é chegar ao colégio.  E aí sim, 

a prova dos nove! [Risos] Chegar e ver o que isso aí vai dar. ‘Vamos ver tudo 

que você aprendeu, tudo o que você ouviu’. E aí criar as minha próprias 

experiências mesmo, onde vou estar eu e eu, em torno de todo um sistema, em 

torno de mim [Risos]. Mas eu tenho muita vontade, sim (THAÍS, 2018, grifo 

nosso). 

 

 Tamires, se expressou dizendo: ‘[...] Pretendo seguir o magistério. Já estou 

trabalhando com um projeto social. Um pré-vestibular social, onde aprendemos juntos e 

fortalecemos uns aos outros em meio a tantas dificuldades” (TAMIRES, 2018, grifo nosso).  

 Vinícius revelou, a priori, uma necessidade de caráter pessoal que impossibilitava sua 

entrada imediata no magistério. Porém, deixou clara a contribuição do Programa para o 

desenvolvimento de futuros projetos educacionais e a vontade de exercer a profissão docente.  

[...] assim, a princípio, contraditoriamente, eu não pretendo entrar no 

magistério. Eu tô mais focando em outras coisas, porque eu sou muito de 

trabalho manual. E aqui, eu sei muito da realidade depois do PET, de dar aula, 

eu sei o quanto é desvalorizado. E agora, eu tenho um filho, tenho uma 

família que eu penso muito, sabe? De sustentar isso, sabe? [...] Mas, eu 

tenho duas coisas no horizonte, a primeira, antes disso até, é a primeira que 

vai possibilitar isso, que é um mestrado. Eu tô estudando para isso! Porque 

eu quero fazer interdisciplinar em linguística aplicada. E o meu projeto tem a 

ver com licenciatura. Eu vou trabalhar gêneros textuais, um diálogo com a 

pichação. Mas, aonde eu quero chegar é justamente, como trabalhar isso 

em sala de aula. Então, eu não tô apagando isso do meu horizonte. Eu acho 

que sim, vou voltar! Mas, eu gostaria de voltar menos pressionado, sabe? 
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Sem ter que pegar duas ou três matrículas, de forma que eu pudesse dar 

uma aula melhor. Tomara que eu consiga isso!  Mas, é isso! E o outro projeto 

que eu tenho, tem a ver com um canal para o YouTube, onde eu vou elencar 

temas e apresentar livros ilustrados em que professores possam trabalhar esses 

temas, a partir desses livros, sabe? Fazer uma promoção à leitura também. Não 

só professores, mas pais, crianças e tal (VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 

  

 Davi, admitiu que o PET contribuiu para fortalecer o sentimento de pertencimento à 

profissão docente, já que desde o início relutava contra ela. Como as experiências na 

licenciatura e no PET lhe permitiram ter maior clareza sobre o assunto, passou a considerar o 

desejo de lecionar.  

[...] Sim, o meu maior desejo, e como já passei no concurso, é lecionar. 

Porque é igual, eu já mencionei, o PET fortaleceu sim, meu sentimento de 

pertencimento à carreira docente. Então, hoje eu me vejo, quero e farei o 

possível para mesmo sabendo da precariedade que existe, das dificuldades, da 

desvalorização da docência, de permanecer na prática, no trabalho docente e 

a partir do PET, a necessidade de não ser somente um executor de conteúdos 

ou de um saber programado por entidades, por currículos. Mas sim, pensar na 

concepção de educação e na sua execução de uma forma conjunta e dar 

continuidade a essa educação crítica, a essa educação que vai romper com a 

reprodução hegemônica de um saber tradicional e passivo [...]. O PET me 

ajudou demais para fortalecer essa minha caminhada na escolha do que 

eu tinha feito, de ser e serei um professor (DAVI, 2018, grifo nosso). 

 

A multiplicidade de perspectivas e de estratégias apontada pelos entrevistados como 

parte do trabalho que realizavam no PET parece compor uma importante seara para a 

constituição de suas identidades docentes e perspectivas profissionais, na medida em que 

promoveu a criação de espaços calcados em estudos críticos e ações pedagógicas que 

envolveram relações e ações diretas com a escola. Supomos que este cenário fomentou o 

reconhecimento de si como professor e instigou a mobilização de elementos de caráter “[...] 

pessoal em espaços institucionais, equacionando a profissão à luz da pessoa” (NÓVOA, 2015, 

p. 25). Nessa direção, compreendemos que “[...] a tomada de consciência dos diferentes 

elementos que fundamentam a profissão e sua integração na situação de trabalho levam à 

construção gradual de uma identidade profissional” (TARDIF, 2014, p. 86). Isso, por sua vez, 

retroalimenta o interesse pelas aprendizagens profissionais e por muito do que a própria 

profissão abrange.  

 Finalmente, para que pudéssemos identificar possibilidades de contribuição do trabalho 

realizado pelo Grupo PET, em âmbito universitário, indagamos aos partícipes se em seus 

pontos de vista havia alguma relação entre os estudos e as atividades desenvolvidas pelo 

Grupo e a permanência dos seus membros nos cursos de licenciatura.  

 Thaís explicou: 
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Sim. Hoje, eu vejo que se eu não tivesse ingressado no Grupo PET, talvez 

eu não teria essa vontade tão latente em mim de chegar ao colégio. De 

enfrentar essa realidade que a gente tanto ouve, tanto fala. E até a minha forma 

de ver a sala de aula, todo o contexto. Acho que seria até um pouco diferente. 

Não diria mais desvalorizada, mas, eu não teria uma amplitude. Assim, pela 

minha experiência com o meu curso, eu vejo que são duas questões. Uma é a 

desvalorização social da profissão do professor. Hoje em dia, se você vai parar 

para perguntar para um adolescente se ele quer ser professor ele vai dizer que 

não. Por que não? Porque ganha pouco! O professor faz greve porque ganha 

pouco e só vive disso. Infelizmente, isso que perpetuou dentro das casas, dos 

lares passando de pai para filho, de colega, de vizinho. E é isso! E quando 

você chega em determinado ambiente e diz que é professor algumas pessoas 

dizem: ‘Mas poxa, professor? Por que professor?’ E algumas pessoas até da 

minha família, porque inicialmente, eu queria fazer Direito, me apoiavam 

porque o curso de Direito é um curso grande, renomado, sabe? ‘Você vai ser 

advogada! Você vai ser juíza, desembargadora!  Olha que papel 

fundamental que você vai ter na sociedade! Você vai ganhar bem! 

Remuneração muito boa! Valorização!’ E aí, você chega falando que vai 

ser professora! Uma dessas causas é isso! É a desvalorização do professor. A 

depreciação do professor, onde até hoje eu tento entender o porquê dessas 

falas. Assim, óbvio! Hoje em dia, a gente vê que você valorizar status, meios 

culturais é muito mais importante do que valorizar a educação, escolas com 

amplitude de atender as comunidades, alunos. Não tem essa ênfase muito 

latente nos governos, enfim, na sociedade. Então, isso acaba minando. Isso 

acaba atingindo as pessoas, enfim! Até nessa questão de busca e procura pelas 

licenciaturas. Porque ser professor hoje em dia, disseram pra mim uma 

vez: ‘Você tem que ter coragem!’ Eu falei: ‘Realmente, eu tenho que ter 

coragem, mas pra outras profissões, eu também tenho que ter coragem, 

mas principalmente, eu tenho que ter amor’. Porque quando você não tem 

amor pelo que você tem, de nada adianta. E aí, as pessoas ficam meio assim, 

sabe? Sem saber o que falar porque são concepções que foram espalhadas 

pelas pessoas. Então, quando você entra e você compreende e se envolve, você 

descobre que não é aquilo. Mas é a questão do pré-conceito que foi gerado, 

disseminado sobre a sociedade. (THAÍS, 2018, grifo nosso).  

 

 Tamires deixou claro que a participação no PET foi imprescindível para sua formação 

pessoal e profissional, auxiliando-a, também, no fortalecimento pela luta das causas étnico-

raciais e sociais, que emergem dos espaços educacionais.  

No meu caso foi um divisor de águas! Entrei pensando que seria uma coisa e 

foi outra muito melhor e a partir da minha inserção no Grupo PET aprendi a 

ouvir, a falar e a compreender que educação é um processo que demanda 

boa formação e diálogo com a escola. No PET, superei meus medos e 

bloqueios! Percebi que todos temos nossas limitações e que trabalhando em 

conjunto, nos fortalecemos. Que não importa de onde você veio, onde estudou, 

sua situação financeira ou qual a cor da sua pele, mas quem de fato você é... 

[Emocionada] (TAMIRES, 2018, grifo nosso). 

