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RESUMO 

 

Esta pesquisa insere-se nos estudos sobre docência universitária, a qual teve como objetivo 

principal compreender como a experiência do Estágio de Docência contribui para a formação 

pedagógica e o exercício da docência universitária dos alunos pós-graduandos dos programas 

de Mestrado. Especificamente, pretendeu-se: (a) Captar as dimensões pedagógicas abordadas 

na trajetória formativa; (b) Apontar os aspectos relevantes apresentados nas narrativas pelas 

mestrandas durante a vivência nas práticas de estágio. A pesquisa configura-se como estudo 

de natureza qualitativa, a partir dos princípios epistemológicos e metodológicos da pesquisa 

(auto)biográfica em Educação e suas construções mais recentes, do tipo História de Vida e 

Formação ou Pesquisa Narrativa. Quanto à metodologia, apropriou-se, inicialmente, do Grupo 

Focal, como meio de agrupar pessoas que passaram pela experiência do Estágio de Docência 

promovido pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Científica e 

Formação de Professores (PPG-ECFP) da UESB. As colaboradoras foram as pós-graduandas 

em formação de tal programa, na modalidade de Mestrado Acadêmico, com áreas de 

concentração em Ciências Biológicas, Química, Física, Matemática e Pedagogia. Este 

trabalho teve como horizonte a construção de um grupo narrativo, o qual disponibilizou 

elementos da experiência do Estágio de Docência a fim de elaborar uma narrativa coletiva. As 

análises foram realizadas a partir do método Análise Compreensiva-interpretativa, a fim de 

mapear as narrativas orais construídas durante os encontros narrativos ao longo da realização 

da pesquisa, por permitir apreender regularidades e irregularidade das experiências contidas 

nas narrativas. Tal procedimento teve como objetivo responder ao questionamento suscitado 

pela investigação: como os estudantes de mestrado referem-se às contribuições do Estágio de 

Docência para seus processos de formação pedagógica e exercício da docência na educação 

superior? Os resultados indicaram que o Estágio de Docência contribuiu para a formação 

pedagógica dos mestrandos no que se refere ao exercício da docência no ensino superior, na 

medida em que possibilita o contato direto dos pós-graduandos com o campo de atuação, com 

a sala de aula, experenciando a docência nesse contexto, por meio de ações as quais requerem 

a mobilização dos saberes didáticos-pedagógicos, a exemplo da co-participação no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos da graduação. Além disso, colaborou quanto à elaboração 

do plano da disciplina e das aulas, às avaliações dos alunos e ao trabalho. Contudo, 

identificamos que o Estágio de Docência tem-se configurado como o único espaço para a 

formação pedagógica dos estudantes do PPG-ECFP. Torna-se necessário, pois, que o 

programa em questão defina as diretrizes e os objetivos sob os quais devem acontecer a 

formação para a docência no ensino superior dos pós-graduandos, a fim de não deixar 

somente a cargo do professor da disciplina de estágio a responsabilidade por esta formação.  

 

Palavras-chave: Docência universitária; Estágio de Docência; Formação pedagógica; Pós-

graduação stricto sensu.  
 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is part of the studies on university teaching, whose main objective was to 

understand how the experience of the Teaching Internship contributes to the pedagogical 

training and the exercise of university teaching of postgraduate students in Master programs. 

Specifically it aimed to: (a) Capture the pedagogical dimensions addressed in this formative 

trajectory; (b) To point out the relevant aspects presented in the narratives by the masters of 

the experience in the internship practices. The research is configured as a qualitative study, 

which is based on the epistemological and methodological principles of the (auto) 

biographical research in Education and its most recent constructions, such as History of Life 

and Training or Narrative Research. We initially appropriated the Focus Group as a means of 

grouping people who passed through the experience of the Teaching Internship promoted by 

the Stricto Sensu Postgraduate Program in Scientific Education and Teacher Training (PPG-

ECFP) of the UESB. The collaborators went to the postgraduate students in formation of this 

program, in the modality of Academic Master, with areas of concentration in Biological 

Sciences, Chemistry, Physics, Mathematics and Pedagogy. Our work had as horizon the 

construction of a narrative group, that offered us elements of the experience of the Teaching 

Internship in the elaboration of the collective narrative. We took the Comprehensive-

Interpretive Analysis to analyze the oral narratives constructed in the narrative encounters of 

the research, by allowing to grasp the regularities and irregularity of the experiences 

contained in the narratives, in order to answer the questioning of the investigation: How the 

students of masters refer to the contributions of the Stage of Teaching for its processes of 

pedagogical formation and the exercise of teaching in higher education? The results indicate 

that the Teaching Internship has contributed to the pedagogical training of the masters in the 

teaching of higher education, since it allows the direct contact of the postgraduate students 

with the field of activity, the classroom, teaching experience in this context, through actions 

that require the mobilization of didactic-pedagogical knowledge, such as co-participation in 

the teaching-learning process of undergraduate students, in the preparation of the syllabus and 

classes, in the student and work evaluations. However, we have identified that the Teaching 

Internship has been constituted as the only space for the pedagogical training of PPG-ECFP 

students. It is also necessary that this program define the guidelines and objectives under 

which perspectives should happen to the training for teaching in post-graduate higher 

education, not only leaving the trainee teacher responsible for this training. 

 

Key-words: University teaching; Student teaching internship; Pedagogical formation; 

Graduate Degree. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior CAPES 

Estágio de Docência ED 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 

Ministério da Educação e Cultura MEC 

Programa de Demanda Social PDS 

Plano Nacional de Pós-graduação PNPG 

Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Formação de Professores PPGECFP 

Programa de Pós-graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação PPGGBC 

Programa de Pós-graduação em Química PPGQUI 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

UESB  

 

 

    

     

     

  



 

 

Lista de Quadros 

 

Quadro 1 Classificação e definição dos saberes docentes conforme Freire (1996)  47 

Quadro 2 Classificação e definição dos saberes docentes conforme Tardif (2002)  49 

Quadro 3 Classificação e definição dos saberes docentes conforme Gauthier et al 

(1998)  

51 

Quadro 4 Perfil dos Participantes da Pesquisa 69 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 14 

Parte 1 - Tecendo a própria história... Ouvir o outro exige o ouvir de si.............................. 14 

Parte 2 - O Interesse pelo Tema......................................................................................... 17 

Parte 3 - A Organização do Trabalho ............................................................................... 19 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................... 22 

FORMAÇÃO DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO: O ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM 

DESTAQUE NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU ................................................. 22 

1.1 – A Universidade sob a perspectiva da instituição social na busca da valorização da 

formação docente ................................................................................................................ 22 

1.2 - A formação para a docência universitária – o ensino, a pesquisa, a extensão ...... 25 

1.3 - A pós-graduação stricto sensu como espaço prioritário para a formação do 

professor universitário........................................................................................................ 34 

1.4 - O Estágio de Docência e seus pressupostos legais e pedagógicos ........................... 38 

1.5. Síntese conclusiva do capítulo ..................................................................................... 43 

CAPÍTULO 2 .......................................................................................................................... 46 

POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO, RESSIGNIFICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

DOS SABERES PEDAGÓGICOS NO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ................................ 46 

2.1 – Alguns recortes sobre os saberes docentes............................................................... 46 

2.2 – O Estágio de Docência na construção, mobilização e ressignificação dos saberes 

pedagógicos para a docência universitária ....................................................................... 52 

2.3 – Síntese conclusiva do capítulo ................................................................................... 59 

CAPÍTULO 3 .......................................................................................................................... 61 

PERCURSO METODOLÓGICO......................................................................................... 61 

3.1. – Caracterização da Pesquisa ..................................................................................... 61 

3.2 – O Lócus da Pesquisa: uma breve apresentação ...................................................... 65 

3.2.1. O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação Científica e Formação 

de Professores – PPG-ECFP ............................................................................................. 66 

3.3. Participantes da Pesquisa ............................................................................................ 68 

3.4 – O grupo focal como possibilidade de encontro narrativo ...................................... 70 

3.4.1. – A escolha pelo grupo focal como proposta para realização dos encontros 

narrativos ........................................................................................................................... 72 

3.4.2. – Composição do grupo focal.................................................................................. 73 

3.4.3 – Da equipe de trabalho para realização dos encontros narrativos .......................... 75 

3.4.4 – Realização dos encontros narrativos ..................................................................... 77 

3.5. O procedimento de análise das narrativas................................................................. 79 

CAPÍTULO 4 .......................................................................................................................... 85 

SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NO 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA ................................................................................................... 85 

4.1. Alguns caminhos que levaram à escolha pela docência ............................................ 85 

4.2. Das experiências na docência anteriores ao Estágio de Docência ........................... 91 



 

 

4.3. Dos sentidos e significados das experiências do Estágio de Docência à construção 

dos saberes docentes - o que falam as mestrandas? ......................................................... 95 

4.3.1. Resistência ao Estágio de Docência e o seu aspecto burocrático ............................ 96 

4.3.2. A construção e ressignificação dos saberes didáticos-pedagógicos no Estágio de 

Docência ............................................................................................................................ 97 

4.3.3. A necessária autoridade do professor frente ao processo de ensino-aprendizagem

 ......................................................................................................................................... 100 

4.3.4. Os desafios impostos pela necessidade dos Saberes Disciplinares no Estágio de 

Docência .......................................................................................................................... 104 

4.3.5. A interface da Pesquisa e do Ensino no Estágio de Docência .............................. 107 

4.4. Síntese conclusiva do capítulo ................................................................................... 110 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 114 

6. REFERÊNCIAS................................................................................................................ 120 

APÊNDICE A – Ofícios de Apresentação e Autorização da Pesquisadora aos Programas 

de Pós-graduação Stricto Sensu ........................................................................................... 129 

APÊNDICE B – Cópia do Texto Convite (e-mail) enviado para os pós-graduandos a 

participarem da pesquisa ..................................................................................................... 132 

APÊNDICE C – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ...................... 133 

APÊNDICE D – Cópia do Termo de Autorização de Uso de Imagens e Depoimentos .. 135 

APÊNDICE E - Cópia do planejamento do 1º encontro narrativo .................................. 136 

APÊNDICE F – Cópia do formulário do perfil dos participantes da pesquisa .............. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este momento foi organizado em três sessão: Na primeira parte, a narrativa está 

centrada em um pequeno relato da minha história de vida e formação profissional; na segunda 

parte apresento como surgiu o interesse pelo tema “Narrativas de mestrandas sobre suas 

experiências no Estágio de Docência”. Na terceira parte, apresento o caminho metodológico 

traçado e percorrido para responder aos questionamentos norteadores da pesquisa, a fim de 

traçar o perfil das colaboradoras, como foram escolhidas e convidadas, os instrumentos 

utilizados para coleta de dados e as opções de análises. Também, será apresentado como este 

trabalho foi desenhado ao longo do processo de pesquisa com seus capítulos e objetivos.  

 

Parte 1 - Tecendo a própria história... Ouvir o outro exige o ouvir de si 

 

Não poderia começar esse trabalho, que tanto se propõe ao ouvir o outro, sem falar um 

pouco de mim. Como poderia ter a sensibilidade de ouvir tantas histórias, sem mesmo refletir 

um pouco sobre as minhas vivências e tantas experiências que me formaram ao longo do 

tempo?  

As primeiras lembranças que perpassam a memória sobre a minha formação para 

docência estão diretamente ligadas ao tempo da minha infância na escola, às minhas 

professoras, que se tornaram os modelos representativos de como ser professora. As falas que 

ainda chegam ao meu ouvido, quando faziam as chamadas de presença, as ameaças dos 

castigos, caso fizesse algo de errado, os gritos, quando a turma fazia muito barulho, as 

cantigas de escolas, entre outras tantas falas, os famosos vistos no caderno de atividades com 

um C enorme, quando a atividade era considerada certa, um C cortado ao meio, quando a 

atividade era considerada, em parte, certa, e um famoso E, quando estava totalmente errada. 

Assim, fazíamos brincadeirinhas de “escola” com outras crianças, tentando, pelo processo 

imitativo das nossas professoras, agirmos como tais quando estavam em uma sala de aula.   

Imitávamos as nossas professoras, o seu modo de falar nas aulas, as broncas que elas 

davam, a forma como explicavam na lousa, entre outras atitudes. Em casa, eu tinha um quadro 

negro com o qual meu pai tinha me presenteado. Lembro-me que pedia a ele a todo o tempo 

para comprá-lo. Eu gostava demais de brincar de escola e, é claro, ser a professora da turma.  

Recordar esses momentos faz-me refletir acerca do quanto as representações que tive 

das minhas professoras influenciaram na minha escolha e, hoje, na minha formação docente. 

A partir da observação e da admiração pelo papel desempenhado pelas minhas professoras, 
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aprendi, naqueles momentos das aulas na escola, como uma profissional da educação deveria 

ser, ensinar, comportar-se, falar etc. E carreguei essas influências comigo até o momento em 

que entrei no curso de formação inicial em Pedagogia na UESB, campus de Jequié, no ano de 

1999. Até hoje, carrego muito dessas influências no meu fazer como professora.  

Considero, sem sombras de dúvidas, que a licenciatura em Pedagogia foi “um divisor 

de águas” em minha vida. A perspectiva que esse curso proporcionou-me é algo que me move 

até hoje sobre o que é ser professor e o seu papel transformador na educação e no mundo. Os 

professores que marcaram a minha formação inicial com certeza estão presentes nas minhas 

ações e na maneira como penso “ser professora”. Cada docente trazia, também, consigo as 

marcas de suas histórias e experiências de vida. A minha turma analisava seus 

comportamentos, atitudes, comprometimento e competência, desses profissionais, ora tecendo 

elogios ora tecendo críticas. Esse processo contribuiu para a minha formação, enquanto 

educadora, pois existiam características dos professores que me faziam querer agir de forma 

semelhante. Entretanto, existiam outras características as quais eu jamais quis copiar.  

Na graduação, ao ouvir as experiências dos colegas, que já estavam no exercício da 

profissão e traziam para as aulas um enriquecimento no nosso processo formativo, tomávamos 

consciência sobre os dilemas que surgiam a todo o momento na escola. Posso afirmar que a 

aprendizagem com os meus colegas da graduação foi tão essencial e importante para o meu 

processo de formação inicial quanto com os meus professores e, posteriormente, com os 

alunos do estágio supervisionado. Todos esses trouxeram contribuições no sentido de como 

ser, pensar, exercer e refletir sobre a minha escolha profissional, bem como da 

responsabilidade social e política que a nossa profissão representa para a transformação de 

vida dos alunos e, consequentemente, da sociedade.  

Não poderia deixar de mencionar a experiência no estágio supervisionado, momento 

em que aconteceram os meus primeiros contatos com o trabalho docente. Experiência 

enriquecedora, que trouxe para mim a satisfação por ter escolhido tal profissão, bem como o 

contato com os dilemas oriundos dessa experiência. Dilemas que até hoje me fazem pensar 

sobre os seguintes aspectos: a situação de alunos com idade avançada que ainda não foram 

alfabetizados, mas que avançam nas séries; a situação de professores que ainda insistem em 

ensinar com as mesmas práticas de ensino por meio das quais foram ensinados, dentre outros 

tantos dilemas.  

Ao concluir o curso de graduação, fiz de imediato o curso de especialização em 

Psicopedagogia Institucional, promovido pela UESB, o qual me proporcionou estudos e 

discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem, a saber: quais os fatores que 
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interferem nesse processo; quais são as intervenções necessárias a serem realizadas para 

favorecer a prática pedagógica.   

Ao concluir o curso de especialização em Psicopedagogia Institucional, tive algumas 

experiências iniciais na docência em diferentes séries da Educação Básica em escolas públicas 

e particulares, as quais me proporcionaram reflexões acerca da função e responsabilidade que 

a escola tem para a sociedade, bem como do papel político que o professor assume no seu 

exercício de ensinar, quando se posiciona em benefício da sociedade. Essas primeiras 

impressões da docência vêm acompanhando minha trajetória como educadora, independente 

de estar lecionando em escola particular ou pública.  

O trabalho na coordenação pedagógica de uma escola municipal na cidade de Ipiaú 

também foi outra experiência enriquecedora. Por seis anos, estive no exercício desta função e 

inúmeros foram os aprendizados. No entanto, a minha vontade de voltar a trabalhar na cidade 

de Jequié, onde resido, ainda era algo que me movia a todo tempo e, para isso, inscrevia-me 

em outros concursos. Até o momento que surgiu a oportunidade de realizar o concurso 

público para pedagogo da UESB e ser aprovada no ano de 2010. Em 2011, comecei a 

trabalhar no Programa de Assistência Estudantil (PRAE), no campus de Jequié.  

Desde que ingressei como pedagoga do PRAE, venho acompanhando o desempenho 

acadêmico dos alunos habilitados/bolsistas, a fim de intervir, por meio de ações que 

favoreçam no processo de aprendizagem desses discentes, no seu curso de graduação. É um 

trabalho que não está finalizado, mas em constantes mudanças e construções, pois, com base 

nas demandas que surgem a cada dia, nós procuramos elaborar novas estratégias para 

melhorar o desempenho dos discentes e, assim, poder garantir que esses concluam seu curso 

com qualidade e êxito. 

Um dos objetivos de voltar trabalhar na universidade foi obter, novamente, contato 

com os estudos acadêmicos. Desde que conclui o curso de graduação e comecei a trabalhar 

em escolas, comecei a me afastar desse universo, de modo a ficar com os estudos defasados 

sobre diversas temáticas na minha área profissional. Assim, comecei a participar do Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento Profissional de professores: trabalho, narrativas e 

memórias formativas, coordenado pela Professora Doutora Talamira Taita Rodrigues Brito, 

que atualmente é a minha orientadora de mestrado, no qual ingressei em 2015. 