 

 Para Vinícius, ter uma bolsa de estudos pelo Programa, contribuiu para sua permanência 

na Universidade, porém, deixou claro que o convívio com o Grupo e com a Tutora, 

proporcionou uma relação de cumplicidade e diálogo, diferentemente da relação fria que na 
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maioria das vezes, acontecia na Universidade. Reconheceu que vivenciou de perto as carências 

da escola pública e os desafios com os quais o professor tem que se deparar, assumindo papeis 

para os quais não foi formado.     

Está claro para você e para mim, também, de que tem total a ver. Eu acho que 

primeiro pela questão assim... já bati na tecla, a questão material, prática de 

ser uma bolsa. Uma bolsa que você pode levar até o final. E mais do que isso, 

falando mais especificamente do Grupo, da nossa tutora que colabora muito 

para isso. Ela é muito compreensiva, sabe? Com todas as questões. Não é 

aquela relação fria que tem muito na academia, nos projetos de pesquisa, sabe? 

Tem um jogo de cintura que eu acho, que é muito necessário, que é um 

exemplo que a gente leva também, de como a gente vai se importar com os 

nossos alunos. Disso, às vezes, a prática docente nas estruturas que a gente tá 

incluído, a gente tem que driblar um pouco as coisas. E acho que a gente tem 

muito isso no PET, sabe? Claro, nunca partindo pra uma questão, assim, ilegal, 

nada disso. Mas, é muito de ter um carinho com o próximo, se importar um 

com o outro. Somos pessoas e isso acho que é muito vivenciado no PET. E 

isso colabora muito pra permanência, porque na universidade, muitas vezes, 

somos tratados como números, como notas. Então, se você não alcançou 

aquele número, você vai embora. No PET eu aprendi muito essa importância 

de se fazer um trabalho em termos qualitativos e não quantitativos, sabe? Até 

quando o aluno não alcança um índice que a gente espera na prova, a gente 

não vai jogá-lo numa lata de lixo. A gente vai tentar entender o porquê. Claro 

que tem todas aquelas problemáticas, o professor já tem os próprios problemas 

e já tem as próprias defasagens da formação, quanto mais querer encarnar o 

papel do psicólogo, de assistente social, que é o que muitas vezes acontece.  A 

gente não tem essa responsabilidade, mas a gente assume isso, a gente é 

responsabilizado por isso. A gente entra muitas vezes numa sala de aula, 

principalmente de uma escola pública e que vai ter lá, 40 alunos com 

realidades diferentes, problemas diferentes e se a gente tem um pouco de 

tato, a gente se importa com esses alunos, a gente vai ter que se deparar com 

essas questões da realidade deles. Ou então, a gente vai simplesmente afunilá-

los e eles não irão passar no funil. Porque a estrutura é feita já pra que eles não 

passem mesmo. A gente sabe que a escola pública é feita para um tipo de 

público, diria assim clientela, um termo horrível, e uma escola particular 

outro. Então, enquanto as escolas particulares estão formando os patrões, a 

escola pública está formando os empregados, sabe? Que dirá, se a gente 

excluir eles dali! Então, eles não serão nada mesmo. Porque com a formação 

pouca que eles já têm, mal conseguem chegar a um lugar, imagina se eles não 

chegarem nem ao final da escola? Que é o que muitas vezes acontece. Então, 

é isso! O PET foi importante pra minha permanência na universidade, 

acho que também pra muitos colegas que estiveram lá e que estão ainda. 

E trouxe a importância que a gente tem, dentro da sala de aula, pra 

permanência dos alunos na escola. Eu acho que isso é o mais importante 

(VINÍCIUS, 2018, grifo nosso). 

 

 Em sua fala, Davi advertiu que a bolsa auxilia na diminuição das desigualdades sociais 

dentro das Universidades. Outro ponto relatado é que o Grupo PET e demais programas 

voltados para a docência, são extremamente relevantes para a construção do diálogo entre a 

Universidade e a Escola, partindo do pressuposto de que para formar profissionais da educação, 

é necessário enfrentamento e trabalho coletivo. 
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[...] Vamos pensar em duas questões extremamente interessantes: Primeira, 

a bolsa é interessante para todos, porque a gente sabe que as questões 

materiais hoje na nossa sociedade é o que gera as desigualdades. Então, a 

bolsa é essencial para manutenção dos colegas, mas além da bolsa, o 

próprio sentimento que foi construído coletivo de docência, de prática, de 

enfrentamento de desafios, de construções e soluções, sim, ele ajudou 

demais e a orientação da Mônica é lógico, ao criar esse sentimento, esse 

sentido de: ‘É necessário permanecermos na docência, sendo críticos. 

Lógico, reavaliando nossas práticas, reavaliando nossas decisões, nossas 

escolhas’. E isso fortaleceu todo esse processo e contribuiu diretamente 

para a manutenção dos nossos colegas nas licenciaturas. Muitas vezes eu 

pensei em desistir, mas sabia que eu estava no caminho certo para não desistir 

porque ali, eu estava construindo a minha identidade, a minha consciência de 

classe, de trabalhador docente. Então, eu acho que o PET e os outros tipos 

de programas de iniciação à docência, são extremamente necessários para 

formação inicial. Eles são extremamente necessários para contribuição 

dessa ponte entre Universidade e Escola, contribuição para o sentimento 

de uma construção coletiva, do sentimento de docência para a própria 

formação dos professores experientes, para os professores pesquisadores 

da Universidade. Então, acho que eu tenho que fazer uma defesa do PET, 

uma defesa do PIBID e de todos os programas que são críticos e que 

proporcionam esse tripé indissociável (DAVI, 2018, grifo nosso). 

 

Em síntese, não apenas a vinculação ao Grupo PET Conexões de Saberes, mas, 

sobretudo, o tipo de trabalho que desenvolveram e a qualidade das relações interpessoais que 

estabeleceram foram apontados pelos respondentes como elementos decisivos para sua 

permanência na universidade, nos respectivos cursos de licenciatura e para o desejo de ingressar 

no magistério. Isso pode ser verificado nos depoimentos de Tamires e Davi, considerando que 

a primeira criou um curso pré-vestibular social e o segundo foi aprovado em concurso público 

para o cargo de professor do Estado de Minas Gerais. Os outros dois encontravam-se em fase 

de conclusão da graduação (THAÍS) e de preparação para o mestrado (VINICIUS) e 

vislumbravam a mesma inserção.   

Ao concluirmos as análises das narrativas dos petianos que estiveram vinculados ao 

Programa entre 2014 e 2018, julgamos importante esclarecer que ao utilizarmos os 

procedimentos de coleta de dados selecionados, procuramos assumir um lugar de escuta 

sensível e de interpretação dos olhares dos sujeitos sobre o processo de trabalho que realizavam. 

Embora tenhamos procurado manter este e outros cuidados metodológicos, reconhecemos que 

uma pesquisa desta natureza provoca entrecruzamentos entre as experiências dos sujeitos e as 

vivências da autora da pesquisa, especialmente, no que se refere ao percurso de formação inicial 

e ao encantamento pela profissão docente.  

Foram meses de imersão e envolvimento profundos na construção deste trabalho e a 

sintonia entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa aconteceu de forma espontânea e dinâmica 

por meio da participação de cada petiano – não só dos entrevistados – que se empenhou em 
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colaborar com a realização desta investigação. O próprio grupo do WhatsApp, “Informes PET”, 

do qual participam a Tutora, integrantes e ex-integrantes do Grupo ajudou a configurar cada 

cena desse estudo, revelando sinais sobre os direcionamentos e posicionamentos diários frente 

às questões cotidianas, políticas, pessoais e outras que surgiam, mas, principalmente, perante a 

responsabilidade, o compromisso e o lugar deste trabalho em suas vidas (Ver fotos - Anexo E 

- páginas 151 a 153). 

Por tudo isso, compactuamos com Tardif (2014) ao explicar que o tempo de 

aprendizagem do trabalho não se limita à duração da vida profissional, mas inclui também as 

experiências e a existência pessoal dos professores, onde os mesmos aprendem seu ofício antes 

mesmo de iniciá-lo.  

 

    4.4. Uma Professora, um Grupo e um Projeto que muda pequenas realidades  

 

Ao falar sobre as experiências que nos atravessam no decorrer da vida profissional, não 

poderíamos deixar de considerar as narrativas finais de Thaís, Tamires, Vinícius e Davi, 

acerca das aprendizagens ocasionadas pelo Grupo e pela Tutora Mônica Vasconcellos, que em 

2014 iniciou o Projeto PET - Conexões de Saberes, nas licenciaturas da Universidade Federal 

Fluminense.  