A seguir, apresento como foi concebido, ao longo do percurso no mestrado, o interesse 

pelo estudo das “Narrativas de Mestrandos da UESB sobre as suas Experiências no Estágio de 

Docência: reflexões inerentes à formação pedagógica para a docência universitária”.  
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Parte 2 - O Interesse pelo Tema  

 

O interesse em investigar as contribuições do Estágio de Docência para a formação 

pedagógica à docência universitária, por meio das narrativas das mestrandas sobre as suas 

experiências, surgiu do meu percurso no mestrado e da minha participação no Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento Profissional de Professores – trabalho, narrativas e 

memórias formativas, e do meu trabalho de acompanhamento pedagógico que realizo junto 

aos alunos que são assistidos pelo Programa de Assistência Estudantil (PRAE), os quais 

enfrentam, nos seus cursos de graduação, dificuldades de aprendizagem em algumas 

disciplinas.  

As leituras e discussões oportunizadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa, assim como 

pela disciplina Desenvolvimento Profissional de Professores de Ciências e Matemática 

cursada como aluna especial em 2014, no Programa de Pós-graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores (PPG.ECFP)1, aproximou-me da compreensão das 

causas das dificuldades que muitos alunos enfrentam nos cursos de licenciaturas e 

bacharelados em relação à forma como os professores ensinam, como se relacionam com seus 

alunos, bem como na forma como aqueles compreendem a profissão professor, o que acaba 

por trazer à tona questionamentos e discussões sobre a formação desses docentes: Que tipo de 

formação tem sido exigida para que esses profissionais tornem-se professores do ensino 

superior? Qual o requisito prioritário para ser um docente de graduação? Basta apenas ter 

domínio da sua área de atuação profissional para ensinar? Diante da diversidade de alunos que 

têm chegado cada vez mais no ensino superior, que requisitos tornam-se necessários para ser 

um professor? Qual o lugar para acontecer a formação do professor para o ensino superior? 

Questionamentos como esses nos inquietou ao longo do trabalho realizado com os alunos no 

PRAE. Os estudos e discussões realizados no grupo de estudos e pesquisa foram 

redesenhando o nosso interesse em investigar o tema deste trabalho.  

Feitos os questionamentos iniciais, foi dado início à análise do porquê de a exigência 

que tem sido feita quanto à formação do professor para ensino superior não tem conseguido 

dar conta das demandas diversas que têm surgido nesse nível de ensino. Assim, este trabalho 

parte do pressuposto de que o ensino superior ainda sofre com a ausência ou insuficiência em 

relação à formação pedagógica dos seus professores, muitos pautados na ideia errônea de que, 

 
1O Programa foi aprovado na CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em 

Novembro/2010, iniciando efetivamente suas atividades no primeiro semestre de 2011. O Programa está vinculado ao 

Departamento de Ciências Biológicas (UESB/Jequié-BA), e foi criado com a finalidade de desenvolver pesquisas no campo 
do Ensino de Ciências e Matemática, promovendo a qualificação do educador/pesquisador nas áreas de ensino de Biologia, 

Física, Química e Matemática...” (UESB/ PPG-ECFP, disponível em: http://www.uesb.br/ppgecfp/index.php)  
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para ensinar, basta dominar o conhecimento a ser transmitido para os alunos (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2011). Percebe-se que esse modelo acaba reforçando e perpetuando também a 

ideia, equivocada, de que qualquer pessoa pode realizar as atividades de um professor, sem a 

devida preparação.  

Nesse contexto, Cunha (2010, p.577) destaca que “a pós-graduação stricto sensu é 

percebida como o lugar privilegiado para a formação do docente universitário”. No entanto, 

os programas de pós-graduação stricto sensu concentram sua atenção na formação do 

pesquisador, consoante às práticas reguladoras da CAPES.  

 

[...] chama a atenção nas políticas públicas de educação que não há exigência de 

uma formação para o professor da educação superior que contemple os saberes 

específicos da docência, como os relacionados aos processos de ensino e 

aprendizagem, incluindo a avaliação e o planejamento, enfim, a condução da aula 

nas suas múltiplas possibilidades. (CUNHA, 2010, p. 580) 

 

A autora também sinaliza que são poucas as pesquisas que se preocupam com a 

formação do docente universitário em programas de pós-graduação stricto sensu.  

Com o objetivo de compreender como a experiência do Estágio Docência contribui 

para a formação ao exercício da docência na educação superior, este trabalho pretendeu 

responder, por meio das narrativas das pós-graduandas, a seguinte questão: como as 

estudantes de mestrado referem-se às contribuições do Estágio de Docência para seus 

processos de formação pedagógica e exercício da docência na educação superior? Pretendeu-

se, ao longo da pesquisa, especificamente: (a) Captar as dimensões pedagógicas abordadas 

nessa trajetória formativa; (b) Apontar os aspectos relevantes, apresentados nas narrativas 

pelas alunas, quanto à vivência nas práticas de estágio. 

Tendo em vista que o objetivo principal do Estágio de Docência, realizado no ensino 

superior, é a preparação para a docência nesse nível de ensino, analisar as contribuições que 

essa experiência proporcionou para a formação pedagógica das mestrandas em formação, por 

meio das suas narrativas, tornou-se relevante, na medida em que possibilitou trazer suas vozes 

e interpretações numa relação dialógica entre teoria e prática, proporcionando, assim, 

reflexões sobre a formação pedagógica para o exercício da docência universitária. Como 

define Rabelo (2011), “resgatar a dimensão pessoal do ofício de ensinar é um modo de opor-

se ao professorado anônimo, sem nome e impessoal” (p.184-185). Nesse sentido, as narrativas 

permitiram o entrelaçamento entre as vidas das narradoras e da ouvinte, nesse caso, a 

pesquisadora que, ao narrar as histórias das investigadas, pôde tanto reinterpretá-las, como 

recriá-las conforme as suas próprias formas de pensar, agir e sentir.  
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A intenção de ouvir as mestrandas/estagiárias para conhecer o que dizem, pensam, 

sentem e fazem pareceu-nos muito positiva, pois pretendia-se descobrir, por meio delas, quais 

os possíveis caminhos mais efetivos para alcançar uma formação de qualidade para o 

exercício da docência, em especial, a universitária,  na qualificação de uma professora 

preocupada não somente com o ensino e conteúdo, mas que se preocupe com a aprendizagem 

e com os processos cognitivos e emocionais que precisam ser acionados nos seus alunos, 

revertendo, assim, em uma aprendizagem significativa para todos eles. 

O fascínio pelo singular, pela individualidade, pelo sujeito, pelo vivido, pelo 

experiencial, pela realidade concreta, pelo existencial, pelo tratamento ao outro de um modo 

diferente, sem excluí-lo, mas ao contrário, descobrindo-os e valorizando suas singularidades, 

foi o que me fez investigar e compreender, em um processo de formação profissional, como o 

curso de mestrado, as histórias de vida e formação das pós-graduandas, que ali se 

encontravam, influenciam. Mais do que recorrer a essas histórias e conhecer um pouco de 

cada uma, foi a possibilidade de elas desenvolverem um novo olhar que extrapola a 

concepção que se tem sobre a formação, pois nesse processo puderam tomar consciência da 

enorme quantidade de experiências que elas viveram, de onde tiraram lições e aprenderam 

coisas. Foram essas perspectivas de ressignificação das suas experiências de educação escolar, 

como bem defende Josso (2004), que contribuíram para que as mestrandas pudessem refletir 

sobre suas concepções de aprendizagem e de ensino, utilizando mais as experiências de seus 

alunos, na possibilidade de “transformar a vida socioculturalmente programada numa obra 

inédita a construir” (JOSSO, 2004, p.9). 

Dessa forma, procuramos perceber, por meio da pesquisa, se a experiência didático-

pedagógica no Estágio de Docência proporcionou avanços ou não em relação à formação 

pedagógica à docência no ensino superior para as mestrandas em processo de formação 

profissional. 

 

Parte 3 - A Organização do Trabalho 

 

Uma vez feito o exercício de reflexão sobre minha trajetória formativa e profissional, 

conhecendo as marcas que as experiências e vivências com os outros deixaram, apresento, a 

seguir, o formato sob o qual o trabalho está organizado. Além da introdução, o trabalho está 

estruturado em três capítulos, seguidos pelas Considerações Finais, Referências e Apêndices.  

Chauí (2003) apresenta o conceito de uma universidade como organização social 

comprometida com a lógica de mercado, em que a produtividade acadêmica tem sido seu eixo 
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norteador, estimulando a competitividade com outras organizações e entre os próprios 

docentes. No capítulo I, buscamos resgatar o debate em torno da universidade como 

instituição social, que favoreça uma formação para docência universitária comprometida com 

as demandas sociais e interesses coletivos. E, na vertente adotada por Chauí (2003) sobre a 

universidade enquanto organização social, a docência é compreendida na visão da 

transmissão do conhecimento, se possível, de maneira rápida no espaço mínimo de tempo. Por 

esse motivo, apresentamos a formação para a docência universitária numa perspectiva de 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão; apontamos a pós-graduação stricto sensu como 

espaço prioritário para a formação do professor universitário; apresentamos uma discussão 

sobre os preceitos legais e pedagógicos em torno do Estágio de Docência, tomando este como 

espaço de construção do conhecimento teórico-prático para o pós-graduando.  

No capítulo II, buscamos apresentar algumas possibilidades, suscitadas pelo Estágio 

de Docência, as quais permitem aos estudantes de mestrado na construção dos saberes 

pedagógicos para o exercício da docência universitária. Assim, o primeiro tópico apresenta 

alguns recortes teóricos a respeito dos saberes docentes a partir das contribuições de Freire 

(1996), Tardif  (2002) e Gauthier et al (1998), apontando como esses autores compreendem a 

docência e os saberes necessários ao seu exercício. No segundo tópico, destacamos as 

contribuições de Masetto (1998, 2003), D’Àvila e Leal (2015), Vasconcelos (2003) e Franco 

(2011) no que se refere aos saberes requisitados ao docente universitário, o qual ainda tem se 

destacado pela carência em relação aos saberes pedagógicos no exercício da profissão, 

procurando refletir o Estágio de Docência como espaço de formação docente que proporciona 

aos pós-graduandos estagiários a construção, ressignificação e mobilização dos saberes 

pedagógicos. 

No capítulo III, apresentamos o caminho metodológico percorrido. Optamos por partir 

da proposta de história de vida e formação, como apontam Josso (1999), Dominicé (1988) e 

Nóvoa (1992), explicitando nossas opções relacionadas à escolha da abordagem, do método e 

do paradigma de pesquisa. As participantes deste estudo foram as mestrandas em formação 

das áreas de Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia; o lócus da investigação: o 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Científica e Formação de Professores 

(PPG-ECFP), na modalidade de mestrado acadêmico, diretamente relacionado às áreas de 

Ciências e Matemática, focos do nosso trabalho. A escolha da técnica de coleta de dados foi 

grupo focal, que, apesar de ser considerada uma técnica, tornou-se mais que uma técnica, 

possibilitou o encontro de pessoas de cursos diferentes para tentar refletir coletivamente sobre 

o que é a experiência no Estágio de Docência como princípio articulador de formação para a 



21 

 

docência universitária e os procedimentos de análise, sobre os quais buscamos considerar a 

subjetividade das fontes, seu valor heurístico, a partir da análise interpretativa-compreensiva 

das narrativas das mestrandas construídas durante os encontros narrativos.  

No capítulo IV, abordamos, primeiramente, o sentido da palavra experiência na qual 

nos apoiamos para ouvir e interpretar as vozes dos mestrandos sobre as suas experiências 

formativas. Em seguida, apresentamos as narrativas das histórias de vida das mestrandas, a 

fim de revelar alguns caminhos que as levaram à escolha pela docência. Depois,  expusemos 

algumas experiências relativas à docência enquanto trabalho profissional, que as mestrandas 

tiveram antes da realização do Estágio de Docência. Por último, apresentamos, em subtópicos, 

as unidades temáticas que emergiram das narrativas, de modo a revelar os significados das 

experiências no Estágio de Docência para as participantes e as contribuições desse para seus 

processos de formação pedagógica e exercício da docência no ensino superior.  

Finalizamos apresentando, nas Considerações Finais, uma retomada dos objetivos da 

investigação, destacamos alguns achados da pesquisa e suas respectivas interpretações e 

reflexões acerca dos resultados, apresentamos as Referências que embasaram nossa discussão 

nesta dissertação e, por fim, anexamos os Apêndices. 
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CAPÍTULO 1 

 

FORMAÇÃO DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO: O ESTÁGIO DE 

DOCÊNCIA EM DESTAQUE NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 

O presente capítulo busca resgatar o debate sobre a função social da universidade 

como instituição social, comprometida com as demandas sociais e interesses coletivo, a fim 

de, consequentemente, favorecer uma formação docente alicerçada nos três pilares 

universitários: ensino, pesquisa e extensão, conforme preconiza Chauí (2003). Além disso, 

apresenta a formação para a docência universitária numa perspectiva de articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. Em seguida, defende o espaço da pós-graduação stricto sensu 

como espaço prioritário para a formação do professor universitário (CUNHA, 2009; 

SANTOS, 2003; AZEVEDO, CUNHA, 2014; IMBERNÓN, 2006). Por fim, apresenta uma 

discussão sobre os preceitos legais e pedagógicos em torno do Estágio de Docência, tomando 

este como espaço de construção do conhecimento teórico-prático para o pós-graduando. 

 

1.1 – A Universidade sob a perspectiva da instituição social na busca da valorização da 

formação docente 

 

Para analisar a formação do professor, seja para qual for o nível de ensino, não há 

como descontextualizá-la do seu processo histórico, social, econômico e político. Esses são, 

sem dúvida, os ditadores das necessidades formativas do que se quer formar e para que 

formar. Tal fato configura a formação do professor como uma construção coletiva 

intrinsecamente ligada, não somente aos seus pares, mas aos outros sujeitos do mundo e para 

o mundo.  

Numa perspectiva crítica, as reformas educacionais parecem estar conectadas às 

políticas neoliberais e a globalização econômica. Porém, não com as necessidades sociais. 

Nesse contexto, como apontam Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), não se pode negar que o 

professor é peça essencial dentro dessas reformas, fazendo a diferença como produtores de 

saberes. Torna-se evidente que as instituições de ensino necessitam acompanhar, de forma 

crítica e reflexiva, as reformas educacionais na sociedade e, a partir dessas mudanças, os seus 

profissionais têm um papel fundamental a cumprir. Nesse sentido, as preocupações com a 

formação do professor tornam-se justificáveis frente aos novos desafios e problemas 

característicos da educação neste século. “Nessa situação, o conhecimento e a educação 

passam a ter um valor de grande importância, assim como a formação do professor torna-se 

um campo de sérios desafios” (RAMALHO, NUÑEZ e GAUTHIER, 2003, p. 18).  
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Neste cenário, a universidade, como um espaço institucional de educação, em que se 

articulam – ou deveriam se articular – o ensino, a pesquisa, a extensão, também se destaca em 

meio aos desafios da sociedade com a finalidade de formar profissionais críticos e criativos, 

capazes de construir, com seu trabalho, uma sociedade democrática e solidária. 

 

A compreensão da função social da universidade e do conceito de qualidade que 

baliza o seu desempenho tem sido significativamente afectada pelas mudanças nas 

políticas mundiais decorrentes da globalização, a qual influencia as novas 

configurações societais, altera as noções de tempo e espaço na comunicação, 

imprime novos perfis ao mundo do trabalho. Com a expansão e o domínio do 

mercado, a educação superior deixou de ter como metas principais o 

desenvolvimento da sua capacidade de crítica, a conquista da sua autonomia de 

pensamento e o desenvolvimento da sua capacidade de ver de forma global a 

história humana. A fragmentação e a multiplicação dos conhecimentos e das 

informações não conseguem explicar a complexidade e a pluralidade de sentidos dos 

fenômenos humanos. (CUNHA e SOUSA, 2009, p.93-94) 

 

Na visão de Cunha e Sousa (2009), a maneira pela qual a universidade passou a 

atender às exigências decorrentes do mercado, aumentando a preocupação de formar 

profissionais técnicos em curto prazo, limitou a formação dos profissionais, perdendo a 

dimensão global e crítica de suas formações, que favorecem a compreensão do ser humano 

em suas complexidades e pluralidades, formando, assim, profissionais preocupados e 

comprometidos com o bem-estar social de todos.  

Rios (2011) destaca que é necessário refletir sobre o papel da educação na formação 

de uma nova concepção de vida e de sociedade, voltadas para o bem comum, para a 

realização pessoal e coletiva dos indivíduos. E, na Universidade, como centro de produção de 

conhecimentos, saberes e fazeres novos, na busca de uma visão de totalidade, de universidade.  

Pensar a universidade, a partir dessa vertente, urge questionar o papel que essa 

instituição tem desempenhado na sociedade ao longo do tempo. A universidade de fato tem 

conseguido desenvolver um trabalho unificado em meio à diversidade? Tem gerado saber? 

Um saber que esteja comprometido com a verdade, com a justiça, com a beleza e com a 

igualdade? Belloni (1992, p.75) afirma que 

 

a verdade é a base de construção do conhecimento; a justiça é a base das relações 

entre os humanos; a beleza, porque ela possibilita a expressão da emoção e do 

prazer, sem o que a racionalidade reduz o homem a apenas uma de suas 

possibilidades; a igualdade que é a base da estrutura social e inerente à condição 

humana.   

 

A partir de tal reflexão, cabe pensar se a universidade fragmenta o saber, anula toda 

pretensão de transformação histórica, como ação consciente dos seres humanos em condições 
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materialmente determinadas pela sociedade de mercado?  