[...] uma professora deu um espaço de fala para esses alunos, ouviu, entendeu, 

se relacionou, trocou todo esse conhecimento que ela tem, que nossa! [Pausa 

de emoção] É muito extenso! É até mais do que a gente tem. Mas, em meio a 

todo esse conhecimento dela, que a levou óbvio, há qualificações 

maravilhosas que ela possui hoje. Mas, ela entendeu que a gente também tinha 

muito a oferecer e a agregar nela como professora, como doutora, como 

mestra, sabe? Então, ela ouviu esses alunos que futuramente estarão lá. Que 

futuramente irão ocupar o espaço que ela ocupa hoje. Porque um dia tudo se 

encerra, tudo se acaba. E aí, que legado? Qual a construção que a gente vai ter 

disso futuramente? Quem serão as futuras Mônica? Quem serão as futuras 

Cyntia? Quem serão as futuras Thaís? Então, é isso! A construção desse 

legado! E é como a Mônica diz: ‘A gente muda pequenas realidades’. [...] 

O PET hoje tem uma proporção e um reconhecimento maior, mas ele começou 

botando uma pequena semente. Isso no coração de cada petiano, isso no 

coração de uma professora que estava dentro de um projeto. Ali gerou ‘nós’, 

os alunos! Dos alunos se expandiu para outras turmas, chegou na direção, 

chegou nos professores do meio acadêmico, chegou em congressos, chegou 

em colóquios, e aí vai... Mas, é uma semente muito pequena! E antes de uma 

semente é o desapego de si mesmo e compreender o outro e olhar. É libertador! 

Eu descobri que fez bem para mim todo esse processo! E que não se restringe 

só ao PET! Como no PET tem alunos que tem voz e puderam trazer essa voz 

e trazer essa conexão entre o meio acadêmico e o meio da escola, né? Que a 

formação de professores e o PIBID também, existem esses alunos com muita 

voz e muito desejo de falar, de entender, sabe? Tem o PIBIC, enfim, dentro 

da faculdade tem muitas vozes que precisam ser ouvidas, de serem 
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compartilhadas, de serem compreendidas, enfim. É isso... (THAÍS, 2014, grifo 

nosso). 

 

 

Eu só tenho que agradecer a Mônica pela paciência e por nos ensinar com 

tanta competência e humildade. Ela sabe muito e tem muita experiência! E 

dividir isso com o Grupo PET, né? Foi algo que levarei para a vida toda. Eu 

pensei em desistir muitas vezes da graduação. Mas, quando entrei no Grupo 

PET por necessidade financeira, sem saber o que era o Grupo, aprendi o que 

é ser um professor no chão da escola, aprendi que ouvir o aluno é importante 

e que não basta só saber bem a matéria, mas criar possibilidades para aprender 

a partir da reflexão, da pergunta. Aos colegas só tenho que agradecer a 

paciência comigo e a força para continuar e aprender com cada um deles 

(TAMIRES, 2014). 

 

Eu só tenho muito a agradecer por tudo o que ela fez por mim, dentro e fora 

do PET, sabe? [...] de me ouvir, me ajudar [...]. Como eu falei pra ela, pra 

mim, dentro da universidade, ela foi a pessoa mais importante e que fez total 

diferença.  O carinho que eu tenho é difícil até de externalizar [...]. E agradeço 

muito por isso, por ela ser a professora que ela foi. Ela não me deu uma aula. 

Eu não tive aula com ela na Universidade, infelizmente! Mas foi a professora 

que mais me ensinou, porque trouxe uma formação humana, cidadã, sabe? 

Mais do que conteudista, por mais que eu tenha aprendido muitos conteúdos. 

É isso! Então, eu acho que se ela for ouvir isso depois, que saiba do carinho 

enorme que eu tenho...[...]. De sempre dar autonomia, de sempre discutir as 

coisas, sempre perguntando a nossa opinião. Por mais que, às vezes, a última 

palavra fosse a dela. E isso eu falo... muitas vezes, eu nem concordava com as 

coisas, nem com os posicionamentos, mas de sempre apreciar a postura íntegra 

de se colocar dessa forma, nunca sendo autoritária. Sempre respeitando a 

gente. Isso também, me influenciava muito na forma que a gente se 

relacionava dentro do Grupo, entre nós (VINÍCIUS, 2014). 

 

[...] eu deixaria a mensagem de não perder a essência que o PET foi 

construindo. Porque ele foi construído nessa base coletiva do diálogo e do 

entender o próximo, de ser fraterno, de ser camarada, companheiro. Então, 

assim, não percam a essência do PET que é a formação docente de qualidade, 

a partir da interação com professores experientes da rede Estadual, a partir dos 

ensinamentos da tutora, a partir de todas as experiências coletivas que são 

construídas e não deixar de focar que a gente luta por uma educação pública 

gratuita e de qualidade, voltada para essa galera que a gente sempre teve 

contato, que era a periferia, a galera preta, pobre e favelada. Então, não perder 

isso! A essência do PET é estar ali, no chão da escola, de uma forma crítica, 

entender os processos que estão envolvendo a precariedade do trabalho da 

escola e não se conformar [...]. Foi uma experiência extremamente importante, 

por indicação da Mônica e deu para perceber, como eu participei de um 

processo seletivo de escolha de tutores, de avaliações dos grupos, que o nosso 

Grupo PET Licenciaturas - Interdisciplinar era extremamente sólido e 

concreto, no sentido de trabalhar efetivamente com ensino, pesquisa e 

extensão. Às vezes, como mencionei, a pesquisa, na minha opinião, ficou 

algumas vezes de lado, mas em comparação aos outros a gente desenvolvia 

um projeto extremamente importante para a nossa formação como 

licenciandos, como profissionais da Educação. E como desenvolvíamos além 

disso! Uma importância para os estudantes que estavam envolvidos na escola 

Estadual, os professores que estavam também sendo envolvidos e para toda a 

comunidade que começou a ter contato com a gente, as palestras, os eventos 
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que nós criamos aqui na UFF. [...] o CLAA me proporcionou enxergar os 

outros PET e enxergar a nossa própria prática [...]. Então, essa experiência do 

PET, me ajudou a entender e a pensar além de uma simples avaliação 

quantitativa, hierarquizante e controladora, uma avaliação pautada em 

habilidades e competências, mas uma assim... que a gente tem que avaliar para 

a gente entender nossas práticas e melhorá-las no sentido de desenvolver uma 

formação de qualidade, tanto como pessoas subjetivas como em coletivo e 

como profissionais da área da Educação (DAVI, 2014).   

 

A partir de cada relato, fica o entendimento de que os aprendizados e o interesse dos 

bolsistas em permanecer no Grupo têm relação com o comprometimento da Tutora que também 

soube compartilhar lutas e vitórias na certeza de que na vida não há tempo para desistir, mas há 

tempo para perseverar e construir uma educação de qualidade, com profissionais competentes 

e preparados para exercerem sua tão nobre profissão. Para ilustrar o que dizemos, incluímos ao 

final desse capítulo trechos de algumas das falas da Tutora Prof.ª Dra. Mônica Vasconcellos 

aos seus petianos, apreendidas no grupo do WhatsApp “Informes PET”, durante o ano de 2018. 

No dia 13 de agosto de 2018, às 19:35, ao retornarem do recesso de julho, a Tutora 

do PET, Prof.ª Dra. Mônica Vasconcellos, posta no grupo a seguinte mensagem de boas-

vindas: 

Petianos do meu coração, boa noite! Escrevo para desejar um ótimo recomeço 

das aulas e uma retomada cheia de alegrias e aprendizagens em nossa 

convivência no PET. O segundo semestre, normalmente, é mais trabalhoso 

que o primeiro, mas ao mesmo tempo é altamente prazeroso e repleto de 

desafios! Tenho a plena certeza de que teremos belos projetos que darão 

origem a importantes reflexões que nos permitirão enxergar a grandiosidade 

do ser humano e o valor de investirmos em sua formação. Muitas serão as 

situações que vocês viverão com as crianças da escola que transportarão suas 

mentes e seus corações ‘para lugares’ que só podem ser alcançados por 

aqueles e aquelas que ensinam. Como o ‘passaporte’ de vocês já se encontra 

em produção, agora é acumular o máximo de energia e fazer uma ótima 

viagem! Estaremos juntos antes, durante e após o embarque.  

 

No dia 21 de agosto de 2018, às 18:34, a Tutora do PET, Prof.ª Dra. Mônica 

Vasconcellos posta no grupo a seguinte fala: 

Como disse outras vezes, somos um grupo que luta por objetivos semelhantes. 

E o sucesso de uns reverbera em todo o grupo. O mesmo acontece com o 

insucesso. Sem dúvida ter temas parecidos ajuda, mas de nada adiantaria isso, 

se a competitividade e o individualismo tomassem conta desse ambiente.  