Chauí (2003) defende uma discussão a respeito da condição da universidade 

contemporânea na sociedade de mercado que temos vivenciado no Brasil. A autora destaca 

que a universidade, a partir da Reforma do Estado, foi definida como uma organização social 

e não como uma instituição social. Aquela define-se 

 

[...] por uma prática social determinada de acordo com sua instrumentalidade: está 

referida ao conjunto de meios (administrativos) particulares para obtenção de um 

objetivo particular. Não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento 

externo e interno, de legitimidade interna e externa, mas a operações definidas como 

estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego de 

determinados meios para alcançar o objetivo particular que a define. Por ser uma 

administração, é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e 

êxito. Não lhe compete discutir ou questionar sua própria existência, sua função, seu 

lugar no interior da luta de classes, pois isso, que para a instituição social 

universitária é crucial, é, para a organização, um dado de fato. Ela sabe (ou julga 

saber) por que, para que e onde existe. (CHAUÍ, 2003, p. 6) 

 

A crítica apresentada por Chauí (2003) refere-se à universidade pública que tem 

perdido sua autonomia, distanciando-se da sua função nuclear, da sua condição de instituição 

social, sendo regulada pelas ideias da sociedade de mercado como prestadora de serviços, 

com estruturas definidas e engessadas, marcada pelo tecnicismo, que destrói a curiosidade, 

mola propulsora, para a descoberta do novo e da transformação sócio-histórica. Já a 

instituição social tem como referencial a sociedade como normatizadora e valorativa. A 

organização social tem a si própria como referência, gerando uma competição com outras 

organizações.  

Em meio a esta condição de organização social, a universidade acaba por ficar refém 

das exigências do mercado capitalista, pois a produtividade e competitividade são seus eixos 

norteadores. Assim, não é de se espantar que, em lugar da autonomia universitária, ganha 

lugar as normas e padrões alheios ao conhecimento e à formação intelectual: “está pulverizada 

em micro organizações que ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências 

exteriores ao trabalho intelectual” (CHAUÍ, 2003, p.7). 

As condições de trabalho que são impostas ao professor, a exemplo do aumento 

inescrupuloso da hora/aula, a diminuição do tempo dedicado para a capacitação no mestrado 

e/ou doutorado, a avaliação, tomando por base o quantitativo de publicações realizadas em 

congressos e colóquios, participações em bancas, comissões, entre outras, consequentemente, 

prejudicam o desempenho qualitativo na área de ensino da graduação e configuram-se como 

formas de controle do trabalho do professor e, consequentemente, da universidade. 

Sobre essa vertente, a docência é compreendida na visão da transmissão do 
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conhecimento, se possível, de maneira rápida no espaço mínimo de tempo. Segundo Chauí 

(2003, p.7), o professor é contratado por ser um pesquisador promissor,  quem se dedica a 

algo muito especializado ou porque, por não ter vocação para pesquisa, aceita ser escorchado 

e arrochado por contratos de trabalho temporários e precários – ou melhor, “flexíveis”. Assim, 

a formação, marca essencial para a docência, é desintegrada.  

A dissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, tão discutida e enfatizada nos 

recorrentes estudos sobre a universidade, torna-se um reflexo da concepção da universidade 

como organização social, ao invés de instituição social. Resgatar a articulação entre as três 

faces do trabalho universitário requer pensá-la sob os seus princípios originários, como 

instituição social, articulando ensino, pesquisa e extensão, ao invés de como vem se 

constituindo: organização social – ou ensino, ou pesquisa, ou extensão. Para este processo, a 

formação do docente torna-se imprescindível. 

 

1.2 - A formação para a docência universitária – o ensino, a pesquisa, a extensão 

 

A formação dos profissionais de educação vem ganhando espaço nas reformas 

educacionais a partir do final da década de 1970 em nosso país e na América Latina, tendo 

como objetivo central “adequar o sistema educacional a processo de reestruturação produtiva 

e aos novos rumos do Estado” (FREITAS apud FERENC e MIZUKAMI, 2005, p.3). Nesse 

contexto, a formação dos profissionais de educação torna-se um elemento impulsionador e 

realizador para essas reformas ou, ainda, “elemento que cria condições para as transformações 

da escola, da educação e da sociedade”. (FREITAS apud FERENC; MIZUKAMI, 2005, p.3) 

Contraditoriamente, o que se verifica hoje são as tradicionais tendências dominantes 

que perpetuam e reproduzem um modelo convencional de educação e formação de 

professores apoiadas nas novas tecnologias, a fim de creditar uma nova roupagem a essa 

formação. “Persiste uma visão dos problemas educativos numa lógica “dicotômica e binária”, 

concebendo “a política educativa como uma opção entre pares - escola X universidade, 

educação de crianças X educação de adultos, administrativo X pedagógico etc [...]”. Falta 

uma compreensão integral e sistêmica dos problemas e da mudança educativa” (FERENC; 

MIZUKAMI, 2005, p.3) 

Como consequência disso, surgem algumas discussões e questionamentos sobre a 

formação do professor para atuação no nível superior, pois, assim, da mesma forma que se 

pensa a formação do professor para atuar na Educação Básica, urge a necessidade de se (re) 

pensar a formação docente para o ensino superior. Neste último, como aponta Carvalho e Gil-
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Pérez (2011), o ensino caracteriza- se como modelos tradicionais, pautados na transferência 

do conhecimento científico sem a provocação, característica própria da ciência, que é 

problematizar e questionar este conhecimento, no sentido de ir além do que lhes são postos. 

Até mesmo a formação do professor da Educação Básica, que acontece no ensino 

superior, sofre com modelos ineficazes de formação. Segundo Carvalho e Gil-Pérez (2011), o 

formato expositivo das aulas nos cursos de formação estimula uma aprendizagem passiva sem 

atuação dos futuros professores, tornando-os mais habituados a recepcionar conhecimentos 

em detrimento da produção do conhecimento. Os autores tentam revelar o perigo das 

tendências dos cursos de formação de professores, os quais contemplam essa como soma de 

uma formação científica básica e uma psicossociopedagógica geral.  

 

[...] nem uma formação docente concebida como simples soma entre preparação 

científica e cursos gerais de educação, nem alguns estudos totalmente específicos, 

constituem soluções corretas para proporcionar aos professores os conhecimentos 

exigidos para uma atividade docente eficaz. (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 

72) 

 

O que se percebe nessas formações são duas tendências dicotômicas e dissociadas: ora 

se privilegia a formação científica, noutra a formação psicossociopedagógica. No entanto, 

repensar a formação de professores na graduação também exige repensar o docente 

universitário, bem como a sua preparação para atuar nesse espaço complexo e de fetiches, 

pois não basta “a idéia errônea, mas bem difundida, de que ensinar uma matéria constitui um 

trabalho simples, para a qual basta possuir um maior nível de conhecimento que os alunos”. 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p.73) 

Não se pretende abordar, aqui, uma discussão comparativa entre as formações dos 

professores para a educação básica e para o ensino superior, pois, devido à própria 

especificidade do trabalho desses dois profissionais, há exigências e propostas diferenciadas 

de formações que trabalham em segmentos diversos. No entanto, não se pode perder de vista 

que, a partir do momento em que se discute a formação do professor para a educação básica, 

há, consequentemente, a necessidade de se repensar a formação do professor do ensino 

superior, pois independente de onde se esteja, o ato de ensinar requer condições próprias e 

comuns para que isso aconteça. Dentre essas condições, está a formação didático-pedagógica, 

que tem sido alvo de constantes críticas ao ensino superior em relação ao professor 

universitário. Segundo Pachane e Pereira (2004), é comum ouvir dos alunos relatos de que há 

professores com titulação de mestrado e doutorado, que dominam o conteúdo da matéria, mas 

que não sabem ensinar.  
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A partir dessa realidade, surgem alguns questionamentos: o que faz um professor, com 

notório domínio sobre a sua área de atuação e habilitado para ensinar, não conseguir ensinar? 

O que tem faltado a este profissional? Como tem acontecido a formação desse professor?  

Onde e quando ocorrem os equívocos dessa formação? Essas questões trazem para o centro 

do debate a qualificação docente dos professores universitários, condição indispensável para a 

melhoria da qualidade da educação em todos os níveis. Esta preocupação tem sido objeto de 

estudo de vários pesquisadores, como Almeida (2012); Anastasiou e Alves (2006); Azevedo e 

Cunha (2014); Cunha (2007, 2008, 2009, 2010, 2012); D’Ávila (2016); D’Ávila e Leal 

(2015); Ferenc e Mizukami (2005); Masetto (1998, 2009); Franco (2011); Pimenta e Almeida 

(2011); Pimenta e Anastasiou (2008); Ribeiro e Cunha (2010); Ribeiro e Zanchet (2015, 

2014); Sarlo (2013); Soares e Cunha (2014); Vasconcelos (2003, 2000, 1998); Zanchet, 

Cunha e Sousa (2009), entre outros. Esses autores têm apontado o pouco enfoque dado ao 

ensino superior em relação à formação pedagógica e à preparação do professor universitário 

para o exercício de ensinar. Esse fato, de certa forma, revela o valor dado à formação 

pedagógica desse professor. Parece haver consenso entre  eles de que, apesar de ser o lugar 

onde acontece a formação de professores para atuar na educação básica,  

 

[...] a  universidade  continua a ter, como exigência privilegiada para os seus 

docentes, o domínio dos saberes especializados, descuidando-se da competência 

didático pedagógica, dos saberes pedagógicos que dão identidade à profissão 

docente. (SARLO, 2013, p.82) 

 

Quando destacamos que, para o exercício da docência, a formação pedagógica do 

professor universitário é essencial, não estamos desconsiderando ou descartando a 

importância da formação específica das diferentes áreas do conhecimento, que é requerida a 

cada profissional. No entanto, há uma necessidade de incorporar, de forma articulada, essas 

duas dimensões à dimensão política voltada à formação do professor.  

 

Não se trata de negar a importância de aprofundamento de seu campo científico, mas 

sim, de construir pontes que permitam travessias em outros campos de sua prática 

cotidiana, numa perspectiva dialética entre a dimensão epistemológica (a questão do 

conhecimento), a dimensão pedagógica (a questão de ensinar e aprender) e a 

dimensão política (a questão da escolha do projeto de sociedade e universidade que 

se pretende). (FERNANDES, 1998, p.97).  

 

Faz-se necessário reafirmar que uma formação docente deve priorizar a articulação das 

três dimensões: epistemológica, pedagógica e política, visão esta a qual compreende o ser 

humano em sua diversidade e complexidade, respeitando o tempo e espaço de cada sujeito. O 

ensino aqui ultrapassa a ideia de transmissão de conhecimento, haja vista que reforça um 
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processo dialógico de construção do conhecimento entre professor e aluno nos diferentes 

contextos de aprendizagem, a fim de evitar os equívocos advindos de uma formação 

fragmentada e superficial.   

Masetto (2009) destaca, no que se refere aos conhecimentos científicos, que o 

professor deve responsabilizar-se em manter-se atualizado por meio de estudos, reflexões 

críticas sobre assuntos teóricos e práticos, pois esses favorecem o processo de reestruturação 

do seu conhecimento, dando-o novos significados. Quanto ao conhecimento pedagógico, o 

autor sinaliza a necessidade em considerar, no processo de ensino e aprendizagem, os 

princípios básicos da aprendizagem do aluno, a saber: 

 

[...] envolve concepção e gestão do currículo, o que requer compreensão da relação 

da sua disciplina com as demais, conjecturando uma noção de totalidade; 

conhecimento da relação professor-aluno e aluno-aluno, em que focaliza a atitude de 

parceria e corresponsabilidade com os alunos; e o domínio da tecnologia 

educacional como ferramenta para facilitar o processo de aprendizagem. (RIBEIRO; 

ZANCHET, 2015, p.510).  

 

No que se refere à dimensão política, considerada essencial à docência universitária, 

Masetto (2009) aponta que o professor, no exercício de sua profissão, continua sendo um 

cidadão, inserido no contexto histórico-social e dialético de uma sociedade com seus 

conflitos, conquistas e emancipações. Ou seja, o professor, ao exercer o seu trabalho 

profissional, continua carregando consigo as marcas de suas vivências construídas ao longo 

do seu convívio social.  

Tendo em vista que o docente universitário pode formar profissionais competentes e 

críticos para responder às complexas demandas sociais, políticas, econômicas, culturais e 

éticas na sociedade atual, acabam por exigir do professor muito mais do que a simples tarefa 

de dominar e transmitir para os alunos os conteúdos da sua área específica de atuação. 

Pensar na formação do professor que supere a perspectiva da racionalidade técnica 

para o exercício da profissão no atual contexto mundial requer compreender esta formação 

numa perspectiva crítico-reflexiva que, segundo Nóvoa (1992), favoreça um pensamento 

autônomo e possibilite uma dinâmica de autoformação participativa, assim como práticas de 

formação que considerem dimensões coletivas, “que possam contribuir para a emancipação 

profissional e para a autonomia dos docentes. A formação se faz na ação, na mudança 

organizacional e na mudança das práticas educativas” (CORRÊA et al. 2011, p.76).  

Para uma universidade, como instituição de ensino, aspectos ligados ao ensino não 

podem ser considerados como algo secundário ou sem importância. A exemplo disso, cabe 
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destacar a formação docente, que tem merecido uma atenção maior da universidade.  

 

Vale pensar que se a Universidade é uma instituição de ensino (aí, articulado à 

pesquisa e à extensão), há que cuidar para que esse ensino seja efetivamente gerador 

do saber de que nos fala Belloni. Aí nos deparamos com uma questão que nos 

convida à reflexão: embora a Universidade seja uma das modalidades de instituições 

de ensino superior, muitas vezes a docência é ali considerada como algo secundário, 

ou como algo que não se exige um preparo e uma atenção especial. (RIOS, 2011, 

p.233) 
 

Percebe-se essa desvalorização das dimensões do ensino até mesmo quando há a 

exigência formativa dos professores, ao serem requisitados para ensinar na universidade. Isso 

pressupõe um profundo e amplo conhecimento do campo científico no qual está inserida a 

disciplina a qual lhes cabe ensinar, pouco sendo-lhes exigido em termos pedagógicos. 

É preciso ter claro que, diferentemente dos outros professores em outros níveis e 

modalidades de ensino, o professor universitário foi-se constituindo historicamente, tendo 

como alicerce a sua profissão, a qual exerce ou exercia paralelamente ao mundo do trabalho. 

O que consequentemente disseminou e acaba por sustentar, até hoje, a lógica para recrutar os 

docentes universitários, na “ideia de que quem sabe fazer sabe ensinar” (CUNHA, 2009, 

p.84). Além disso, o que se afirmou na universidade, por esta lógica, foi que quem pode 

definir os currículos dos cursos de graduação são os próprios profissionais das áreas, 

afastando por completo a área da pedagogia da educação superior. Assim, não é de se espantar 

que o que concede prestígio na universidade não são os saberes ligados à docência, mas 

principalmente às competências relacionadas à pesquisa. (CUNHA, 2009) 

Em razão disso, observamos que os cursos de graduação têm sido mantidos por 

docentes titulados que possuem uma expressiva bagagem de conhecimentos específicos, 

porém com pouca preparação para a docência. A lógica que predomina prevê que o 

profissional que atua na universidade precisa dar mais ênfase para as questões específicas 

referentes à sua área do conhecimento. 

Segundo Côrrea (et al. 2011), a insuficiente valorização dos processos inovadores de 

ensinar e aprender está relacionada à desvalorização da dimensão do ensino no espaço 

acadêmico, principalmente se cotejada com a pesquisa. Isso é mais significativo em alguns 

campos do conhecimento que em outros, porém constitui-se em generalizada realidade, 

reforçada por processos de avaliação externa. Desse modo, o que credita prestígio ao 

professor, do ponto de vista da carreira e da cultura acadêmica, são: a pesquisa, a publicação, 

a participação em bancas examinadoras, as conferências ministradas e os financiamentos 

obtidos das agências de fomento para subsidiar pesquisas (CUNHA, 2007).  
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O campo da pesquisa constitui-se como estruturante da profissão do professor 

universitário no processo de construção de conhecimentos, enquanto o campo da docência, 

considerado de baixo prestígio acadêmico e social, expressa a socialização e a difusão do 

conhecimento. Essa situação tende a se agravar à medida que a universidade é pressionada a 

atuar não como uma instituição social, mas como organização social.  

Segundo Libâneo (2011, p. 188-189), a atividade docente na universidade defronta- se 

com dilemas frente às necessidades sociais e individuais impostas pela formação profissional 

num mundo em mudança: “Estão em curso, em nível global e local, transformações 

econômicas, sociais, políticas, culturais, éticas, que, atuando em conjunto, repercutem em 

várias esferas da vida social como organização do trabalho, as formas de produção, a 

formação profissional”. Assim, as instituições de ensino, atentas às necessidades de 

aprendizagem nesse mundo em constantes mudanças, necessitam, como bem destaca o autor, 

repensar seus objetivos e práticas de ensino, de modo a fornecer aos seus estudantes os meios 

cognitivos e instrumentais para compreender e lidar com os desafios postos por essa 

realidade. Esses objetivos estão diretamente ligados ao desenvolvimento da razão crítica, isto 

é, 

[...] a capacidade de pensar sobre a realidade e intervir nela, por meio de sólida 

formação cultural e científica; o provimento de meios pedagógico-didáticos para o 

domínio de competências cognitivas que levem ao “aprender a pensar”; o 

fortalecimento da subjetividade dos alunos e a ajuda na construção de sua identidade 

pessoal, dentro do respeito à diversidade social e cultural; a formação para a 

cidadania participativa (LIBÂNEO, 2011, p. 189).  