 

No dia 18 de setembro, às 18:35, após uma reunião com os/as petianos/as, a Tutora 

do PET, Prof.ª Dra. Mônica Vasconcellos posta no grupo a seguinte mensagem:  

Queridos/as petianos/as, em primeiro lugar espero que a ‘pequena aula’ de 

hoje, sobre a construção de um projeto, tenha ajudado a clarear pontos que 

ainda estavam nebulosos. Esses ‘conhecimentos técnicos’ sobre a elaboração 

da metodologia, definição dos objetivos e demais pontos são muito 

importantes para que vocês tenham clareza e segurança em tudo o que será 
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proposto. Se houver dúvidas, me chamem que conversaremos. Nossos 

vitalícios também se dispuseram a colaborar e eles têm muita experiência 

neste assunto. Não se acanhem em chamá-los. Tamires e Ana Paula, por 

exemplo, informaram que têm algumas tardes livres. Lembrem-se que nossas 

próprias referências teóricas nos lembram que a humildade diante do 

conhecimento (e do desconhecimento) é uma postura essencial para aqueles e 

aquelas que trabalham com a formação dos seres humanos, especialmente sob 

a perspectiva interdisciplinar. [Talita – 19:34] ‘Foi muito construtivo!’ 

[Tutora – 19:35] Espero que tenha sido mesmo. E não se sintam acanhados ou 

oprimidos. Arrisquem-se! Mantenham a perspectiva do fio condutor e ousem. 

 

Acreditamos que as palavras de Tardif (2014) nos ajudam a olhar mais a fundo aquilo 

que foi apresentado pelos entrevistados, principalmente, nestes últimos comentários, tendo em 

vista que no tipo de trabalho que o Grupo PET Conexões de Saberes desenvolve, os 

conhecimentos específicos não desempenham papel predominante em relação a um importante 

elemento integrador: o conhecimento do eu pessoal. Isso porque, nesse ofício de relações 

humanas imbricadas aos saberes profissionais, o professor experiente vai compondo uma 

maneira de ver, de sentir e de reagir, própria de cada pessoa (TARDIF, 2014) gerando 

influências nas ações pedagógicas. Supomos que estes traços, aliados aos aspectos já 

mencionados e analisados neste trabalho justificam o fato de que os depoimentos, em sua 

maioria, tenham sido positivos no sentido da produção de saberes pessoais e profissionais, nas 

razões apresentadas acerca da permanência no Grupo e nas respectivas licenciaturas, bem como 

na constituição de suas identidades. Os detalhes oferecidos para justificar o que dizemos são 

inúmeros e se expressam nas contribuições já descritas.  

Embora os resultados desta investigação sejam instigantes, consideramos que 

aprimoramentos devem ser implementados ante o valor atribuído à sua metodologia e perante 

os insistentes questionamentos sobre o lugar das licenciaturas nas IES e na formação dos futuros 

professores da educação básica. O conjunto dos dados analisados, o estudo das obras 

selecionadas e nossa experiência como formadoras de professores nos levam a defender a ideia 

de que programas voltados para a formação docente são relevantes e necessários, servindo como 

importantes aliados aos cursos de licenciatura. Para tanto, é imprescindível que haja forte 

articulação com a escola pública via configuração de acordos institucionais estabelecidos entre 

universidades, secretarias de educação e escolas, para os quais professores e alunos das 

instituições envolvidas sejam ouvidos e corresponsabilizados pela tessitura dos meandros 

desses acordos, tendo em vista os saberes acumulados e o domínio das especificidades 

regionais/locais que já possuem. 

 Às recomendações já existentes a esse respeito (VICENTE e VASCONCELLOS, 

2014) acrescentamos o estabelecimento e a consolidação de pontes com a comunidade 
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acadêmica, incluindo a graduação e a pós-graduação visando trocas, análises críticas, avanços 

e o fortalecimento do entendimento da universidade pública como lócus da formação docente. 

Acreditamos que a valorização e o reconhecimento dessa instituição passam pela identificação 

social e pelo sentimento de pertencimento que um processo desta natureza pode desencadear. 

Sem dúvida, isso exige aumento do investimento de recursos públicos nessas universidades, 

com especial atenção aos cursos de licenciatura, tendo em vista a relevância, a abrangência e o 

volume de profissionais da área da educação por elas formados e que atuam em nosso país. 

Para finalizar, em acordo com os objetivos delineados destacamos a seguir os pontos 

que apareceram com maior frequência nos relatos dos entrevistados indicando maior 

convergência a propósito das contribuições identificadas nesta pesquisa. Esses pontos, que 

extrapolam o campo da pessoalidade de cada entrevistado foram descritos sucintamente no 

tópico “Contribuições do Grupo PET Conexões de Saberes da UFF, segundo a ótica dos 

petianos”, considerando que já foram devidamente esmiuçados. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO PET CONEXÕES DE SABERES DA UFF, 

SEGUNDO A ÓTICA DOS PETIANOS 

 

Contribuições para os bolsistas e para os cursos de licenciatura 

- Permanência dos estudantes nos cursos de licenciatura, reduzindo a evasão e atraindo 

novos estudantes; 

- Valorização e fortalecimento das licenciaturas e defesa da perspectiva da integração 

de saberes dos diferentes campos do conhecimento aos da Educação; 

- Ampliação/reformulação das concepções sobre a docência e valorização da profissão; 

- Surgimento/fortalecimento do desejo de atuar no magistério; 

- Reconhecimento da atuação coletiva como aspecto relevante para o planejamento, o 

encaminhamento e o redirecionamento de ações variadas, incluindo o processo de constituição 

da identidade docente; 

- Desenvolvimento da capacidade de compartilhar dúvidas, ideias, conflitos, avanços e 

aprendizagens; 

- Identificação do sentimento de acolhimento no âmbito pessoal e de pertencimento no 

sentido profissional; 

- Desenvolvimento da capacidade de escuta e de diálogo e potencialização do senso de 

responsabilidade; 
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- Fortalecimento do sentimento de segurança frente aos desafios suscitados e maior 

desenvoltura ao participar das aulas das licenciaturas; 

- Ampliação da socialização de informações com os colegas, em especial, acerca das 

aprendizagens entrecruzadas pelas vivências nas escolas; 

- Favorecimento da consolidação do diálogo permanente entre teoria e prática, desde o 

início do curso, por meio da inserção na escola pública, suscitando estudos, discussões, análises 

e propositura de ações afinadas com o contexto selecionado; 

- Aproximação com a realidade e as necessidades da escola básica, por meio do acesso 

a diferentes perspectivas pedagógicas calcadas no desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares;  

- Desenvolvimento de aprendizagens relacionadas à escrita acadêmica, à apresentação 

de trabalhos em eventos científicos, bem como à organização dos mesmos; 

- Encorajamento do espírito de liderança e da capacidade de organizar, avaliar, 

redirecionar, agir de forma coletiva e criativa frente aos impasses e às dificuldades enfrentadas; 

- Planejamento e desenvolvimento de atividades pedagógicas - na universidade e nas 

escolas envolvidas - tais como, elaboração de projetos interdisciplinares, seleção de conteúdos 

curriculares, construção de materiais didáticos físicos e digitais; 

- Desenvolvimento do espírito investigativo e da capacidade de analisar de modo crítico, 

fatos, obras, material bibliográfico e audiovisual, dentre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elegemos este espaço como parte final da dissertação para reunir a presença das vozes 

que até aqui tiveram relevância e orientaram as nossas reflexões a partir das narrativas, sem 

perder de vista o percurso formativo trilhado pela própria autora desta pesquisa. 

Neste sentido, conhecer as experiências vividas na formação inicial de professores junto 

ao Grupo PET Conexões de Saberes, foi um convite que nos levou a pensar sobre a pertinência 

da docência como profissão complexa na qual os processos de aprender a ensinar, de aprender 

a ser professor e de se desenvolver profissionalmente são lentos, iniciando-se antes do espaço 

formativo das licenciaturas e prolongando-se por toda a vida, alimentados e transformados por 

diferentes experiências profissionais e pessoais (MIZUKAMI, 2013). É sob este enfoque que 

asseveramos: [...] por excelência, a escola constitui um local de aprendizagem e de 

desenvolvimento profissional da docência”, tendo em vista que no seu interior aprendemos e 

reaprendemos a ser a professora e o professor que nos tornamos (Idem, p. 23). 

Inspiradas por estes esclarecimentos e pelos dados apresentados neste trabalho 

reservamos o espaço à promoção do diálogo entre as narrativas expressas pelos sujeitos e nossas 

próprias experiências a propósito deste assunto.    