 

O ensino torna-se o principal meio para alcançar esses objetivos, mas não qualquer 

ensino, e sim aquele que promove o desenvolvimento das capacidades e habilidades de 

pensamento dos alunos. Por conta disso, um ensino ainda centrado na transmissão e recepção 

do conhecimento impossibilita chegar a tais objetivos, na medida em que não proporciona o 

diálogo entre professor e aluno durante o processo de ensino-aprendizagem, diálogo este que 

favoreceria o desenvolvimento do seu próprio processo de conhecimento. Pelo contrário, 

limita a aprendizagem do aluno ao que é transmitido pelo professor, pois não há diálogo, entre 

os sujeitos, que permita questionar e problematizar o conhecimento indo além do que é posto.  

Para ensinar, o conhecimento do conteúdo, apesar de ser condição necessária, não é 

condição suficiente para garantir a formação e o bom desempenho do professor universitário. 

Tardif (2014) afirma que ensinar é desenvolver programas de interações com os alunos 

buscando efetivar determinados objetivos formativos que envolvem aprendizagem e 

conhecimentos específicos, científicos, mas também valores, atitudes, formas de ser e de se 
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relacionar. Cabe salientar que a especificidade dos saberes pedagógicos não era considerada 

como componente necessário à formação docente. Franco (2011) destaca que os professores 

na universidade foram se constituindo na prática, o que acabou por legitimar um paradigma de 

que a formação pedagógica não era necessária a tal exercício profissional.  

A partir do surgimento de políticas de expansão e interiorização de cursos superiores, 

têm chegado aos bancos das universidades alunos, os quais não correspondem ao perfil 

imaginado pelos professores. Isso acontece uma vez que, muitas vezes, são oriundos de 

camadas populares, alunos trabalhadores e da escola pública, espaço onde, constantemente, o 

ensino é precário. Essa realidade tem exigido uma preparação pedagógica do professor, que o 

ajude quanto ao enfrentamento do ensino nas universidades brasileiras (AZEVEDO; CUNHA, 

2014). Além disso, Franco (2011) destaca a complexidade da construção de conhecimentos 

para além da informação. Esses fatores têm suscitado a busca de transformações pedagógicas 

que possam subsidiar práticas que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Para responder às novas demandas sociais e aos questionamentos sobre a qualidade 

das práticas educativas, é preciso que se desenvolvam novos estudos e experiências capazes 

de melhor responder às demandas e exigências contemporâneas. Para chegar a tal objetivo, as 

autoras enfatizam que se torna fundamental uma necessária atenção aos saberes pedagógicos, 

compreendidos como chave nos processos de formação. Sobre isso, Ribeiro e Cunha (2010, 

p.56)  afirmam:  

 

Não é mais admissível que as práticas pedagógicas se assentem meramente nos 

processos históricos e tradicionais de ensinar e aprender, presentes nas trajetórias 

dos que almejam a docência na Educação Superior, em geral sustentadas por saberes 

do senso comum.  

 

A docência universitária precisa ser compreendida como uma atividade complexa, 

porque, em primeiro lugar, o exercício da docência, além de envolver condições singulares, 

exige uma multiplicidade de saberes (dentre os quais, os saberes pedagógicos), competências 

e atitudes que precisam ser apropriados e compreendidos em suas relações (SOARES; 

CUNHA, 2010). Em segundo lugar, precisa ser entendida pelo seu caráter interativo, pois 

“ensinar é desencadear um programa de interações com um grupo de alunos, a fim de atingir 

determinados objetivos educativos relativos à aprendizagem de conhecimentos e à 

socialização” (TARDIF, 2014, p.118). Assim, significa que os professores trabalham com 

seres humanos, seres individuais e sociais, o que se constitui numa relação humana.  

Pimenta e Anastasiou (2008) também contribuem para essa discussão sob a mesma 

perspectiva de compreender o ensino como uma prática social complexa, imbuído de conflitos 
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valorais que requisita posturas éticas e políticas. Para ser professor, exigem-se  

 

[...] saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, 

indagação teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, 

conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares e não 

escolares. É da natureza da atividade docente proceder à mediação reflexiva e crítica 

entre as transformações sociais concretas e a formação humana dos alunos, 

questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir 

conhecimentos.  (PIMENTA; ANASTASIOU, 2008, p.14)  

 

Pensar o ensino como mera transmissão de conhecimento torna-se uma ideia ingênua e 

simplista de compreender o ensino por limitar a ação docente, pois qualquer ação que 

extrapola este pensamento deixa de ser incluída como parte integrante da docência. A 

exclusão de tais conhecimentos na docência fomenta consequentemente ações impensadas, 

sem reflexões e, muitas vezes, equivocadas do professor para resolver diversas situações que 

surgem nos contextos escolares e de ensino. Este fato torna-se extremamente perigoso nesse 

processo de ensino-aprendizagem, pois ações mobilizadas para resolver situações sem uma 

reflexão e conhecimento para tal podem desencadear problemas ainda mais complexos de 

ordem ética, pedagógica e psicológica na vida do aluno. Assim, a atividade docente necessita 

ser compreendida como uma atividade complexa, que requer preparação científica, técnica e 

social (PIMENTA, 1999).   

Sobre essa vivência interativa, complexa e incerta, Soares e Cunha (2010, p.587) 

apontam que o professor é requisitado para “uma série de tomadas de decisões imediatas, uma 

mobilização dos conhecimentos e possíveis ajustes das ações previstas, de modo a adaptá-las 

a determinada turma ou situação do estudante (função didática e pedagógica)”. Outro fator 

preponderante citado pelas autoras, em relação ao professor universitário, é que, além da 

docência, este também é requisitado para outras importantes demandas, como a atividade de 

pesquisa, que decorrem das expectativas em relação a sua especialidade em uma determinada 

área de conhecimento científico. “A importância da função investigativa se sustenta na ideia 

de que a universidade, para dar conta do seu perfil acadêmico, precisa estar alicerçada em 

uma forte tradição investigativa” (SOARES; CUNHA, 2010, p.587). 

Embora a docência e a investigação constituam as principais funções do professor 

universitário e se presuma a complementaridade entre elas, essa combinação revela-se como 

um grande desafio, conforme preconiza Paoli (1988), que se amplia à medida que a pressão 

social e os instrumentos de avaliação contribuem para uma maior valorização da atividade de 

pesquisa sobre as demais.  

Barnett (2008, apud AZEVEDO; CUNHA, 2014) também aponta a possibilidade de 
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interface que pode ser estabelecida entre docência e pesquisa mediante intervenção do 

professor universitário. Já existem interesse e perspectiva de pesquisadores na busca de 

práticas que tornem mais orgânica a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, conforme 

pode ser observado no estudo de Franco (2011, p.161):  

 

um ensino que em sua concepção seja a vivência dos conhecimentos produzidos pela 

pesquisa, mas também um ensino que forneça dados à pesquisa e que, por serem 

relevantes e integrados à prática social, já são, por si mesmos, uma atividade de 

extensão.  

 

Para o autor, uma das questões mais importantes a fim de ressignificar tais práticas 

pedagógicas na universidade tem sido a socialização da pesquisa ao cunho prático. Nessa 

perspectiva, a pesquisa torna-se um componente essencial na estrutura da prática docente.  

 

O ensino [...] entendido como prática cultural e política que não tangencia apenas o 

transmitir informações, mas as práticas que se produzem; a pesquisa, compreendida 

como algo ligado intrinsecamente ao ato de ensinar [...]; e a extensão, percebida 

como algo relativo aos desdobramentos dessa construção / produção de 

conhecimento, são caminhos que constituem o que se entende por universidade e sua 

função social. (NOVAIS; CICILIAN, 2010, p. 26) 

 

Na proposta de Carr e Kemmis (1988, apud FRANCO, 2011), o movimento de 

reflexão da prática quanto à racionalidade crítica contribui para inovar e organizar 

possibilidades de ruptura com algumas circunstâncias da cultura profissional 

institucionalizada que limitam o desenvolvimento da autonomia intelectual dos docentes. A 

superação desses limites acontece por meio das teorias que orientam o professor a 

compreender melhor os entraves da prática institucional e histórico-social quanto ao ensino, 

de forma que se verifique o potencial transformador dessas práticas (FRANCO, 2011).  

Vale ressaltar que os saberes próprios do ensino voltados à pesquisa não são 

desenvolvidos ao acaso, como uma “vara de condão”, principalmente, quando o lócus não 

favorece tal formação. Azevedo e Cunha (2014) propõem que, para o professor alcançar os 

saberes próprios da investigação no ensino, é preciso formação própria para a docência, e 

cabe à Universidade a responsabilidade de promover os processos que qualificam a docência, 

bem como os que envolvem a pesquisa e a orientação dos futuros professores universitários. 

“São os processos formativos que podem contribuir com a experiência acadêmica, auxiliando 

a organização e o planejamento do ensino e a inserção dos professores no mundo laboral” 

(AZEVEDO; CUNHA, 2014, p.99).  

Os saberes da docência e da pesquisa são amplos e complexos, imbuídos de plenos 
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sentidos e significados. Ao caminharem juntos, contribuem para uma significativa formação, 

incluindo os saberes da orientação, momento em que os docentes imprimem seus saberes 

provenientes de várias fontes e de diferentes momentos das suas histórias de vida e da carreira 

profissional. Assim, os saberes docentes são plurais e temporais, pois não são adquiridos a 

partir de uma forma e não se encerram em um único momento, mas estão relacionados ao 

processo constante construído em diversos momentos da vida pessoal e profissional do 

professor. (TARDIF, 2014) 

Compreender esse processo é possibilitar uma formação para docência universitária 

que articule a pesquisa e o ensino no processo dinâmico, em que a reflexão do ensino 

acontece pela investigação científica da sua própria prática, exigindo do professor uma 

constante transformação de si e do seu trabalho.  

 

Quando se estabelece articulação da pesquisa e da docência no processo formativo 

dos professores, “o envolvimento com a extensão faz- se naturalmente, pois a dúvida 

epistemológica que emerge da leitura da realidade tende a ela voltar, provocando 

movimentos articuladores da produção e distribuição do conhecimento acadêmico”. 

(AZEVEDO; CUNHA, 2014, p.105).  

 

Assim, a tríade da pesquisa, ensino e extensão acontece articuladamente, na medida 

em que, quando se investiga a própria prática docente, embasando teoricamente a partir do 

conhecimento científico, consequentemente, os resultados dessa investigação efletirão na 

realidade que a originou.  

 

1.3 - A pós-graduação stricto sensu como espaço prioritário para a formação do 

professor universitário 

 

Quando mencionamos o lugar prioritário onde deve acontecer a formação do professor 

universitário, ainda se percebe diversos posicionamentos e muitos questionamentos dos 

próprios docentes. Talvez pelo processo que foi sendo construído e se consolidando ao longo 

dos anos no que se refere às exigências mínimas para ser um professor do ensino superior, 

discutido anteriormente neste trabalho, ou pela limitação e falta de clareza dos dispositivos 

nos documentos legais que tratam dessa formação. Fato este que acaba gerando diferentes 

interpretações e equívocos sobre esse assunto, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN no 9.394/96); como parte dos objetivos dos programas de pós-graduação 

enunciados no parecer 977/65 da Câmara de Ensino Superior, do Conselho Federal de 

Educação, ainda em vigor; como os Planos Nacionais de Pós-graduação (PNPGs), de 

responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(CAPES), dentre outros documentos.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394/96), há o dispositivo 

determinando que a “preparação do professor para o ensino superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996, p.23). 

Apesar do enfoque sobre o lugar prioritário para acontecer a formação do docente do ensino 

superior, esse dispositivo não tem tido a força de Lei que deveria ter, bem como não tem se 

configurado como condição necessária para o ingresso ou permanência do professor no ensino 

superior, ou seja, a sua formação em cursos de mestrados e doutorados, “pois a referência 

legal, o artigo 52, inciso II da referida Lei, que é levada em conta nos processos de regulação 

e avaliação institucional, estabelece, apenas, o percentual mínimo (cerca de 33%) de mestres e 

doutores no quadro funcional das Instituições de Ensino Superior (IES)” (SOARES; CUNHA, 

2010, p.582). Além disso, não se tem clara a concepção de docência que deve nortear esse 

nível de ensino, ficando obscuros quais os saberes necessários da docência a serem utilizados 

no seu fazer docente.  

Em geral, os programas de pós-graduação stricto sensu têm voltado a sua atenção à 

formação do pesquisador, quando centra seus esforços na investigação científica como 

requisito necessário para adquirir o título de mestre e doutor, deixando a entender que os 

saberes da pesquisa são suficientes para o exercício da docência.  

É inquestionável o crescimento significativo de professores universitários com 

titulação de doutorado e mestrado nos últimos anos. Porém, é questionável se essas titulações 

têm contribuído efetivamente para uma melhoria na qualidade do ensino, pois aspectos 

didáticos-pedagógicos ainda continuam sendo negligenciados quanto à formação desses 

profissionais, principalmente nos programas de pós-graduação stricto sensu, que continuam 

priorizando a formação do pesquisador.   

 

Os programas de pós-graduação, de maneira geral, tendem a priorizar em suas 

atividades a condução de pesquisas, tornando-se responsáveis, mesmo que não 

intencionalmente, por reproduzir e perpetuar a crença de que para ser professor basta 

conhecer a fundo determinado conteúdo ou, no caso específico do ensino superior, 

ser um bom pesquisador (PACHANE; PEREIRA; 2004).  

 

Não se pode desconsiderar a importância da formação para a pesquisa nos programas 

de pós-graduação stricto sensu, pois esta é uma ação própria da universidade. Ser um 

professor universitário requer indispensavelmente esta condição formativa para o exercício da 

docência. Sobre isso, aponta Barnett (2008, apud AZEVEDO; CUNHA, 2014), que a 

docência, a qual se baseia na pesquisa, potencializa o aluno a se envolver como sujeito que 
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também pesquisa/investiga e que “é convidado a priorizar os processos inerentes aos 

problemas de investigação, possibilitando níveis mais sofisticados de desenvolvimento 

intelectual”. (BARNETT, 2008, apud AZEVEDO; CUNHA, 2014, p.99). 

Vasconcelos (1998) contribui para essa discussão, quando aponta para a mesma 

direção: 

Não se trata de um processo excludente: ou formar o pesquisador ou formar o 

docente. Trata-se, ao contrário, de chamar atenção para a complementaridade dessas 

duas ênfases, uma vez que o mesmo indivíduo será, necessariamente, pesquisador e 

docente concomitantemente. A propósito, a pós-graduação stricto sensu surgiu para 

conferir grau acadêmico (de mestre ou doutor) àqueles profissionais que 

pretendessem seguir a carreira acadêmica e de pesquisa! (VASCONCELOS, 1998, 

p. 86) 

 

É nessa perspectiva em que a pesquisa e o ensino devem estar articulados no processo 

formativo para a docência. No entanto, nos programas de pós-graduação stricto sensu 

verifica-se ainda a dissociabilidade entre ensino e pesquisa, privilegiando esta última. O que 

se vê, geralmente, são os programas de pós-graduação stricto sensu tentando atender aos 

parâmetros referenciais que a CAPES utiliza para avaliá-los, a fim de garantir a continuidade 

do seu funcionamento, bem como o bom desempenho. Isso tem forçado cada vez mais a 

busca, quase que desesperada, pelo aumento das produções científicas e de suas publicações e 

apresentações em eventos científicos, a fim de manter-se dentro dos padrões qualitativos 

estipulados pela CAPES. Nesse sentido, os programas têm relegado a formação para a 

docência a um segundo ou último plano, ou até mesmo à inexistência, perpetuando a 

dissociabilidade entre ensino e pesquisa, como se a pesquisa fosse um processo alheio à 

docência. O que se verifica é a continuidade do prestígio dado a quem faz pesquisa, 

desvalorizando saberes ligados aos aspectos práticos, como o ensino.  

Quando se analisa os conjuntos de procedimentos de avaliação dos cursos de pós-

graduação utilizados pela CAPES, percebe-se como esses critérios reforçam o enfoque dado à 

formação do pesquisador nesses cursos, pois, dentre os itens que são analisados para pontuar 

na escala numérica de classificação dos cursos, de 1 a 7, em que 7 ocupa o topo do sistema, 

está um item considerado central na avaliação que é a produção intelectual dos docentes do 

núcleo permanente de um programa. Outro ponto é a atividade de pesquisa, a infraestrutura de 

ensino e pesquisa, entre outros. Além disso, um dos principais instrumentos utilizados na 

avaliação dos programas de pós-graduação é a Base Qualis Periódicos, “um sistema de 

estratificação ou classificação de revistas científicas. Essa base é constituída de títulos de 

periódicos nos quais os docentes dos programas de pós-graduação publicaram no triênio 

anterior” (VOGEL; KOBASHI, 2015). Ou seja, quanto maior produtividade dos professores 
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dos programas em revistas e periódicos com qualificação considerada alta, maior será o 

conceito atribuído aos cursos.  

Santos (2003) apresenta uma severa crítica ao modelo de pós-graduação do Brasil, que 

segue desde ao seu processo de criação aos padrões da pós-graduação norte-americana. O que 

deveria servir, no início, de orientação para criação, acabou por se tornar uma matriz copiada. 

O autor critica a importação de modelos de ensino, principalmente no que se refere à pós-

graduação. Hoje, percebe-se uma série de problemas na estrutura da pós-graduação brasileira, 

especialmente no mestrado, devido à adoção de modelos que apresentam aspectos particulares 

de outros países, o que levou a um hibridismo na estrutura da pós-graduação brasileira com 

algumas disfunções. “Foram adotadas a estrutura dos cursos norte-americanos e a forma de 

avaliação dos europeus, a alta exigência dos mestrados europeus (não-anglo-saxões) e o baixo 

prestígio dos mestrados norte-americanos” (SANTOS, 2003, p.634).  