Em nosso ponto de vista, a pessoa com maior propriedade para narrar uma determinada 

trajetória profissional é aquela que a viveu. Ela terá melhores condições para transformar as 

memórias daquilo que percorreu em relatos que atuam como ingredientes-chave que atribuem 

sentido às experiências vividas em dado contexto.  

 Cunha (2010) afirma que, quando uma pessoa relata os fatos vividos, percebe a 

reconstrução da trajetória percorrida com novos significados. Destaca ainda que, a narrativa 

que o sujeito faz do vivido pode ser transformadora da própria realidade, onde reconstrói sua 

experiência de forma reflexiva fazendo uma autoanálise e criando novas bases de compreensão 

de sua própria prática. Dessa forma, lembrar não é reviver, mas refazer, repensar, construir com 

imagens e ideias de hoje as experiências do passado, condicionadas pelo presente que aponta o 

que é importante e o que não é, portanto, um interpretar é quando emergem os efeitos que 

podem avaliar os acontecimentos (BASTOS, 2003). 

Por pensarmos dessa maneira dedicamos este momento à articulação entre as 

experiências vivenciadas pelos petianos entrevistados e aquelas vividas pela autora deste 

trabalho em torno das questões que envolvem a formação docente. Para este diálogo, contamos 

com as contribuições dos teóricos que se debruçam sobre o assunto.  
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Deste diálogo emergem informações expressas por jovens professores que evidenciaram 

frustrações e contentamento ao narrar suas primeiras experiências profissionais. Surgem, 

também, dados anunciados por uma professora que aos 26 anos de atuação no magistério teve, 

a partir do canal de comunicação estabelecido com esses jovens, a oportunidade de rememorar 

e reavaliar seus próprios percursos. Uma professora que assim como os entrevistados, enfrentou 

inúmeros desafios, almejando aprimorar-se para que pudesse contribuir ainda mais com a 

formação de outros jovens. 

Em razão dos resultados desta pesquisa e dos diálogos tecidos ao longo de todo o 

processo de investigação compactuamos com as palavras de Tardif (2014) ao dizer que o 

professor é sujeito ativo de sua própria prática e a organiza a partir da sua vivência, das questões 

afetivas que o atravessam e dos valores que partilha. Seus saberes, se encontram enraizados em 

sua história de vida e nas experiências que viveu em seu ofício de aluno e de professor. Dessa 

composição fazem parte as representações, dimensões afetivas, cognitivas, normativas e 

existenciais, agindo como crenças e certezas pessoais por meio das quais filtra e organiza essas 

práticas (TARDIF, 2014). 

É com esta compreensão que consideramos o espaço formativo do Grupo PET Conexões 

de Saberes como campo propício ao desenvolvimento de aprendizagens sobre o ofício de 

professor, no qual os sujeitos têm a chance de constituir e formalizar saberes profissionais.  

A esse respeito lembramos que “[...] uma das condições essenciais a toda profissão é a 

formalização dos saberes necessários à execução das tarefas que lhes são próprias” 

(GAUTHIER, 1998, p. 20). Para isso, o ensino não pode permanecer confinado ao segredo da 

sala de aula, resistindo às suas próprias conceptualizações, produzindo aquilo que Gauthier 

(1998) denomina “Cegueira conceitual” em que acredita-se que para se ensinar basta conhecer 

bem o conteúdo, ter talento, seguir a intuição, ter experiência e cultura (Idem). 

Diante de tudo o que foi exposto, entendemos que o trabalho desenvolvido pelo Grupo 

PET apresenta características inovadoras que diferem de outros modelos de formação, 

incluindo aquele que vivenciamos em nossa trajetória formativa.  

Compreendemos inovação como um conceito que reflete “[...] uma ruptura 

paradigmática, no contexto da educação superior e da emergência de mudanças nas práticas 

tradicionais de ensinar e aprender” (CUNHA, 2016, p. 87). Para Tardif (2014) e Gauthier 

(1998), essa ruptura desencadeia a possibilidade de trabalhar as variadas dimensões dos 

processos de ensinar e aprender, por meio da revisão e da composição de novas práticas. Sem 

contrariar este entendimento Ambrosetti e Calil (2016), ressaltam que a inovação, no campo da 

Educação, passa pela articulação entre universidade e escola e envolve os próprios formadores. 
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Sem dúvida, o fato de ser constituído por um número menor de alunos que boa parte das 

turmas dos cursos de graduação e por assegurar o cumprimento de uma carga horária semanal 

fixa, ajudam a criar condições favoráveis que na maioria das vezes não encontramos nas 

licenciaturas. Mas será que precisa ser assim? É realmente necessário calcar a formação de 

professores em um modelo no qual predomina a frequência passiva do estudante em aulas que 

pouco ou nada dialogam com a profissão que exercerão, ministradas em turmas lotadas? 

Indagamos isso porque além de corresponder ao que vivemos, como alunas, temos nos 

defrontado com realidades semelhantes no campo profissional e dela discordamos 

enfaticamente. 

Nossa trajetória, os depoimentos dos jovens que entrevistamos e os esclarecimentos dos 

teóricos que mencionamos neste trabalho apontam que sem imbricamento com a escola, sem a 

valorização do trabalho coletivo e do magistério, do reconhecimento dos saberes docentes como 

essenciais à formação das novas gerações de professores e do desenvolvimento do espírito de 

colaboração anunciados pelos egressos do Grupo PET, será difícil avançar. Conseguiremos sim, 

perpetuar a ideia de que o magistério é um ofício sem saberes, no qual, qualquer pessoa que 

domine conteúdos específicos pode atuar (GAUTHIER, 1998).  

 Estudiosos que compartilham dessas considerações nos levam a refletir sobre “[...] o 

papel da universidade e das escolas, como espaços de formação dos professores e sobre os 

sujeitos que habitam esses espaços, em especial os formadores de professores” (AMBROSETTI 

e CALIL, 2017, p. 216). Acrescentam que as propostas que se mostram promissoras são aquelas 

que buscam articulação entre o campo de formação na universidade e o campo de trabalho nas 

instituições escolares. Estas recomendações foram evidenciadas no conjunto dos resultados 

analisados e, ao longo de sua produção, nos levaram a refletir sobre os saberes que 

desenvolvemos para produzir/encontrar as ferramentas de trabalho que necessitávamos, num 

período em que nos adaptávamos e tentávamos sobreviver às primeiras exigências profissionais 

impostas pelas tarefas diárias do trabalho, para que assim realizássemos um trabalho que tivesse 

relevância. Naquele período, buscamos respostas junto aos professores de profissão, tentando 

nos apropriar dos modos como realizavam e se integravam ao trabalho com o intuito de 

aprender. Hoje, compreendemos que nossa tentativa foi identificar os saberes que produziam e 

mobilizavam em seu trabalho, conhecer as ferramentas que empregavam, os modos como 

aprenderam a exercer a docência e as justificativas para as ações que adotavam, diante das 

exigências que enfrentavam e para as quais não fazia ideia de como solucioná-las (Ver capítulo 

2).  
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É nesse movimento de transcender para a profissão de professor que reconhecer o sentido 

de pessoalidade na profissão e vivenciar a sua essência nos faz percorrer caminhos executando 

tarefas, assumindo responsabilidades que não conhecíamos, sem falar em todo o processo de 

transição do estado de estudante para o estado de professor. Nessa transição, conforme afirma 

Mariano (2006), é como se nos preparássemos para viver o espetáculo da docência. De um lado 

o professor-ator experiente e de outro, o professor coadjuvante, sempre procurando uma chance 

de fazer melhor da próxima vez. Nesse percurso, nos deparamos com olhares desconfiados, 

pensamentos de que iremos tomar o lugar de alguém ou que não temos experiência suficiente 

para lidarmos com os problemas que normalmente surgem no dia a dia de uma sala de aula. E 

é exatamente neste momento que percebemos o espetáculo da vida real, aquele que não se 

assemelha às oficinas de formação vivenciadas durante a licenciatura. 

Essa sensação de estarmos submetidos a um teste diário de sobrevivência é o 

que podemos chamar de ‘teste de elenco’. É como se fôssemos colocados 

diante de diretores do espetáculo e que em nosso primeiro deslize, falha ou 

gagueira fôssemos desclassificados. Pode também acontecer que essa 

desclassificação parta de nós mesmos. O fato é que muitos de nós desistimos 

de atuar ainda nos primeiros espetáculos! Outros, com o passar do tempo, 

descobrem que estão no papel errado (MARIANO, 2006. p. 22).  

  

 Diante das considerações do autor do excerto, a vivência da autora desta pesquisa se 

configura exatamente nesse contexto, passando por momentos de observações, críticas dos 

colegas mais experientes e até da desistência de outros colegas que não suportaram a pressão a 

que foram colocados em suas práticas iniciais. Sem falar da plateia que também reagia ao 

espetáculo, ora de forma positiva, ora negativa, nos colocando num monólogo onde era 

necessário mostrar que conhecíamos o texto e que dominávamos o cenário.  

Acreditamos que as dificuldades que enfrentamos não podem ser atribuídas a um único 

fator, pois vários foram aqueles que as desencadearam, no entanto, mesmo sem tentar 

estabelecer relações de causa e efeito, consideramos que as insuficiências de nossa formação 

inicial interferiram neste processo por todas as razões já citadas. De outro lado, não sabemos 

como a entrada na carreira do magistério se dará nas vidas dos nossos entrevistados e não temos 

como antever em que medida os saberes docentes já constituídos, especialmente aqueles que 

emergiram do período ao qual estiveram vinculados ao Grupo PET, minimizarão os conflitos e 

os auxiliarão a solucionar as demandas profissionais que surgirão. Se nossas análises não 

oferecem condições de assegurar respostas para esta questão, elas nos permitem supor que, 

diferentemente daquilo que ocorreu quando iniciamos nossa vida profissional, as demandas de 

trabalho a serem enfrentadas pelos sujeitos selecionados serão encaradas com menos 
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estranhamento, maior clareza e conhecimento. Somente por meio de uma pesquisa voltada a 

este tema poderemos reforçar ou rechaçar nossa hipótese. 

Portanto, o estudo intitulado “Formação inicial construída em articulação com a 

profissão” suscitou um conjunto de dados que não caberia em apenas um volume de uma 

dissertação, seria necessário preparar outros volumes para que tivéssemos condições de revelar 

tudo o que coletamos. Isso se deve à efetiva colaboração dos 4 entrevistados que se empenharam 

em compartilhar suas visões sobre suas histórias de vida e sobre o Grupo PET Conexões de 

Saberes da Universidade Federal Fluminense. Outros membros atuantes do Grupo também se 

disponibilizaram a colaborar com a realização desta pesquisa e foram importantes para sua 

conclusão. A todos e a cada um muito obrigada! 

Quanto às informações finais que a partir de agora abordaremos, optamos por selecionar 

e retomar aquelas que julgamos mais relevantes sob o ponto de vista dos participantes, no que 

diz respeito às contribuições para sua formação. Para tanto, chamamos atenção para uma 

importante afirmação apresentada por Gatti (2017) a propósito do assunto. Argumenta a 

pesquisadora que os cursos de licenciatura precisam se organizar de tal modo que o futuro 

professor seja inserido em ambiente escolar durante todo o processo e nele/com ele/sobre ele 

dialogar, refletir e analisar em torno das questões que emergirem, com base em perspectivas 

filosóficas, sociológicas, culturais e outras, possibilitando a compreensão e a intervenção neste 

campo (GATTI, 2017). 

Há ainda de se apreciar que “[...] formar professores para a educação básica, significa, 

antes de mais nada, tomar a própria educação básica como objeto preferencial de estudo” 

(SILVA JUNIOR, 2010, p. 62). Ao fazê-lo, teremos que considerar os valores que explicam o 

sentido da vida humana, os direitos de inclusão dos bens sociais e culturais, considerando o 

universo social em que crianças e jovens se desenvolvem e se movem. 

Diante destes esclarecimentos reiteramos que os resultados da pesquisa descrita neste 

trabalho evidenciam que o processo de trabalho desenvolvido pelo Grupo PET coaduna com as 

recomendações citadas. Embora seus membros não tenham o intuito de checar ou aplicar teorias 

é inegável o quanto elas os inspiram. Isso pode ser verificado nas categorias de análise 

delineadas, por meio dos relatos dos entrevistados ao informar que por seu intermédio foi 

possível aproximar saberes teóricos e práticos e foi essencial para ressignificá-los e para 

despertar/fomentar o gosto e o interesse pelo magistério, assim como para a constituição dos 

seus próprios saberes.  
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Acentuamos que estas interações criam condições favoráveis de inserção à docência, 

possibilitando aos licenciandos a oportunidade a imersão em situações reais da futura profissão, 

o compartilhamento de dúvidas e aprendizagens, a reinterpretação de fatos e o desenvolvimento 

de um olhar investigativo sobre sua prática profissional.   

Mas, o que os participantes valorizaram neste Grupo? O que revela a primeira categoria 

de análise? 

Dentre os aspectos anunciados, dois se destacam nos depoimentos: a oportunidade de 

permanência na universidade devido à bolsa de estudos oferecida pelo Programa e devido às 

relações de solidariedade e companheirismos desenvolvidos, no Grupo, sob a valorização do 

sentido de coletividade. Afirmaram que isso contribuiu não só para a permanência no curso 

selecionado, como para o desenvolvimento da profissão e da pessoa humana. Este último, foi 

definido no sentido de ter espaço para pronunciar suas vozes, de serem ouvidos, respeitados 

pelos integrantes. Se a motivação inicial foi conseguir uma bolsa de estudos para auxiliar 

financeiramente em sua permanência na universidade, posteriormente, o teor e a metodologia 

do trabalho desenvolvido promoveram a oportunidade de diálogo e a compreensão do seu 

processo formativo e suas relações com a profissão. 

A constituição de grupos de trabalho tem sido apontada como uma alternativa relevante 

para lidar com as relações que se estabelecem no campo da docência, auxiliando na troca de 

experiências e tomada de decisões. Esses esclarecimentos nos levam a reiterar a necessidade de 

priorizar durante a formação inicial, os estudos teóricos articulados à prática para que os futuros 

docentes, possam se aproximar, compreender e agir em contextos próximos ligados às situações 

reais que emergem do cotidiano da profissão. 

 Da segunda categoria de análise, destacamos algumas considerações evidenciadas pelos 

sujeitos, nas quais indicam que o envolvimento no Grupo PET favoreceu a revisão e o 

conhecimento do ofício de professor. Reforçaram que, por seu intermédio, foi possível conviver 

no/com o ambiente da escola sob outra perspectiva, equilibrando a teoria do que estudaram na 

graduação com os estudos do próprio PET e a experiência vivenciada na realidade naquele 

espaço.  

Outro ponto marcante foi a necessidade apontada de promover maior integração com as 

PPE e com os demais programas de formação existentes na Universidade. Inserindo nesses 

espaços, o diálogo sobre as licenciaturas, a formação docente e fomentando a produção de 

saberes sobre a profissão de professor. Ressaltaram que nas disciplinas ministradas em seus 

respectivos cursos de licenciatura havia considerável distância entre teoria e prática, o que só 

foi possível ser percebido e superado durante o período no qual estiveram ligados ao PET. 
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A participação em trabalhos semelhantes a este parece ser um forte indicativo de 

amenização dos problemas que futuros professores enfrentarão, na medida em que 

proporcionam aos participantes discutir e relatar seus anseios por meio do compartilhamento 

dos estudos e das experiências. Nesta direção, os entrevistados consideram que um desafio 

imposto aos professores é atribuir sentido ao programa curricular sem desconsiderar os 

contextos aos quais é abordado. Recomendam que para isso, é necessário construir e consolidar 

canais de diálogo entre professores, alunos e demais membros da comunidade escolar, a partir 

de ações coletivas e do desenvolvimento do sentimento de pertencimento e da autonomia dos 

alunos. 

Uma das críticas apresentadas referia-se à relação entre professores da escola básica e 

membros do Grupo. A esse respeito evidenciaram que é preciso investir mais esforços neste 

campo no sentido de ser mais cuidada e dedicar um tempo maior, para que essas vozes 

contribuam de forma mais significativa para a compreensão dos desafios da profissão. Esse 

argumento também é defendido por Tardif (2014), ao ressaltar a relevância da estreita 

articulação entre professores e futuros professores, visando a construção de sentidos 

profissionais em função dos contextos de trabalho aos quais são exercidos. 

Por fim, na terceira e última categoria de análise, observamos que a multiplicidade de 

perspectivas e de trajetórias dos entrevistados, constitui um importante valor para o Grupo PET, 

na medida em que são consideradas e valorizadas ao longo do processo de trabalho que realiza.  

Além dos fatores mencionados, podemos afirmar que sem a dedicação e o trabalho dos 

integrantes do Grupo, mobilizados pela dedicação da Tutora e entrelaçados aos seus 

conhecimentos específicos, ao seu afeto, às suas disposições e ao seu compromisso político e 

social, este trabalho teria outra configuração. Isso porque, o tutor assume papel de grande 

importância em processos formativos que visam a inserção profissional, pois ele é a pessoa que, 

a partir de suas experiências, acompanha e auxilia o futuro professor ou o jovem professor a 

compreender a cultura da escola (MARCELO GARCIA e VAILLANT, 2012). 