A crítica do autor se justifica pelo fato de a importação do modelo norte-americano, 

durante o processo de criação e implantação da pós-graduação no Brasil, ser um fator díspar 

no contexto brasileiro. Isso quer dizer que, no processo de avaliação, adotou-se a exigência e 

a rigorosidade semelhantes aos análogos europeus (não-anglo-saxões), vivendo uma grande 

ambiguidade desde a sua instituição em 1965.  

No Brasil, um dos problemas da avaliação dos alunos dos mestrados está no rigor, cujo 

parâmetro é semelhante aos dos alunos dos doutorados.  

 

A própria CAPES reconhece que um dos aspectos problemáticos da pós-graduação 

brasileira seria o superdimensionamento do papel dos mestrados, muitas vezes 

organizados como verdadeiros pequenos doutorados, “como uma consequência 

natural do fato de o mestrado ter sido inicialmente o principal foco das políticas 

governamentais, de ter-se constituído no nível mais elevado de formação oferecido 

em algumas áreas”. (SANTOS, 2003, p. 638) 

 

É possível afirmar que a rigorosidade da avaliação da pós-graduação está diretamente 

ligada ao nível das produções científicas construídas pelos professores e alunos por meio da 

pesquisa, resultando no seu trabalho final de curso: dissertação, no caso do Mestrado; e Tese, 

no caso do Doutorado. O nível de exigência e enfoque que é imposto sobre esse trabalho 

acaba por desviar, mesmo que de forma não-intencional, a atenção e o empenho dos sujeitos 

envolvidos (alunos e professores) nas atividades ligadas às pesquisas.  

Outro fato que deve ser analisado é que o Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG) 

2011-2020, além dos procedimentos de avaliação, propriamente ditos, introduz novas 

questões. Dentre essas, cabe aqui destacar a responsabilidade da pós-graduação na formação 
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de professores para a educação básica.  

 

A CAPES, que cuida dos cursos de pós-graduação, recebeu novas atribuições com a 

criação das Diretorias de Educação Básica e tem condições de comandar os esforços 

para consecução dessa tarefa. A interação mais definitiva com a educação básica é 

uma maneira de reforçar a aproximação do SNPG com os interesses da sociedade 

(BRASIL, 2010, p.21) 

 

A formação dos professores da educação básica tem sido uma preocupação que 

alcança não somente o nível da graduação plena, mas também espaço nos cursos de pós-

graduação, assim como determina o novo PNPG. Isso mostra os avanços que a discussão 

sobre a formação docente tem alcançado ao longo dos últimos anos, principalmente, após as 

reformas educacionais a partir da década de 1980. Esses avanços em relação à formação dos 

professores da educação básica, ainda que insuficientes para alcançar a qualidade tão 

almejada na educação escolar, tem proporcionado pelo menos a ampliação dessa formação em 

níveis mais altos. Porém, quando se trata da formação docente para o ensino superior, ainda 

requer uma maior preocupação e discussão que possibilite avanços sobre a concepção de 

docência neste nível.  

Para este processo formativo da docência universitária, a pós-graduação stricto sensu 

exerce uma importante responsabilidade, como bem defendem alguns autores como Cunha 

(2009), Santos (2003), Azevedo e Cunha (2014), Imbernón (2006), dentre outros. Para esses 

autores, a pós-graduação strictu sensu deve focar sua atenção não somente na formação do 

pesquisador, mas fornecer aos futuros docentes uma bagagem sólida nos âmbitos científico, 

cultural, psicopedagógico e pessoal, que lhes permitam “assumir a tarefa educativa em toda 

sua complexidade, a fim de atuarem reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários” 

(IMBERNÓN, 2006, p.60). Ser um docente universitário não é uma tarefa simples, em que 

apenas o domínio de conteúdo num determinado campo é o suficiente, mas configura-se como 

uma tarefa complexa, contextualizada, que requer tomada de decisões éticas e políticas. 

Assim, a docência universitária exige um processo formativo que pode ter como etapa inicial 

a pós-graduação stricto sensu. 

 

1.4 - O Estágio de Docência e seus pressupostos legais e pedagógicos 

 

O Estágio de Docência aparece como uma alternativa para que aconteça o processo 

formativo para a docência no ensino superior nos cursos de mestrados e doutorados, em meio 

às discussões que têm sido levantadas por diversos autores, inclusive os referenciados até 
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aqui, em relação à formação pedagógica do docente universitário. Além disso, tem-se 

discutido também acerca das críticas que se fazem à ênfase dada na formação do pesquisador 

na pós-graduação strictu sensu, espaço privilegiado e favorável para que se desenvolva um 

processo de formação pedagógica à docência. 

Compreendemos o estágio como espaço de formação profissional que favorece não 

somente ao aluno/estagiário a possibilidade de atuação prática nos primeiros contatos com o 

mundo do trabalho, mas um espaço de conhecimento, reflexão e articulação entre teoria e 

prática, ação e reflexão. Não se reduz a parte prática de um curso, mas propicia ao aluno uma 

aproximação com a realidade na qual atuará, em que a teoria instrumentaliza a práxis e, 

consequentemente, a prática redefine a teoria, numa relação dialógica. (PIMENTA; LIMA, 

2012) 

Pimenta e Lima (2012), ao tratarem da importância do estágio no curso de formação 

de professores, defendem a ideia do estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. Considera 

a pesquisa como estratégia, um método, uma possibilidade de formar o futuro professor. Além 

disso, possibilita aos professores da escola formação e desenvolvimento quanto à relação com 

os estagiários. 

 

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros professores, se traduz, 

de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e análise dos 

contextos onde os estágios se realizam; por outro, e em especial, se traduz na 

possibilidade de os estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador 

a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo 

tempo compreender e problematizar as situações que observam. (PIMENTA e 

LIMA, 2012, p.46) 

 

O estágio, na qualidade de componente curricular, pode não ser uma completa 

preparação para o magistério, porém constitui, nesse espaço, a possibilidade de os alunos, 

professores, comunidade escolar e universidade trabalharem com questões básicas que 

perpassam pela profissão professor, como 

 

O sentido da profissão, o que é ser professor na sociedade em que vivemos, como 

ser professor, qual é a escola concreta, qual é a realidade dos alunos nas escolas de 

ensino fundamental e médio, qual é a realidade dos professores nessas escolas, entre 

outras. (PIMENTA e LIMA, 2012, p.100) 

O estágio de docência realizado no ensino superior, assim como o estágio 

supervisionado na formação inicial de professores para a educação básica nos cursos de 

licenciaturas, pode configurar como importante espaço para a formação do docente 

universitário. As autoras apontam o estágio como teoria e prática (e não teoria ou prática). 

Além disso, pode ser um meio promissor de inserção no contexto universitário, favorecendo 
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diversas experiências, como “diferentes relações interpessoais, a oportunidade de 

planejamento coletivo, o estabelecimento de diálogo sobre aspectos relacionados à docência” 

(RIBEIRO e ZANCHET, 2014, p.4). 

O estágio de docência possibilita uma aproximação da prática profissional e promove 

a aquisição de saber fazer e de saber julgar as consequências das ações didáticas e 

pedagógicas desenvolvidas no cotidiano profissional. No entanto, como discorre Joaquim et al 

(2011) sobre a problemática, a formação de professores não é, nem deve ser, “atividade 

complementar, que acontece a partir do aprendizado do conteúdo; nem apenas pelo estágio, 

no qual, segundo as autoras, alguns programas desenvolvem- se simplesmente, uma vez que 

coloca alunos de pós-graduação no lugar dos seus orientadores em aulas de graduação” 

(JOAQUIM et al., 2011, p. 1.139). Substituir o orientador nas aulas de graduação, sem se 

preparar adequadamente, não constitui um estágio, mas a execução da docência em caráter 

bem precário, além de comprometer a qualidade do ensino de graduação e a formação dos 

mestres na pós-graduação.  

Ultrapassando a compreensão equivocada e limitada sobre o estágio de que seria a 

parte prática do curso, o estágio vai além, pois aproxima o aluno da realidade na qual irá 

atuar, refletindo sobre ela, apropriando-se, analisando-a e questionando-a criticamente por 

meio das teorias. Pimenta e Lima (2012) concluem que, ao contrário do que propugnava, o 

estágio ”não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida 

esta como atividade de transformação da realidade”. (2012, p.43) 

Quando se analisa os documentos legais, que regulamentam a educação escolar do 

país, torna-se evidente a não obrigatoriedade da formação pedagógica do professor 

universitário para além da formação específica em sua área de atuação. Pode-se verificar isso 

na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei 9.394/96, em seus artigos 

65 e 66, que tratam da obrigatoriedade do estágio na formação de professores somente para a 

atuação na Educação Básica, e definem a carga horária de trezentas horas para o 

desenvolvimento das práticas de ensino, enquanto que, para a atuação no ensino superior, não 

há obrigatoriedade do estágio de docência para o profissional que deseja ensinar nesse nível 

de ensino, ou seja, o que importa é a apropriação do conhecimento da área profissional.  

 

Art. 65º. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de 

ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66º. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. (LDB, Lei 
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9.394/96) 

  

A interpretação desses artigos evidencia a prioridade sobre a responsabilidade dos 

programas de mestrado e doutorado quanto à formação e preparação dos professores para 

atuar no ensino superior. Esta ausência da obrigatoriedade do estágio na lei faculta, em parte, 

os programas stricto sensu a aderirem ou não o estágio de docência para todos os discentes 

dos programas.  

A CAPES, em 1999, tornou obrigatória a participação em estágio de docência no 

ensino superior, como parte das atividades de bolsistas para os alunos de mestrado e 

doutorado, que recebem as bolsas de estudos da CAPES. “Tal medida foi tomada para tentar 

minimizar o impacto causado no ensino superior, pelo fato de os alunos dos cursos de pós-

graduação poder lecionar, mesmo que não tenham formação de caráter pedagógico”. 

(JOAQUIM et al., 2011, p.1.138) 

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), por meio 

do Regulamento do Programa de Demanda Social (PDS), Portaria nº 76 de 14 de abril de 

2010, no Artigo 9º, Inciso V, exige dos discentes dos programas de pós-graduação stricto 

sensu, para concessão das bolsas de estudo, o estágio de docência. “Art. 9º. Exigir-se-á do 

pós-graduando, para concessão de bolsa de estudos: ... V - realizar estágio de docência de 

acordo com o estabelecido no artigo 18º deste regulamento [...]”. (CAPES, 2010) 

 

Art. 18. O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-graduando, 

objetivando a preparação para a docência, e a qualificação do ensino de graduação 

sendo obrigatório para todos os bolsistas do Programa de Demanda Social, 

obedecendo aos seguintes critérios:  

[...] 

V - a duração mínima do estágio de docência será de um semestre para o mestrado e 

dois semestres para o doutorado e a duração máxima para o mestrado será de dois 

semestres e três semestres para o doutorado; 

[...] 

VIII – as atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de 

pesquisa do programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando. 

IX - havendo específica articulação entre os sistemas de ensino pactuada pelas 

autoridades competentes e observadas as demais condições estabelecidas neste 

artigo, admitir-se-á a realização do estágio docente na rede pública de ensino médio; 

X - a carga horária máxima do estágio docência será de 4 horas semanais.  

 

No Artigo 18, são definidas as diretrizes para o estágio de docência em relação à 

preparação do pós-graduando bolsista pela CAPES para a docência no ensino superior.  

Considerando que muitos alunos, inscritos nos cursos de mestrados e doutorados, 

podem lecionar no ensino superior, essa medida, de certa maneira, minimizaria o impacto 

causado no ensino superior. No entanto, observa-se, no atual Regulamento, incongruências e 
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desvios no que se refere à formação para docência no ensino superior. A partir do momento 

em que se admite a realização do estágio de docência na rede pública de ensino médio, a 

formação docente para o ensino superior acaba sendo negada, pois passa a considerar a 

docência numa perspectiva ampla, como se ser professor, em todos os níveis de ensino, 

exigisse a mesma formação. Apesar de saber que há saberes comuns para o exercício da 

docência, também, há as particularidades de cada nível de ensino, que também requerem 

saberes próprios.  Isso só é adquirido no contato direto das experiências do professor com os 

alunos e seus contextos. Mais uma vez, a formação para a docência no ensino superior fica 

sujeita a qualquer tipo de formação, não tendo um dispositivo legal que garanta e exija essa 

formação.  

Ademais, percebe-se, na formação para docência universitária, que pouco ainda tem se 

destacado o papel importante que o estágio como componente curricular possa ter, pois o 

lócus prioritário de formação para docência no ensino superior, os programas de pós-

graduação stricto sensu, não define o estágio de docência como obrigatório em seus 

currículos, ao priorizar, como foi mencionado anteriormente, a iniciação científica por meio 

da pesquisa. Não se pretende aqui descaracterizar a importância da pesquisa na formação 

docente, pois já é “um consenso na literatura educacional de que a pesquisa é um elemento 

essencial na formação profissional do professor” (ANDRÉ, 2001, p.55). Mas é preciso 

garantir a perspectiva de uma formação docente mais ampla, alicerçada nas três dimensões: 

ensino, pesquisa e extensão, como bem propõe Azevedo e Cunha (2014), pois é sabido que a 

formação docente centrada apenas no domínio do conhecimento específico da área de atuação 

não tem dado conta de atender às diversas demandas que os cursos de graduação têm exigido.  

Ribeiro e Zanchet (2015) reforça essa discussão quando apontam que o caráter não-

obrigatório para todos os mestrandos e doutorandos em realizar o estágio de docência,  por ser 

obrigatório somente aos bolsistas da CAPES, acaba, muitas vezes, fazendo do estágio um 

processo mais burocrático, para cumprir o que determina o Parecer, do que um espaço 

significativo e importante para a formação pedagógica dos pós-graduandos bolsistas.  

Além disso, as autoras também sinalizam sobre a insuficiente problematização que se 

faz sobre o estágio de docência na pós-graduação stricto sensu, apesar de ter sido instituído há 

quase duas décadas. Pouco se discute como espaço/tempo de formação para a docência no 

ensino superior.  

 

A exigência recente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), de que seus bolsistas tenham uma iniciação pedagógica e algum 

exercício do magistério, durante o doutorado no país, tem sido adaptada às 
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circunstâncias com duvidosos resultados: há casos em que uma disciplina trata, em 

algumas horas de temas didáticos; em outros, os alunos são postos a lecionar no 

lugar dos professores, sem supervisão alguma. (CUNHA, 2004, p.798) 

 

Posturas como essas evidenciam e reforçam a indevida importância que é creditada à 

formação para a docência no ensino superior na pós-graduação stricto sensu. Tornar o ED 

como obrigatório a todos os alunos de mestrados e doutorados, aliando ensino e pesquisa, 

possibilita o enfrentamento dos entraves e da desvalorização da dimensão pedagógica no 

processo formativo do professor universitário, tão necessária ao exercício da docência. Além 

disso, possibilita, por meio das experiências no ED, fomentar questões que precisam ser 

problematizadas e elevadas a discussões mais profundas no que se refere à formação 

pedagógica para a docência universitária.   

 

1.5. Síntese conclusiva do capítulo 

 

Os aspectos destacados neste capítulo sobre a formação do docente universitário 

possibilitou compreender que a desvalorização do ensino ligado à docência, bem como a 

desarticulação entre ensino, pesquisa e extensão, tríade da universidade, estão relacionadas 

diretamente ao processo pela qual a universidade pública passou após a reforma do Estado. A 

universidade passa da condição de instituição social para organização social, uma prestadora 

de serviço, o que reduz sua autonomia, passando a ser controlada pelo mercado capitalista, 

quando a produtividade e a competição são seus eixos norteadores. Perde-se, pois, a 

construção coletiva da universalidade em busca do bem comum, cuja referência era a 

sociedade.  

Em consequência da política “menos Estado e mais mercado”, verifica-se uma 

universidade pública mais interessada na quantidade da sua produtividade acadêmica, em 

busca de elevar seus índices nos rankings das avaliações externas, competindo com outras 

instituições, fato este que põe em xeque a sua função social de formar profissionais 

competentes e críticos, que, ao exercerem o seu trabalho, possam construir uma sociedade 

mais justa e solidária.   

Nesse processo, verifica-se a desarticulação entre ensino, pesquisa e extensão na 

formação do profissional, haja vista que a ênfase é dada à pesquisa em detrimento do ensino. 

Em consequência disso, o ensino fica relegado ao processo de transmissão de conteúdos, ou 

seja, qualquer um que tenha domínio destes conteúdos pode ensinar. Nessa perspectiva 

técnica de ensino, a formação para a docência universitária acaba sendo entendida e a 
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formação pedagógica do professor, muitas vezes, deixa de ser considerada.  

Sob essa lógica, os cursos de pós-graduação stricto sensu, lócus preferencial para 

ocorrer esta formação para a docência universitária, que segundo Almeida e Pimenta (2011), o 

futuro professor desenvolve os conhecimentos teóricos e instrumentais da atividade de 

pesquisa e consolida as apropriações referentes ao seu campo científico de atuação, deixando 

a formação para o ensino como algo secundário, que decorre das demais atividades. Ou seja, 

os futuros docentes não são formados com competências profissionais no que se refere ao 

saber pedagógico e à dimensão político-social. 

Sabe-se que a complexidade da realidade diversa, com as quais os professores 

universitários vêm se deparando, tem exigido desses profissionais saberes que vão além do 

domínio do conhecimento específico em sua área de atuação, pois, com a expansão e 

interiorização dos cursos de graduação em consequência das políticas públicas, os bancos das 

universidades têm recebido alunos com perfis dos mais diversos contextos sócio-econômicos 

e culturais. Dentre esses, destaca-se os alunos oriundos das camadas populares, trabalhadores 

e/ou originários da escola pública. Essa que tem sido acusada, ao longo do tempo, pela má 

qualidade do ensino e por não preparar adequadamente os alunos. São alunos que fogem 

totalmente ao perfil idealizado por muitos professores universitários e com os quais estavam 

acostumados a encontrar, há alguns anos anteriores, nos cursos de graduação.  

Verifica-se que a formação do professor universitário desenvolvida nos cursos de pós-

graduação stricto sensu, ainda sob o “molde” de priorizar somente a iniciação científica, não 

tem sido capaz de atender às necessidades reais as quais os professores têm enfrentado no seu 

trabalho. Rever os formatos desses cursos por meio de seus currículos é urgente para o 

enfrentamento dessa nova realidade imposta ao professor.  

Nesse sentido, é urgente a necessidade de aumentar os espaços curriculares para 

formar pedagogicamente os professores, por meio de um currículo integrado a fim de formar 

um profissional-cidadão. Desse modo, deve haver uma formação que vise à relação constante 

e indissolúvel entre teoria e prática, pesquisa e ensino, compreensão de situações da realidade 

profissional na busca das mudanças necessárias.  

Assim, o Estágio de Docência, em consonância com um currículo integrado ou 

globalizado, é fundamental para a proposta de formação pedagógica nos cursos de pós-

graduação stricto sensu, pois se configura como espaço de reflexão, de ressignificação de 

saberes docentes e de produção de conhecimento. É no Estágio de Docência que o futuro 

professor universitário tem a possibilidade, muitas vezes, de se deparar pela primeira vez com 

a realidade da sala de aula, cheio de incertezas, de contradições e de multiplicidade. É 
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também nesse espaço que o futuro professor tem a oportunidade de interagir, dialogar, de 

pensar formas para superar obstáculos e construir conhecimento.  

Mediante essa ideia, o Estágio de Docência deve integrar o componente curricular 

obrigatório para todos os alunos dos cursos de pós-graduação stricto sensu, e não apenas para 

os alunos bolsistas da Capes, como é proposto pelo regulamento, pois o futuro professor 

universitário deve ter acesso à formação pedagógica nas diversas formas e possibilidades. 

Uma formação que resgate os princípios originários da universidade pública enquanto 

instituição social no compromisso com o bem comum, quando a articulação entre o ensino, 

pesquisa e extensão torna-se a essência desta formação para superação de um ensino 

fragmentado;  os saberes docentes tornam-se o diferencial na valorização da profissão; o 

compromisso com a ética, a verdade, a justiça, a beleza e a igualdade sejam os eixos 

norteadores para a construção de uma educação de boa qualidade, de que temos necessidade e 

que, sem dúvida, merecemos. 
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CAPÍTULO 2 

 

POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO, RESSIGNIFICAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO DOS SABERES PEDAGÓGICOS NO ESTÁGIO DE 

DOCÊNCIA  

 

O presente capítulo buscar apontar algumas possibilidades advindas do Estágio de 

Docência para os mestrandos na construção dos saberes pedagógicos para o exercício da 

docência universitária. Assim, o primeiro tópico apresenta alguns recortes teóricos a respeito 

dos saberes docentes a partir das contribuições de Freire (1996), Tardif (2002) e Gauthier et al 

(1998), a fim de apontar como esses autores compreendem a docência e os saberes 

necessários ao seu exercício. O segundo tópico destaca as contribuições de Masetto (1998, 

2003), D’Àvila e Leal (2015), Vasconcelos (2003) e Franco (2011) no que se refere aos 

saberes requisitados ao docente universitário, o qual ainda tem se destacado pela carência em 

relação aos saberes pedagógicos no exercício da profissão, com o intuito de refletir o Estágio 

de Docência como espaço de formação docente que proporciona ao pós-graduandos 

estagiários a construção, a ressignificação e a mobilização dos saberes pedagógicos. 

 

2.1 – Alguns recortes sobre os saberes docentes  

 

Entender a docência como atividade profissional é reconhecer à existência de saberes 

específicos que creditam identidade à profissão docente. Essa afirmativa torna-se pertinente a 

partir dos diversos estudos e pesquisas na área educacional que tomam os saberes docentes 

como objeto de estudo. Tais estudos reconhecem que os professores constroem e produzem 

saberes no seu processo de formação, assim como no cotidiano do seu fazer docente. 

Pesquisadores, a exemplo de D´Àvila e Leal (2015, 2016); Fiorentini, Souza e Melo (1998); 

Gauthier et al (1998); Masetto (1998, 2003); Nóvoa (1997); Pachane e Pereira (2004); 

Pimenta (2006, 2005, 2002); Tardif (2014, 2002); Vasconcelos (2003, 2000, 1998), dentre 

outros, vem desenvolvendo, ao longo dos anos, estudos e pesquisas sobre os saberes dos 

professores, alguns em relação aos saberes do professor da educação básica; outros, aos 

saberes do professor do ensino superior; e outros, tem focado os estudos sobre os saberes 

didáticos-pedagógicos.  

Os autores apresentam propostas diferenciadas quanto aos termos e definições em 

relação aos saberes docentes, alguns defendem uma especificidade maior sobre determinado 

saber. É de se esperar que isso aconteça, pois cada um se reporta aos saberes docentes sob 
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perspectivas e abordagens teóricas diversas, que permitem entender como os saberes são 

construídos, mobilizados e articulados pelos professores em contextos diversos de formação 

profissional e durante o exercício de suas funções nos diferentes níveis de ensino, a fim de 

gerar uma especificidade necessária a cada saber. No entanto, percebemos na forma plural de 

entender os saberes docentes e a relação existente entre eles, que os estudos transcendem a 

idéia simplista e limitada de compreender a docência sob o viés apenas do saber disciplinar, 

que exige do professor apenas o domínio do conteúdo a ser ensinado. Mas passam a 

considerar e a reconhecer outros saberes essenciais no processo de formação (inicial e 

continuada) de professores, assim como os saberes construídos por eles na sua prática 

docente. 

Freire (1996), na obra “Pedagogia da Autonomia” aborda que o professor possui, 

constrói e adquire os saberes no cotidiano de sua práxis, consciente de que um dos saberes 

indispensáveis para a sua prática é assumir-se como sujeito produtor do saber, convencendo-

se de que ensinar não é transmitir conhecimento ou saberes constituídos, mas, ao inverso, os 

docentes, no seu fazer, se apropriam daqueles saberes através de múltiplas e diferentes 

relações, tais como: apropriação, produção e recriação. O autor defende que há saberes 

necessários à prática educativa, afirmando que o ato de ensinar exige do professor: 

rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, curiosidade, ética e 

estética, posicionamento político, consciência do inacabado, bom senso, autoridade etc. Os 

saberes devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da formação docente, 

quando se deseja formar educadores críticos e progressistas. São saberes fundamentais ao 

professor quando se há exigências de um ensino em favor da autonomia do educando, 

podendo ser enumerados em dez saberes. (FREIRE, 1996) 

No quadro a seguir, apresentamos os saberes identificados na obra do autor 

“Pedagogia da Autonomia”. 

 

 Quadro 1 – Classificação e definição dos saberes docentes conforme Freire (1996) 

SABER DEFINIÇÃO 

Ensinar exige 

rigorosidade metódica 

Consiste em trabalhar com seus educandos a rigorosidade metódica com que devem se 

aproximar aos conhecimentos adquiridos, reforçando sua capacidade crítica, 

curiosidade, insubmissão, dentre outras.  

Ensinar exige pesquisa 

O professor enquanto ensina tem que continuar buscando, re-procurando, constatando 

e intervindo. O professor tem que indagar e se indagar. “Não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino” (p.32) 

Ensinar exige respeito 

aos saberes dos 

educandos 

O educador, quando atua, tem que ter respeito aos saberes do aluno, respeito aos 

saberes socialmente consumidos na convivência social dos alunos, aproveitando-os 

para discutir com eles a respeito desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos.  

Ensinar exige 

curiosidade 

A curiosidade é a mola propulsora do aprendizado e do ensino do educador, da 

construção e produção de conhecimentos. Proporciona um diálogo entre professor e 
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aluno, mas este diálogo não pode ser um simples vai-e-vem de perguntas, momentos 

reflexivos devem existir neste diálogo.  

Ensinar exige ética e 

estética 

O rigor da crítica não pode ir na contramão de uma rigorosa formação ética e estética, 

pois, quando se respeita a natureza do ser humano, o ensino do conteúdo não pode ficar 

alheio à formação moral do educando. “Decência e boniteza de mão dadas” (p.37) 

Ensinar exige 

posicionamento 

político 

O professor tem que ter sua opinião política sem ser prosélito para assim evitar formas 

de discriminação, pensar certo e diálogo e não polêmico. O professor é inevitavelmente 

responsável por iniciar o processo e dirigir o estudo. A escolha dos objetivos torna 

impossível a neutralidade. 

Ensinar exige 

consciência do 

inacabamento 

O educador tem que ter consciência de que ele é um ser altamente transformador, e não 

apenas objeto, mas sujeito também da história. O professor tem que ter a capacidade de 

politizar de trabalhar os elementos da cultura, de idealizar a formação, fundar a 

educação como processo permanente. 

Ensinar exige bom 

senso 

O educador tem que agir de forma digna dos seus conceitos e interesses, pois não pode 

esquecer que são formadores de opinião; o exemplo tem que partir deste. O professor 

tem que estar consciente de que suas atitudes podem influenciar profundamente a vida 

de um aluno, positivamente ou negativamente, este professor deve estar sempre 

avaliando a sua prática pedagógica.  

Ensinar exige 

autoridade 

O professor deve ser seguro de si, sendo esta a sua maior autoridade, sua segurança e 

firmeza nas ações e decisões e respeito nas discussões; esta segurança mostra sua 

autoridade. Além da segurança, o professor precisa ser competente, esta competência 

torna-se necessária à autoridade docente.  

Ensinar exige reflexão 

crítica sobre a prática 

educativa 

Consiste na necessidade de uma reflexão crítica sobre a prática educativa, sem a qual a 

teoria pode se tornar apenas discurso e a prática uma reprodução alienada, sem 

questionamentos. Defende ainda que a teoria deve ser adequada à prática cotidiana do 

professor, que passa a ser um modelo influenciador de seus educandos, ressaltando que 

na verdadeira formação docente devem estar presentes a prática da criticidade ao lado 

da valorização das emoções. 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Assim como é destacado por Freire (1996), quando compreendemos os saberes 

exigidos ao professor para o exercício de ensinar, consequentemente, entendemos que esta 

atividade não consiste em transmitir conhecimento. Mas deve haver uma troca de 

ensinamentos e aprendizagens entre educador e educando, a partir da qual se cria 

possibilidades para produção dos próprios sujeitos.  

Tardif (2002) compreende o saber docente como o conjunto de conhecimentos, 

competências, habilidades, atitudes (saber, saber-fazer, saber-ser), resultantes não de uma 

única fonte, mas de várias fontes e dos mais variados momentos da vida e da carreira. 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” (p.54). Partindo 

dessa idéia de pluralidade, o autor destaca a existência de quatro tipos de saberes presentes na 

prática docente: os saberes da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica); os saberes disciplinares; os saberes curriculares; e os saberes experienciais. 

No quadro a seguir, apresentamos sinteticamente como o autor compreende cada um 

dos saberes.  
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Quadro 2 – Classificação e definição dos saberes docentes conforme Tardif (2002) 

SABER DEFINIÇÃO 

Saberes da 

Formação 

Profissional 

Os saberes profissionais é o “conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores (escolas normais ou faculdades de ciências da educação)” (p.36) 

em processos de formação inicial ou continuada dos professores. São conhecimentos 

produzidos pelas ciências humanas e ciências da educação, que se transformam em saberes 

destinados “à formação científica ou erudita dos professores”. Esses saberes procuram ser 

incorporados na prática docente, transformando-se em “prática científica, em tecnologia da 

aprendizagem” (p.37).  

Saberes 

Disciplinares 

Os saberes disciplinares são saberes produzidos e pertencentes aos diversos campos do 

conhecimento (matemática, história, geografia, literatura, ciências biológicas etc.). Assim 

como os saberes profissionais, os saberes disciplinares, também, incorporam a prática 

docente por meio da formação inicial e continuada dos professores nas diversas disciplinas 

oferecidas pelos cursos e departamentos universitários. (p.38) 

Saberes 

Curriculares 

Os saberes curriculares são saberes relacionados à maneira como as instituições 

educacionais organizam os conhecimentos socialmente produzidos, categorizando-os e 

selecionando-os para serem transmitidos aos alunos. Essa organização se dá na forma de 

programas escolares, que definem objetivos, conteúdos, métodos, avaliações etc., os quais 

“os professores devem aprender a aplicar” (p.38).  

Saberes 

Experienciais 

Os saberes experienciais são saberes desenvolvidos pelos próprios professores no exercício 

de suas funções e na prática de sua profissão. São saberes específicos que os professores 

constroem baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. 

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

O autor reconhece os diversos saberes, apresentados no quadro anterior, atrelando-os à 

prática de professores na sua atividade profissional e que, por sua vez, interferem diretamente 

na configuração das suas formas de fazer.  Destaca a atenção maior para os saberes 

experienciais em relação aos outros saberes docentes talvez porque, sob aqueles, os 

professores mantêm uma relação de interioridade, nas quais são os próprios produtores dos 

saberes, enquanto que, para os saberes profissionais, disciplinares e curriculares, os 

professores mantêm-se numa relação de exterioridade, pois não são responsáveis pela 

definição nem pela seleção dos saberes que a instituição escolar e a universidade transmitem. 

 

Além de não controlarem nem a definição nem a seleção dos saberes curriculares e 

disciplinares, os professores não controlam nem a definição nem a seleção dos 

saberes pedagógicos transmitidos pelas instituições de formação (universidades e 

escolas normais). Mais uma vez, a relação de exterioridade: as universidades e os 

formadores universitários assumem as tarefas de produção e de legitimação dos 

saberes científicos e pedagógicos, ao passo que aos professores compete apropriar-

se desses saberes, no decorrer de sua formação, como normas e elementos de sua 

competência profissional, competência essa sancionada pela universidade e pelo 

Estado. (TARDIF, 2002, p.41) 

 

O autor facilita o entendimento acerca do conceito de professor como produtor de 

saberes e confere valor a estes saberes produzidos pelo professor. Revela também que a 

atividade docente não está resumida a uma aplicação de técnicas ou teorias elaboradas por 

pesquisadores, mas requer a construção permanente de saberes a partir da interação entre 

teoria, prática e pesquisa. 
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O saber da experiência é objeto de estudo de Bondía (2002), quando, no artigo “Notas 

sobre a experiência e o saber de experiência”, ele busca explorar com profundidade o 

significado da palavra “experiência” em distintos contextos, atribuindo um valor profundo a 

essa palavra e ao saber que dela é produzido por quem vivenciou o acontecimento.  

 

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto 

em quem encarna. Não está como o conhecimento científico, fora de nós, mas 

somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma 

sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo, que 

é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). Por 

isso, também o saber da experiência não pode beneficiar-se de qualquer alforria, 

quer dizer, ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que essa 

experiência seja de algum modo revivida e tornada própria. (BONDÍA, 2002) 

 

Segundo o autor, o saber que advém da experiência é algo próprio do sujeito que a 

vivenciou, não está na sua exterioridade como o conhecimento científico nem na experiência 

do outro. Mas é um saber singular e subjetivo, que depende da interação de si com os outros, 

os contextos, e da articulação que ele faz com seus próprios saberes.  

Assim, quando Tardif (2002), Gauthier et al (1998), Pimenta (1999), entre outros 

reconhecem os saberes experienciais do professor, os autores compreendem o professor não 

como mero receptor de saberes a serem aplicados através de técnicas em seu fazer docente, 

mas como sujeito ativo, produtor de saberes específicos, pois a legitimidade desses se dá 

através da articulação com os outros saberes na sua efetiva atividade docente. 

Gauthier et al (1998) apresenta uma profundidade maior dos saberes docentes, na 

tentativa de superar um ofício sem saberes e os saberes sem ofício. Para o autor, os 

professores devem mobilizar seis saberes na sua atividade, são eles: saber disciplinar, saber 

curricular, saber das ciências da educação, saber da tradição pedagógica, saber experiencial e 

saber da ação pedagógica. É “a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 

reservatório por meio do qual o professor abastece-se para responder a exigências específicas 

de sua situação concreta de ensino” (GAUTHIER et al., 1998, p.27). Assim, o professor é 

entendido como um juiz, que possui uma jurisprudência que, com o tempo, vai se construindo 

e ele vai consultando sempre que houver necessidade.  
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Quadro 3 – Classificação e definição dos saberes docentes conforme Gauthier et al (1998) 

SABER DEFINIÇÃO 

Saber 

disciplinar 

Referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado. São aqueles saberes produzidos pelos 

pesquisadores e cientistas envolvidos com atividades de pesquisa nas diferentes áreas de 

conhecimento. Sendo assim, apesar de não se encontrarem envolvidos no processo de 

produção dos saberes disciplinares, os professores têm como uma das suas funções principais 

extrair desses saberes aquilo que é importante ser ensinado. Para ensinar algo a alguém é 

preciso entender, conhecer o assunto profundamente. (A matéria) 

Saber curricular 

Referente à transformação dos saberes produzidos pela ciência num corpus que será ensinado 

nos programas escolares. Na constituição dos programas, os conhecimentos e os saberes 

produzidos e legitimados socialmente devem ser selecionados e transformados em 

conhecimentos escolares. Essa transformação é realizada por instâncias administrativa 

superiores ou ainda por especialistas nas diversas áreas de conhecimento. (O programa) 

Saber das 

ciências da 

educação 

Referente ao conjunto de saberes produzidos a respeito da escola, sua organização, seu 

funcionamento e, ainda, a respeito da própria profissão docente, que não estão diretamente 

vinculados com a ação de ensinar. Esses saberes são adquiridos pelos professores ao longo de 

sua formação profissional e são, também, os que os diferenciam de qualquer outra pessoa que 

saiba apenas o que é uma escola. O professor deve conhecer profundamente a instituição 

escolar.  