Finalizamos nossas considerações, ressaltando a relevância das informações produzidas 

pelos estudiosos citados nesta dissertação, que nos ofereceram suporte teórico necessário ao 

entendimento do assunto aqui abordado e contribuíram, principalmente, para a composição das 

nossas análises. Diante da impossibilidade de citar todos os seus nomes destacamos 7 deles: 

Contreras (2002), Gatti (2009), Gauthier (2006), Nóvoa (2011), Perrenoud (2001), Pimenta 

(2004), Tardif (2014).  

Seus esclarecimentos e nosso envolvimento nesta investigação provocaram a 

formulação de questões sobre a formação inicial docente que compartilhamos a seguir: Há 
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relações entre os estudos e o trabalho desenvolvido ao longo do período de vinculação ao Grupo 

PET e as práticas que os egressos adotam ao ingressar no magistério?  Em caso afirmativo, 

quais seriam? 

Finalmente, verificamos que de maneira consistente e orientada várias foram as 

contribuições do Grupo PET para a formação dos sujeitos que entrevistamos. Seu teor foi 

explicitado no tópico “Contribuições do Grupo PET Conexões de Saberes da UFF, segundo a 

ótica dos petianos” e aqui sistematizamos os mais recorrentes: Permanência dos estudantes nos 

cursos de licenciatura; ampliação/reformulação das concepções sobre a docência, valorização 

da profissão e surgimento/fortalecimento do desejo de atuar no magistério; reconhecimento da 

atuação coletiva como aspecto relevante; desenvolvimento da capacidade de compartilhar 

dúvidas, ideias, conflitos, avanços e aprendizagens; identificação do sentimento de acolhimento 

no âmbito pessoal e de pertencimento no sentido profissional; desenvolvimento da capacidade 

de escuta e de diálogo e potencialização do senso de responsabilidade; favorecimento da 

consolidação do diálogo permanente entre teoria e prática; encorajamento do espírito de 

liderança e da capacidade de organizar, avaliar, redirecionar, agir de forma coletiva e criativa 

frente aos impasses e às dificuldades enfrentadas; desenvolvimento das aprendizagens 

relacionadas à elaboração de projetos interdisciplinares, seleção de conteúdos curriculares, 

construção de materiais didáticos físicos e digitais e planejamento de atividades. 

Dito isso, fica a pretensão de investigarmos mais detalhadamente as minúcias do 

trabalho interdisciplinar que o Grupo PET desenvolve, sob a perspectiva da inovação, a partir 

do envolvimento com as escolas de educação básica do município de Niterói/RJ. Acreditamos 

que esta oportunidade nos permitiria acompanhar e mergulhar no plano da experiência, para 

que pudéssemos analisar as práticas implementadas à luz dos estudos sobre formação de 

professores e interdisciplinaridade. Portanto, se for possível a continuidade desta pesquisa, a 

mesma se revelará com base na perspectiva metodológica da cartografia, visando acompanhar 

processos, mais do que representar estado de coisas; intervir na realidade, mais do que 

interpretá-la; montar dispositivos, mais do que atribuir a eles qualquer natureza; dissolver o 

ponto de vista dos observadores, mais do que centralizar o conhecimento em uma perspectiva 

identitária e pessoal (LIMA SOUZA e FRANSCISCO, 2016). 
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APÊNDICE 6 

 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada com o Gestor PROPET da Pró-

Reitoria da UFF. 

 
1. Identificação 

Nome:                                                                                    Idade:  

Cidade:  

Telefone:                                                                               E-mail: 

 

- Qual função ocupa na Universidade Federal Fluminense?  

 

- Há quanto tempo atua nesta função? 

 

- Quando foi iniciada sua relação com os grupos PET? 

 

 

2. Programa de Educação Tutorial na Universidade Federal Fluminense 

 

- O PET foi criado pela CAPES/MEC (Coordenadoria de Apoio ao Pessoal de Ensino Superior) 

em 1979, está correto? Você sabe dizer qual foi a motivação para que a UFF aderisse a este 

Programa?  

 

 - Quando teve início a implantação do PET, na UFF?  

 

- Além da Portaria de nº 343, de 23 de abril de 2013, que alterou os dispositivos da Portaria 

MEC, nº 976 de 2010, existem outros documentos – em nível nacional ou institucional – sobre 

o Programa? Quais são?  

 

- Atualmente, a UFF conta com quantos grupos PET? Quais são? 

 

- E em todo o Brasil, quantos são?  

 

- Como faço para ter acesso a relação dos grupos PET existentes no País (universidades 

envolvidas e cursos vinculados, por exemplo)?  

 

http://www.capes.gov.br/


140 
 

- É possível saber se há outras Universidades trabalhando com a formação de professores por 

meio do PET? De que modo posso ter acesso a esta informação? 

 

- De acordo com a Portaria de nº 343/13, os grupos ligados a este Programa devem ser 

acompanhados por um Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, - o CLAA. Dentre 

outros motivos, o PET tem o objetivo de reduzir a evasão nos cursos de graduação, conforme 

citado no Art.11, inciso V. Há algum tipo de informação que nos indique se esse objetivo tem 

sido alcançado? 

 

- Como é feita a escolha dos membros do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

(CLAA) dos grupos PET e por quanto tempo eles permanecem na função?  

 

3. Conhecimentos sobre o PET Conexões de Saberes - Licenciaturas 

 

 - O PET, inicialmente, foi criado para os bacharelados, porém, desde 2014, há registros de que, 

na UFF, um dos grupos passou a ter como foco estudantes dos cursos de Licenciatura, com a 

finalidade de contribuir com a formação para a docência desses alunos. O que gerou este 

direcionamento? Que motivação contribuiu para que um tutor fosse selecionado para trabalhar 

com este assunto, tendo em vista que o projeto não envolve bacharelados? 

 

- Além do grupo PET Conexões de Saberes (UFF) há algum outro grupo nesta instituição que 

desenvolve um trabalho diretamente relacionado à formação dos professores? Qual? 

 

- Há alguma informação sobre o PET Conexões de Saberes – Licenciaturas – que você 

considera pertinente, mas não foi citada até agora? Qual?  
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APÊNDICE 7  

 

Roteiro da entrevista semiestruturada realizada junto a quatro bolsistas 

selecionados do Grupo PET Conexões de Saberes da UFF, entre 2014 a 2018. 
 

1ª Parte da Entrevista:  

Perfil 

1. Identificação  

Nome:                                                                               Idade:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:                                                                          E-mail:  

 

2. Vida Escolar  

Município/Estado no qual cursou o Ensino Fundamental: 

Município/Estado no qual cursou Ensino Médio:  

Tipo de escola frequentada durante o ensino fundamental e médio (particular – com ou sem 

bolsa – pública): 

 

3. Graduação – Licenciatura   

- Curso e ano de ingresso:  

- Provável ano de conclusão:  

- Por que você escolheu fazer um curso de Licenciatura?  

- O que foi levado em conta nesta decisão?  

- Outras pessoas influenciaram na sua decisão? 

- Você fez algum outro curso de graduação além do atual?  

 

2ª Parte da entrevista: 

 
Participação no Grupo PET Conexões de Saberes e experiência profissional 

 

- Como você ficou sabendo sobre o grupo PET - Conexões de Saberes e por que decidiu 

participar do processo de seleção? 

 

- Em que ano ingressou neste grupo? Continua vinculado/a ou não? 
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- Por que razão permanece/não permanece junto ao grupo? 

 

- O que você pensava sobre a profissão de professor antes de ingressar no grupo? De lá p/ cá 

alguma coisa mudou a esse respeito ou não? (Pedir que explique): 

 

- Em caso afirmativo perguntar – Quais foram as situações/experiências vividas junto ao grupo, 

que em seu ponto de vista interferiram nesta mudança? 

 

- Em caso afirmativo perguntar – E em outros ambientes/contextos (dentro e fora da UFF), 

quais foram as situações/experiências vividas, que no seu ponto de vista interferiram nesta 

mudança?  

 

- A partir das experiências ocasionadas pelo grupo PET e baseada/o nas atividades vividas 

durante a graduação, quais são os principais problemas que você acredita que os professores 

das escolas enfrentam quando começam a trabalhar e precisam ser abordados pelos cursos de 

licenciatura?  

 

- Ao pensar sobre sua (futura) atuação como professor/a, quais foram os problemas e desafios 

profissionais que você enfrentou com o PET?  

 

- Esses problemas/desafios foram superados? De que modo? 

 

- No seu ponto de vista existe alguma coisa que o grupo PET Conexões de Saberes não realizou 

e que seria relevante para o exercício profissional dos seus membros? 