Saber da 

tradição 

pedagógica 

Relativo às representações construídas antes mesmo do professor ingressar na carreira 

docente, na formação inicial. São representações que cada professor possui em relação à 

escola, o professor, os alunos, o processo de ensinar e aprender etc. (O uso) 

Saber 

experiencial 

Referente aos saberes construídos pelos professores num processo individual de 

aprendizagem da profissão, no qual, por meio de julgamentos privados, eles elaboram, ao 

longo do tempo, uma espécie de jurisprudência com base nas suas experiências na profissão. 

Saber da ação 

pedagógica 

Referente aos saberes experienciais dos professores que se tornam públicos e que são testados 

e validados por meio das pesquisas realizadas em sala de aula.  

Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Apesar de Tardif (2002) e Gauthier et al (1998) definirem os saberes experienciais 

como um processo de construção individual do professor, ao mesmo tempo compartilhados e 

legitimados por meio do processo de socialização profissional, o segundo autor defende que 

esse processo não é suficiente para garantir que a sociedade reconheça os professores como 

possuidores de um saber que lhes são específicos. Para os autores, os saberes experienciais 

necessitam ser analisados e investigados através de métodos científicos e, então, tornados 

públicos como o saber profissional dos professores. É neste sentido que Gauthier et al (1998) 

refere-se à necessidade da validação do saber experiencial do professor pela comunidade 

científica, para que se torne pública, de modo a possibilitar a construção de uma teoria da 

pedagogia. Os saberes da ação pedagógica seriam o resultado da relação de complementação 

estabelecida entre os outros saberes, que direcionaria o professor a decidir por esta ou aquela 

ação em cada caso específico de sala de aula.  

Gauthier et al (1998) destaca que os saberes docentes são aqueles mobilizados sob 

uma ação ligada ao ensino e ao universo de atividades do docente, solicitando do trabalho do 

professor uma reflexão prática. Ressalta também que o saber está conectado a exigências de 

racionalidade, porém esta racionalidade está fora da rigidez apresentada pelas ciências 

naturais: o saber pode ser racional sem ser um saber científico.  
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As diferentes abordagens de Freire (1996), Tardif (2002) e Gauthier et al (1998) em 

relação aos saberes necessários ao exercício da docência, configuram-se como esforço de 

compreender a docência numa perspectiva ampla e complexa, pois a tarefa de ensinar não se 

dá pela simples transmissão de conteúdos, como por muitos anos a pedagogia tradicional se 

apoiou. O professor, nesta perspectiva, é entendido como aquele que detém o conhecimento e 

está apto a ensinar, ou seja, um único saber do professor já garante o sucesso do seu ofício. Os 

autores supracitados, assim como outros autores, têm demonstrado a importância não somente 

do saber disciplinar (o saber dos conteúdos), mas dos outros saberes, principalmente no que 

tange aos saberes pedagógicos.  

Ao destacar a importância dos saberes pedagógicos, é imprescindível trazer para o 

cerne do debate a questão da formação docente, pois, antes mesmo do exercício da profissão, 

espaço em que se desenvolvem os mencionados saberes, a socialização destes começa no 

curso de licenciatura. “É nessa esfera que os estudantes de licenciatura devem ter por ofício a 

descoberta, construção e desenvolvimento desses saberes. E são esses saberes que constituem 

a profissionalidade docente”. (D´ÁVILA E LEAL, 2015, p.471). As autoras ressaltam que a 

ressignificação dos saberes pelos futuros professores no processo de formação inicial depende 

da capacidade de os professores universitários identificarem os seus próprios saberes.  

 

2.2 – O Estágio de Docência na construção, mobilização e ressignificação dos saberes 

pedagógicos para a docência universitária 

 

Ao considerar alguns recortes apresentados no tópico anterior sobre os diferentes 

saberes mobilizados pelos professores no seu fazer docente, na perspectiva de Tardif (2002), 

Gauthier et al (1998) e Freire (1996), propõe-se, neste tópico, suscitar uma discussão 

específica em relação aos saberes necessários à docência universitária, especificamente, à 

formação pedagógica dos pós-graduandos no ED para o exercício da docência, por constituir 

o foco central deste trabalho. 

Masetto (1998) aponta que as universidades brasileiras, durante muito tempo, estavam 

marcadas pela sua história de expansão e crescimento, por uma prática de requisitarem 

profissionais renomados, com bacharelados e competentes no exercício de sua profissão. Até 

pouco tempo, a crença “quem sabe, automaticamente, sabe ensinar” (MASETTO, 1998, p.11) 

ainda era inquestionável tanto pela instituição que convidava o profissional, quanto por este 

ao aceitar o convite.  
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O que se verificava como exigência para ser um professor do ensino superior era que 

ele dominasse muito bem apenas o conteúdo da matéria a ser transmitida para o aluno. O 

centro do processo de ensino-aprendizagem era o professor e não o aluno. 

 

Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar de que a 

docência, como a pesquisa e o exercício de qualquer profissão, exige capacitação 

própria e específica. O exercício docente no ensino superior exige competências 

específicas, que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de 

mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo, 

além de outras competências próprias. (MASETTO, 1998, p.12) 

 

O autor enfatiza que a crença de que aquele profissional competente na sua profissão e 

que dominava o conteúdo da matéria, consequentemente, seria um bom professor, começou a 

ser mudada quando diversos sujeitos atuantes no ensino superior perceberam que, para a 

realização de pesquisa, exigia o desenvolvimento de competências específicas – “e a pós-

graduação buscou resolver esse problema” (MASETTO, 1998, p.18) –, a docência também 

exigia competências próprias para ensinar no ensino superior. O desenvolvimento dessas 

competências para o ensino possibilitaria a conotação de profissionalismo para a docência, 

superando as ideias e práticas, ainda tão vigentes no contexto das universidades, em relação 

ao “ensinar por “boa vontade”, buscando apenas certa consideração pelo título de “professor 

de universidade”, ou apenas para complementação salarial, ou ainda apenas para “fazer 

alguma coisa no tempo que restasse do exercício de outra profissão” (MASETTO, 1998, p.18)  

Assim, Masetto (1998) classifica essas competências específicas para o exercício da 

docência universitária em três categorias: competência em uma determinada área de 

conhecimento; domínio na área pedagógica; e dimensão política.  

A competência em uma determinada área de conhecimento está relacionada ao 

domínio dos conhecimentos básicos numa determinada área. No entanto, se faz necessário 

que esses conhecimentos sejam sempre atualizados por meio de participações em eventos 

científicos, cursos de aperfeiçoamento, especializações, intercâmbios com especialistas etc. 

Esta competência deve acontecer por meio de realização de pesquisas.  

O termo “pesquisa”, para o autor, denota vários sentidos, podendo se referir: à 

atividade realizada pelo professor através dos seus estudos e reflexões a respeito de temas 

teóricos ou experiências pessoais, de modo a possibilitar a reorganização e reconstrução dos 

seus conhecimentos, “dando-lhes novo significado, produzindo textos e papers que possam 

ser lidos e discutidos por seus alunos e seus pares” (MASETTO, 1998, p.19); aos trabalhos 

específicos desenvolvidos pelos professores para apresentarem em eventos acadêmicos e 
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científicos, a escrita de capítulos de livros, artigos para revistas especializadas etc; às 

pesquisas realizadas nos cursos de mestrados e doutorados; aos projetos voltados para a 

produção de conhecimentos científicos novos ou para produção de tecnologias de ponta com 

financiamentos de agências nacionais e/ou internacionais.  

A partir do que defende o autor sobre os diferentes sentidos que a pesquisa pode ter 

quando o que se pretende é o desenvolvimento da competência em uma determinada área de 

conhecimento, a pesquisa desenvolvida no Estágio de Docência torna-se potencializadora da 

formação para a docência universitária. As práticas de estágio, quando utilizam a pesquisa 

como processo para se construir o conhecimento, configura-se como ação pedagógica. 

Apontam, para os futuros professores universitários, novas formas de ensinar e aprender, bem 

como a possibilidade de uma formação não centrada na figura do professor, superando a visão 

que se tem deste como única fonte informação no processo de ensino e aprendizagem. 

(PIMENTA e LIMA, 2012) 

Nesta perspectiva, o conhecimento não deve ser considerado como algo pronto e 

acabado, e sim deve ser concebido a partir do período histórico em que fora  produzido, como 

produto relativo e provisório, que pode “compor e recompor dados, informações e argumentos 

que valorizam a curiosidade interdisciplinar” (PIMENTA e LIMA, 2012, p.114). Assim, 

segundo as autoras, a pesquisa como método de formação no Estágio de Docência possibilita 

que o estagiário, enquanto possibilidade de se tornar a ser um professor universitário, 

compreenda a sua práxis como objeto de estudo a ser investigado por ele próprio, favorecendo 

a análise dos contextos onde os estágios se realizam. Além disso, permite a formação do 

professor-pesquisador, na medida em que o estagiário pode elaborar projetos que o permite 

entender e problematizar as situações que observam no contexto do estágio. Desse modo, 

possibilita a formação de um profissional que valoriza o conhecimento advindo das 

experiências do professor, conhecimento que pode ser legitimado e validado por meio da sua 

publicitação transformando em saberes da ação pedagógica, conforme aborda Gauthier et al 

(1998).  

Para Masetto (1998), a segunda competência - “domínio na área pedagógica” - é a 

que mais os professores universitários têm carência, quando se reporta ao profissionalismo na 

docência.  Esta carência se dá pela falta de oportunidade de entrar em contato com essa área 

ou pelo fato de os professores “veem como algo surpérfluo ou desnecessário para sua 

atividade de ensino” (MASETTO, 1998, p.20).  O autor ressalta que os profissionais do 

processo de ensino-aprendizagem devem dominar no mínimo quatro eixos desse processo, a 

saber: “o próprio conceito de processo de ensino-aprendizagem, o professor como conceptor e 
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gestor do currículo, a compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno no processo, e a 

teoria e a prática básicas da tecnologia educacional” ((MASETTO, 1998, p.20).  

Sobre o primeiro eixo pedagógico, o professor deve ter claro que o objetivo principal 

da docência é aprendizagem dos alunos. Por isso, ele deve entender o que é e como acontece a 

aprendizagem, estudar as teorias acerca da aprendizagem, como os alunos aprendem, como 

fazer para que a aprendizagem seja significativa para os alunos no ensino superior, 

compreender os princípios básicos de uma aprendizagem para alunos jovens ou adultos etc. 

Enfim, para além do desenvolvimento intelectual dos alunos, a aprendizagem deve visar ao 

desenvolvimento de suas habilidades humanas e profissionais e de seus valores enquanto 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades sociais.  

O Estágio de Docência torna-se um espaço potencializador de construção e discussão 

para o pós-graduando sobre a aprendizagem dos alunos de graduação, quando, primeiramente, 

antes mesmo da realização do ED, são oferecidas aos estagiários as oportunidades para que 

possam estudar, debater, entender, através das diferentes teorias de aprendizagem, quais têm 

centrado o aluno como o centro do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, eles 

poderão tomar decisões sobre em quais perspectivas as suas ações didático-pedagógicas 

deverão percorrer para que os alunos aprendam de maneira significativa e participativa.    

O entendimento dos pós-graduandos estagiários sobre a aprendizagem permite que 

eles compreendam o aluno como ser ativo e participativo do seu próprio processo de 

aprendizagem. Assim, a metodologia do professor deve favorecer para que aluno desenvolva 

suas potencialidades. Corrêa et al (2011) aponta que uma metodologia em perspectiva 

dialética desenvolve a participação e reflexão crítica do aluno. “Dessa forma, o conhecimento 

não é depositado pelo outro nem inventado pelo sujeito, mas é por ele construído em suas 

relações com os outros e com o mundo” (CORRÊA et al., 2011, p.92). Nessa perspectiva, o 

professor não é um transmissor de conhecimento, mas um mediador da aprendizagem, como 

sujeito que faz a “intermediação universitário-conhecimento”, a partir da problematização da 

realidade.  

 O segundo eixo pedagógico - “o professor como conceptor e gestor de currículos”- 

apresentado por Masetto (1998) se dá pela compreensão do professor em relação à 

importância do trabalho interdisciplinar com outras disciplinas do mesmo currículo, as quais 

podem dialogar sempre, no processo de formação do profissional, bem como estabelecer 

relações com as necessidades primeiras do exercício de determinada profissão. Compreender 

que o currículo abrange a aprendizagem de habilidades como o trabalho em grupo, a 

socialização com os colegas e com pessoas externas, a elaboração de relatórios, as pesquisas 
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em diferentes ambientes, o uso de diferentes recursos tecnológicos para realização de 

atividades acadêmicas e profissionais. O currículo deve valorizar a crítica, a pesquisa, a 

cooperação, os aspectos éticos do exercício da profissão, os valores sociais, culturais, 

políticos etc, como meio para o conhecimento e sua atualização.  

O Estágio de Docência também configura-se como espaço favorável para que os pós-

graduandos desenvolvam o terceiro eixo pedagógico - “a relação professor-aluno e aluno-

aluno no processo de aprendizagem” - destacado por Masetto (1998). A partir de uma 

primeira aproximação dos estagiários com a prática profissional, eles, junto ao professor 

orientador, assumirão um papel de mediador e incentivador dos alunos nas atividades que os 

permitirão a aprendizagem, demonstrando para eles os seus progressos, assim como os 

corrigirão sempre que necessário, pois a correção, neste caso, não se caracteriza como 

autoritarismo, mas como autoridade do professor que deseja que seus alunos aprendam. Nesta 

relação, o professor deve assumir a sua responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem 

convocando os alunos para assumirem também suas responsabilidades no processo de 

formação profissional. A parceria entre o professor e seus alunos deve acontecer, a fim de 

alcançarem juntos os objetivos que são comuns. Assim, “planejem o curso juntos, usando 

técnicas em sala de aula que facilitem a participação e considerando os alunos como adultos 

que podem se co-responsabilizar por seu período de formação profissional” (MASETTO, 

1998, p.22). 

Segundo Vasconcelos (2003), a relação do professor-aluno se constrói na autoridade 

do professor no processo de ensino-aprendizagem, que deve ser exercida quando o que se 

pretende é o bem-estar de seus alunos para que eles aprendam. Assim, embora os papeis do 

professor e alunos sejam complementares, ao mesmo tempo, são marcadamente distintos. Por 

isso, o professor não pode se isentar do seu papel profissional que lhe exige posturas e ações 

específicas, a exemplo do planejamento das aulas, da organização do espaço da sala de aula, 

do domínio dos objetivos e dos conteúdos da disciplina que leciona, da responsabilidade pelas 

escolhas das técnicas mais adequadas para o sucesso das atividades didáticas e da avaliação 

contínua de todo o processo, dentre outras.  

 

Com ética, clareza de propósitos, constância de atitudes, competência técnica e, 

principalmente, capacidade para dialogar, o docente saberá como exercer o seu papel 

profissional com autoridade (legítima e legitimada), respeitando a todos os seus 

alunos, estimulando-os à análise crítica dos conhecimentos que lhes forem sendo 

apresentados e atendendo, ao dar espaço e voz ao alunado, às específicas 

necessidades e anseios de cada uma de suas turmas. (VASCONCELOS, 2003, p.69) 
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O diálogo entre professor e alunos permite que ideias opostas sejam debatidas, já que 

haverá espaço para as dúvidas, as contraposições de argumentos, quando ambos terão o 

mesmo direito à iniciativa, a fim de promover uma comunicação efetiva. Assim, professor e 

alunos construirão o trabalho visando alcançar objetivos comuns e juntos ensinarão e 

aprenderão.  

Masetto (2003) apresenta um exemplo prático ao iniciar um curso, o professor poderá 

apresentar o plano de trabalho, procurando envolver o aluno na discussão do próprio plano e 

motivá-lo para sua própria aprendizagem.  

 

No primeiro encontro com os alunos, iniciar o contato deixando claro que o sucesso 

daquela disciplina vai depender de um trabalho em equipe entre professor e alunos, 

de parceria e de co-responsabilidade e que irá começar naquele mesmo instante, 

quando o grupo classe vai procurar se conhecer melhor e se manifestar sobre quais 

são suas expectativas sobre a disciplina, o que já ouviram falar sobre ela, que 

comentários de colegas ouviram, o que acreditam que vão estudar e para que serve 

aquela disciplina. (MASETTO, 2003, p.91) 

 

O quarto eixo pedagógico que o professor do ensino superior deve dominar é a 

tecnologia educacional.  Quando se quer alcançar um processo de aprendizagem eficaz e 

eficiente, alcançando os objetivos de forma mais completa e adequada possível, o professor 

não pode abrir mão dos recursos tecnológicos disponíveis, que poderão enriquecer sua prática 

docente. As mais variadas técnicas que podem ser utilizadas pelo professor na sala de aula, 

juntamente com os diversos recursos e mídias eletrônicas (o computador, a telemática, a 

internet, teleconferência, o correio eletrônico (e-mail), bate-papo on-line (chat) etc), 

possibilitarão criar ambientes de aprendizagens dinâmicos e diversos, de modo a promover 

uma aprendizagem significativa. 