 

- Na sua ótica, o processo de trabalho desenvolvido pelo grupo pode gerar algum tipo de 

contribuição para os integrantes? Por quê? Dê um exemplo: 

  

- Em relação a você, houve contribuições (de caráter pessoal, acadêmico, político, profissional 

e etc.)?  Em caso afirmativo, quais? 

 

- Se hoje você se deparasse com um espelho e a imagem refletida correspondesse a sua na 

véspera da entrada para o grupo PET, o que diria ela? Quais aprendizagens profissionais 

narraria?       
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- Você pretende ingressar e/ou permanecer no magistério ou tem outros planos para a sua vida 

profissional? Justifique: 

 

- No seu ponto de vista existe alguma relação entre os estudos e as atividades desenvolvidas 

pelo grupo PET Conexões de Saberes e a permanência dos seus membros nos cursos de 

licenciatura? Justifique: 
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ANEXO A 

Cronograma detalhado de execução das atividades 

Atividade do PET Início Duração Carga 

horária 

Responsável Membros 

vinculados 

Produto/resultado 

esperado 

Reunião (apresentação dos 

membros do grupo, do 

cronograma/plano 

de trabalho, 

esclarecimentos sobre 

os objetivos do  

Programa (PET-MEC)  

e troca de informações 

sobre possíveis escolas 

parceiras 

 

 

Setembro 

 

 

2 dias 

 

 

8 horas  

 

 

Tutora 

 

 

Discentes 

bolsistas 

 

Registro em ata das  

decisões tomadas e  

principais informações 

compartilhadas  

Levantamento de  

material bibliográfico 

 

Setembro 

 

6 meses 

 

18 horas  

Tutora e 

discentes 

bolsistas 

 

Discentes 

bolsistas 

Compreensão dos temas 

estudados, revisão das 

concepções, 

preparação/encaminhamento 

do trabalho   

Visita à escola 

selecionada, conversa com 

coordenadores  

e professores para acertos 

sobre o encaminhamento  

do trabalho 

 

 

 

Setembro 

 

 

 

2 dias 

 

 

 

8 horas 

Tutora 

(acompanhada 

de alguns 

discentes 

bolsistas) 

 

 

Discentes 

bolsistas 

Definição do início do  

período de aproximação  

com a escola para 

observar/colaborar  

com o trabalho dos 

professores e previsão  

para desenvolvimento  

do projeto  

Reunião para troca de 

informações sobre a  

visita à escola parceira, 

tomada de decisões  

sobre o período de 

aproximação com a escola 

e início dos estudos 

 

 

 

Setembro 

 

 

 

1 dia 

 

 

 

4 horas 

 

 

Tutora 

(acompanhada 

dos discentes 

bolsistas que a 

acompanharam 

até a escola 

 

 

Discentes 

bolsistas 

 

 

Registro em ata das  

decisões tomadas e  

principais informações 

compartilhadas 

Período de aproximação 

com a escola 

(observação/colaboração 

com o trabalho dos 

professores,  

identificação das 

demandas, interesses e 

problemas dos alunos  

e professores) 

 

Outubro 

 

2 meses 

 

12 horas 

semanais 

 

Discentes 

bolsistas (sob 

a coordenação 

da tutora) 

 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

 

 

Registro em diários  

pessoais e imagens 

Reunião para estudo e 

troca de informações sobre 

as situações vivenciadas na 

escola 

  

Outubro 

 

2 meses 

 

4 horas 

semanais 

 

Tutora 

 

Discentes 

bolsistas 

Organização/Apresentação  

de imagens e 

esclarecimentos que revelem 

as situações vividas na 

escola. Registro  

em ata das principais 

informações 

Retomada do período de 

aproximação com a escola 

 

Fevereiro 

 

1 mês 

 

12 horas 

semanais 

Discentes 

bolsistas (sob 

a coordenação 

da tutora) 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

 

Registro em diários  

pessoais e imagens 

Levantamento/definição de 

temas e conteúdos a serem 

 

 

 

 

 

 

 Discentes 

bolsistas 
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contemplados na 

preparação e 

desenvolvimento do 

projeto interdisciplinar 

Fevereiro 2 dias 6 horas Discentes 

bolsistas (sob 

a coordenação 

da tutora) 

 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

Registro em diários  

pessoais e imagens 

Elaboração do projeto 

interdisciplinar em  

acordo com os estudos, as 

sugestões dos estudantes 

(para os temas) e dos  

professores (para os 

conteúdos). Levantamento 

e produção de material 

didático 

 

 

 

Fevereiro 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

4 horas 

semanais 

 

 

 

Discentes 

bolsistas (sob 

a coordenação 

da tutora) 

 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

 

 

 

Projeto interdisciplinar  

Apresentação dos materiais 

didáticos produzidos 

Reunião para análise 

coletiva do projeto 

interdisciplinar elaborado e 

do material didático 

produzido 

 

Março 

 

2 dias 

 

8 horas 

 

Tutora 

(acompanhada 

dos discentes 

bolsistas) 

 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

Projeto interdisciplinar  

Apresentação dos  

materiais didáticos  

produzidos 

Registro em ata das  

principais informações 

 

Implementação, na escola, 

do projeto interdisciplinar 

 

Março 

 

 

Entre 6 e 8 

semanas 

 

Entre 3 e 4 

horas 

semanais 

 

Discentes 

bolsistas (sob 

a coordenação 

da tutora) 

 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

 

Registros em diários 

pessoais, fotos, filmagens, 

atividades dos alunos e  

outros 

Avaliação do trabalho 

realizado e dos  

resultados adquiridos 

 

Junho 

 

2 dias 

 

8 horas 

 

Tutora e 

discentes 

bolsistas 

 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

Organização/Apresentação  

de imagens e 

esclarecimentos que revelem 

uma síntese do trabalho 

desenvolvido. Registro em 

ata das  

principais informações 

Troca de informações, com 

a comunidade escolar, 

sobre os resultados 

alcançados com a 

realização do trabalho  

 

 

Junho 

 

 

1 dia 

 

 

4 horas 

 

Tutora 

(acompanhada 

dos discentes 

bolsistas) 

 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

 

Apresentação de imagens e 

esclarecimentos que  

revelem uma síntese do 

trabalho desenvolvido em 

parceria 

Produção de textos, no 

formato acadêmico,  

com o intuito de 

compartilhar os resultados 

do trabalho desenvolvido, 

em eventos da área da 

Educação 

 

 

Abril 

 

 

5 meses 

 

 

8 horas 

semanais 

 

Tutora e 

discentes 

bolsistas  

 

Discentes 

bolsistas 

(sob a 

coordenação 

da tutora) 

 

Artigo Científico 
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ANEXO B 

Planejamento coletivo das atividades a serem desenvolvidas em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

ANEXO C 

Aproximação e acolhimento dos novos petianos pelo grupo PET, no dia 11 de 

maio de 2018. 
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ANEXO D 

Participação da Prof.ª Cléo Lima, no grupo PET, a convite da Tutora, no dia 

05 de junho de 2018. 
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151 
 

ANEXO E 

Algumas atividades desenvolvidas em 2018 pelo atual grupo PET e 

participação no V CEDUCE. 
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ANEXO F 

Participantes que colaboraram na pesquisa feita sobre o grupo PET 

Conexões de Saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÍS – Formada em História, em dezembro de 2018, na UFF. 
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  THAMIRES – Formada em História, em julho de 2018, na UFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINÍCIUS – Formado em Letras, em dezembro de 2017, na UFF. 
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DAVI – Formado em História, em dezembro de 2017, na UFF. 
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ANEXO G 

 

Eventos que contribuíram para a produção desta pesquisa, com a 

participação de pesquisadores da área da Educação e Formação Docente: 

Prof.ª Marguerite Altet, Prof.ª Bernardete Gatti, Prof.ª Maria do Céu Roldão 

e o Prof. Miguel Arroyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação Carlos Chagas - Oficina – Análise de Práticas Docentes: uma demanda de 

pesquisa e formação, com a Prof.ª Marguerite Altet (2017). 
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Fundação Carlos Chagas - Seminário Análise do Discurso na Pesquisa em Ciências 

Humanas e Sociais, com a Prof.ª Bernardete Gatti (2018). 
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Universidade Federal Fluminense – V CEDUCE - Colóquio Internacional Educação, 

Cidadania e Exclusão14 (2018). 

                                                           
14 Na 1ª foto desta página aparecem as orientandas e amigas de pesquisa Patrícia, Daniele, a nossa orientadora 
Mônica Vasconcellos, a pesquisadora Maria do Céu Roldão e a pesquisadora desse trabalho, Cyntia. Logo abaixo, 
o Prof. Miguel Arroyo. Ambos autores e pesquisadores do anexo G, também contribuíram para o 
amadurecimento e reflexão da pesquisadora, sobre a formação docente. 