 

Os recursos eletrônicos facilitam a pesquisa, a construção do conhecimento em 

conjunto ou em equipe, a intercomunicação entre alunos e entre estes e seus 

professores. Apresentam um novo modo de fazer projetos, de simular situações 

reais, de discutir possíveis resultados ou produtos esperados, de analisar diversas 

alternativas de solução. Facilitam grandemente o contato com especialistas por meio 

de correios eletrônicos ou teleconferências. (MASETTO, 2003, p.102) 

 

A utilização dos recursos tecnológicos, articulados às diversas técnicas didáticas, 

torna-se hoje quase que uma obrigação do professor no seu trabalho docente, até porque, 

quando o processo de ensino-aprendizagem tem o aluno como centro, o envolvimento dele em 

todas as atividades é imprescindível. Para isso, o professor como mediador e organizador do 
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trabalho, deve dispor das mais variadas estratégias para que os alunos se envolvam 

efetivamente em todas as atividades. 

D’Ávila e Leal (2015) ao propor uma discussão sobre os saberes pedagógicos como 

constituintes da profissionalidade docente, destacam, dentre esses, os saberes didáticos, que 

são os saberes próprios do processo de ensino. Os autores inspiram-se nas ideias de Gauthier 

para classificar os saberes didáticos em dois tipos: “saberes referentes à mediação de classe e 

saberes referentes à mediação da disciplina” (GAUTHIER, 1998, p.472). Os primeiros se 

referem aos saberes mobilizados pelo professor no intuito de organizar didaticamente a sala 

de aula, criando um ambiente propício e favorável à participação dos alunos, à interação entre 

eles, à aprendizagem significativa, ao sentimento de confiança, as relações interpessoais etc. 

Os segundos saberes referentes à mediação da disciplina estão relacionados às ações que o 

professor mobiliza para favorecer “o processo de ensino e aprendizagem e que são dirigidos 

diretamente ao conteúdo da disciplina lecionada” (GAUTHIER, 1998, p.473). Os dois saberes 

complementam-se e, por ser complexa esta mediação didática, “depende da integração entre 

elementos subjetivos (estado de ânimo do professor e dos alunos, empatia etc.) e objetivos 

(conhecimentos didáticos e pedagógicos) presentes na prática pedagógica”. (GAUTHIER, 

1998, p.473)  

O Estágio de Docência possibilita a construção dos saberes didáticos relacionados à 

mediação de classe, à medida que o estagiário, em parceria com o professor da disciplina, 

organiza a sala de aula estética e didaticamente, através da administração do tempo da aula; 

da relação afetiva com os alunos; da interação verbal; da estimulação dos alunos a 

participarem e se comprometerem nas atividades; da estimulação de valores e postura 

profissional; da produção de um clima de confiança na sala; da produção para integração entre 

alunos e entre os alunos e o professor; do saber administrar os trabalhos em equipes; da 

localização das lideranças; do trabalho proativo etc. Em relação aos saberes referentes à 

mediação da disciplina, o professor da disciplina e o pós-graduando devem desenvolvem 

ações que favoreçam o processo de ensino aprendizagem, relacionados ao conteúdo da 

disciplina, a exemplo da organização e seleção de metodologias de ensino; da pesquisa como 

meio de enriquecer e atualizar o processo de ensino-aprendizagem; da identificação de 

lacunas de aprendizagem e intervenção nelas; da utilização de recursos (técnicos e 

tecnológicos); da criação de situações didáticas de aprendizagem; da elaboração dos planos de 

aula; da contextualização do conteúdo de acordo com o nível cognitivo/cultural dos alunos; do 

domínio e segurança no conteúdo específico da matéria; da valorização dos conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o conteúdo, dentre outros exemplos. (D’ÁVILA e LEAL, 2015). 
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São inquestionáveis as possibilidades que o Estágio de Docência pode favorecer para o 

desenvolvimento dos saberes pedagógicos dos pós-graduandos em seu processo formativo 

para o exercício da docência universitária, quando esses têm a oportunidade de vivenciar nas 

suas práticas de estágio situações que os provoquem e estimulem a mobilização desses 

saberes. Por isso, é preciso um trabalho coletivo entre o professor orientador do estágio e 

estagiário, que se organiza em vários tempos e espaços, e não apenas em relação à utilização 

dos procedimentos didático-metodológicos pelo professor em sala de aula.   

 

Tempo e espaço de pensar a aula; tempo e espaço de pré-organizá-la; tempo e 

espaço de propô-la e negociar com as circunstâncias; tempo e espaço formal da aula; 

tempo e espaço de avaliá-la; tempo e espaço de revê-la; tempo e espaço de 

reestruturá-la; tempo e espaço de pensar de novo[...] (FRANCO, 2011, p.163-164) 

 

Assim, o Estágio de Docência, como atividade prática docente, não se encerra nem se 

limita aos procedimentos didáticos e metodológicos realizados pelo professor nas aulas, a 

simples aplicação de técnicas, pautada na racionalidade técnica, mas acontece antes mesmo de 

iniciar o estágio em sala de aula, quando se pensa e planeja a aula que será desenvolvida, a 

organização do tempo e do espaço em que poderá ocorrê-la, a sua avaliação e reestruturação, 

ou seja, a prática docente se dá antes, durante e após a realização das aulas.    

 

2.3 – Síntese conclusiva do capítulo 

 

As diferentes perspectivas apresentadas neste capítulo sobre os saberes dos professores 

possibilitaram a compreensão desses saberes e como se desenvolvem nos contextos de 

formação inicial e continuada dos professores, assim como no seu fazer docente. São os 

saberes dos professores que constituem a profissionalidade docente. 

O ensino superior, por apresentar uma realidade complexa e diferente de outros níveis 

de ensino, impõe uma formação de seus professores que atendam às necessidades específicas 

de aprendizagem dos alunos em processo de formação profissional, exigindo saberes que 

ultrapassem a visão simplista e limitada da docência no que diz respeito ao domínio do 

conhecimento a ser transmitido para o aluno. Assim, os saberes pedagógicos, que têm sido 

alvo de discussão por diversos pesquisadores e estudiosos, têm se destacado por serem 

considerados os mais carentes entre os professores universitários.  Talvez, pela forma como 

foi-se configurando o ensino superior no Brasil em relação à requisição dos seus professores, 

os quais bastavam serem profissionais competentes em suas áreas de atuação para serem 

considerados aptos a ensinarem. Ensinar era sinônimo de transmitir conteúdos aos alunos. No 
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processo de ensino e aprendizagem, o professor era o centro, e o aluno era considerado um 

mero receptor dos conteúdos. No entanto, devido à nova configuração que a sociedade 

começa a ganhar, principalmente, a partir da revolução tecnológica, passam a exigir outras 

competências dos professores universitários. Entre essas competências está o domínio na área 

pedagógica.  

Diante disso, é preciso pensar na formação dos professores universitários que favoreça 

a construção e o desenvolvimento dos saberes pedagógicos. Assim, o Estágio de Docência, 

como espaço formativo para a docência, suscita algumas possibilidades no que diz respeito à 

formação pedagógica dos pós-graduandos, à medida que permite a construção dos saberes 

didáticos-pedagógicos tão necessários ao processo de ensino aprendizagem. 

Os saberes didáticos, como integrantes dos saberes pedagógicos, possibilitam que os 

conhecimentos dos conteúdos, aliados aos conhecimentos pedagógicos, auxiliem na 

aprendizagem dos alunos, através da mediação de classe e da mediação da disciplina.  

No Estágio de Docência, o estagiário mobiliza os saberes didáticos quando planeja, 

adequa, emprega técnicas e diferentes recursos tecnológicos ao ministrar a disciplina alvo do 

seu estágio. Utiliza-se desses métodos no processo de ensino-aprendizagem, a fim de 

estimular os alunos a participarem das aulas e a se interessarem pelos conteúdos.  

A partir dessas implicações, é possível compreender a necessidade dos saberes 

pedagógicos no desenvolvimento do exercício docente da educação superior e a utilização de 

tais recursos no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, faz-se necessário adequar e 

ampliar os espaços, como o Estágio de Docência na pós-graduação stricto sensu, que permita 

a formação pedagógica para a docência universitária.  
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CAPÍTULO 3 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 

O presente capítulo busca apresentar os participantes deste estudo, o lócus da 

investigação, o caminho metodológico pelo qual a pesquisa fora realizada. O objetivo foi 

compreender como a experiência do Estágio Docência contribui para formação ao exercício 

da docência, a partir de uma proposta de pesquisa de história de vida e de formação ou 

pesquisa narrativa. Além disso, objetivou-se explicitar as opções relacionadas à escolha da 

abordagem, do método e do paradigma de pesquisa, a técnica de coleta de dados e os 

procedimentos de análise.  

 

3.1. – Caracterização da Pesquisa 

 

Para alcançar os objetivos desta proposta de investigação, utilizou-se da pesquisa de 

abordagem qualitativa. Segundo Colin e Knobel (2008), a pesquisa qualitativa tem como 

pressuposto a existência de uma dinâmica entre o mundo real e o sujeito, visa a descrever a 

complexidade de fenômenos sociais, históricos, antropológicos não captáveis por abordagens 

quantitativas. 

Bogdan e Biklen (1994) apontam como uma das características da abordagem 

qualitativa o fato desta se interessar pelo modo como as diferentes pessoas dão sentido às suas 

vidas. “Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a perspectiva dos participantes, 

isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas” 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Além disso, dá ênfase mais ao processo do que simplesmente aos 

resultados. 

Nessa perspectiva, tomou-se como base os princípios epistemológicos e 

metodológicos da pesquisa (auto) biográfica em Educação e suas construções mais recentes, 

do tipo história de vida e formação ou pesquisa narrativa.  

 

“Tendo como pressuposto que as narrativas de si, orais e escritas, contribuem para a 

transformação de sentidos histórico-culturais, alusivo às representações de si, do 

outro e da ação do sujeito no mundo, tanto para a pessoa que narra, quanto para 

aquelas que leem, escutam e analisam essas narrativas”. (ABRAHÃO, 2013, p.9) 

 

O foco de investigação deu-se a partir de uma modalidade de pesquisa que valoriza a 

exposição dos pensamentos dos indivíduos acerca da sua visão de mundo. A pesquisa 

narrativa ou história de vida e formação enquadra-se na abordagem (auto) biográfica, que, 
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para Nóvoa (1997), reforça o princípio segundo o qual é sempre a própria pessoa que se forma 

e forma-se na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida. Isto é, 

procura desencadear uma reflexão teórica sobre o processo de formação dos adultos, dando 

aos sujeitos o estatuto de investigadores, cuja epistemologia da formação precisa ser 

entendida como processo de produção-inovação. Este princípio primordial situa a pesquisa no 

contexto da pesquisa (auto) biográfica em Educação, mais especificamente ao optar por 

trabalhar com os princípios do movimento socioeducativo das histórias de vida e formação. 

(NÓVOA e FINGER, 2010). 

Mercedes Pazos (apud Souza, 2006) afirma que as diversas terminologias utilizadas 

para designar a investigação no campo da abordagem biográfica ou das histórias de vida no 

campo das Ciências Sociais e da formação de professores acabam refletindo em diferentes 

perspectivas teóricas e metodológicas, os quais são denominados como “[...] estúdios 

narrativos, métodos de experiência personal, métodos biográficos, ÿontrealÿves de vida, 

histórias y relatos de vida, historia oral, historia y narrativas personales, autoetnografía etc. 

[...]”(apud SOUZA, 2006, p. 23-24) 

Na área de educação, as pesquisas têm adotado a história de vida, mais 

especificamente, o método autobiográfico e as narrativas de formação como processo de 

investigação-formação, sejam na formação inicial ou continuada de professores/professoras, 

sejam em pesquisas centradas nas memórias e autobiografias de professores (SOUZA, 2006).  

O aspecto formador das narrativas é defendido por Bruner (1990) quando defende que 

a autobiografia não é um registro, mas uma narração do protagonista sobre o que ele pensa da 

sua experiência, sobre o que se fez, em que situações, de que maneiras, por quais razões. Ao 

falar do passado, o narrador já não representa mais, no presente, o que ele foi no passado, pois 

ele aprende e reconstrói a sua forma de pensar. Nesse processo de narrar a sua experiência, as 

pessoas repensam sobre as suas ações, podendo dizer que não fariam mais o que fizeram. 

Sendo assim, ocorre uma própria interpretação do seu passado (RABELO, 2011). 

Além do caráter formador da narrativa de “si mesmo”, Rabelo (2011) destaca o seu 

caráter emancipatório, quando permite ir além do mito da “subjetividade unificada” e a 

revelação dos conflitos, por ser uma fonte em que grupos minoritários se empoderam, falando 

das suas próprias experiências, o que os tornam mais fortes.  

 

As investigações que utilizam narrativas tornam possível o relato das experiências 

não só dos legitimados, mas das minorias, possibilitando que se ouçam outras vozes, 

além das que respondem pelas deliberações. A potencialidade destas novas vozes 

pode mostrar que as discriminações e papéis são provocados por forças sociais, mas 

que pode haver uma resistência a estas determinações. (RABELO, 2011, p.177) 
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A narrativa é considerada, nesse contexto, como um tipo de pesquisa que tem um 

caráter de investigação-formação emancipatória. Afirma-se como possibilidade de tomar a 

experiência humana como objeto de conhecimento, passivo de mensuração, análise e 

interpretação. Assim, a pesquisa com narrativas autobiográficas tem um propósito 

fundamental: dar vez e voz à pessoa-sujeito da investigação e, desse modo, oportunizar-lhe 

aprender, crescer e se desenvolver a partir de suas experiências pessoais, profissionais, enfim, 

formativas, em um “processo de caminhar para si”.  

Cunha (1997) reforça também esse argumento quando aborda sobre a relevância do 

trabalho com narrativas na pesquisa e/ou ensino, em que as narrativas possibilitam partir para 

a desconstrução/construção das próprias experiências tanto do professor/pesquisador como 

dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino: “Exige que a relação dialógica se instale criando uma 

cumplicidade de dupla descoberta. Ao mesmo tempo em que se descobre no outro, os 

fenômenos revelam-se em nós.” (CUNHA, 1997, p.3) 

Além disso, a autora supracitada destaca que o trabalho com as narrativas é 

importante, porque é profundamente formativo, pois, ao partilhar a historicidade narrativa e a 

expressão biográfica dos fatos percorridos, converte-se em um elemento purificador de des-

alienação tanto individual como coletiva, possibilitando situar-se a partir de uma nova posição 

no mundo. A compreensão deste trabalho, por meio das narrativas, tem permitido, mesmo 

sem a intenção principal, a pesquisa qualitativa de fazer uma intervenção em uma alternativa 

de formação. “Ao mesmo tempo que o sujeito organiza suas ideias para o relato – quer 

escrito, quer oral – ele reconstrói sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba 

fazendo uma autoanálise que lhe cria novas bases de compreensão de sua própria prática” 

(CUNHA, 1997, p.4).  

Marie-Christine Josso (2004) defende que a narração de si mesmo é construída a partir 

de “recordações-referência”, por meio das quais os sujeitos evocam lembranças e as 

organizam numa lógica narrativa de formação. Essas “recordações-referência” representam o 

que os sujeitos compreendem como partes constitutivas da sua formação.  

 

[...] A recordação-referência pode ser qualificada de experiência formadora, porque 

o que foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve, daí para a frente, quer de 

referência a numerosíssimas situações do gênero, quer de acontecimento existencial 

único e decisivo na simbólica orientadora de uma vida. São as experiências que 

podemos utilizar como ilustração numa história para descrever uma transformação, 

um estado de coisas, um complexo afetivo, uma idéia, como também uma situação, 

um acontecimento, uma atividade ou um encontro. E essa história me apresenta ao 

outro em formas sócio-culturais, em representações, conhecimentos e valorizações, 

que são diferentes formas de falar de mim, das minhas identidades e da minha 
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subjetividade[...] (JOSSO, 2004, p. 40-41) 

 

Assim, as histórias de vida e formação, construídas por meio das narrativas das 

experiências dos acontecimentos, encontros, pessoas que foram significativas para a formação 

do sujeito, podem representar uma síntese do processo formativo da identidade docente. Esse 

processo abre espaço para a utilização dessas narrativas como método de investigação, pois 

“elas permitem acesso ao modo como as pessoas apreendem e compreendem seus contextos, 

como interpretam e dão sentido ao que narram, assim como favorece a compreensão da 

formação da subjetividade da pessoa”. (GIANINI e PASSEGGI, 2013, p. 125) 

Reis (2008) colabora com essa discussão quando apresenta que, em contextos de 

formação inicial e contínua de professores, a construção de narrativas e a sua leitura, análise e 

discussão encerram potencialidades no desenvolvimento pessoal e profissional dos 

professores. Esses reconstroem as suas próprias experiências de ensino e aprendizagem e os 

seus percursos de formação. Assim, revelam os conhecimentos pedagógicos construídos por 

meio das suas experiências, possibilitando a sua análise, discussão e eventual reformulação.  

As narrativas de professores em processo de formação podem não somente revelar 

como esses contam e percebem as suas próprias experiências, mas também favorecem para 

sua autorreflexão, análise e o refazer-se num processo contínuo de formação.  

 

A redacção de relatos sobre as suas experiências pedagógicas constitui, por si só, um 

forte processo de desenvolvimento pessoal e profissional ao desencadear, entre 

outros aspectos: a) o questionamento das suas competências e das suas acções; b) a 

tomada de consciência do que sabem e do que necessitam de aprender; c) o desejo 

de mudança; e d) o estabelecimento de compromissos e a definição de metas a 

atingir. (REIS, 2008, p.20) 

 

Nessa dinâmica de contar sobre a si mesmo por meio das narrativas, o professor 

também encontra-se no processo avaliativo das suas próprias competências e das suas 

necessidades formativas.  

Caminhando nessa vertente, vale destacar que a pesquisa utilizou como recurso teórico 

metodológico a história de vida e formação ou pesquisa narrativa, por compreender a 

importância desse tipo de pesquisa, que permite uma análise retrospectiva da história de vida 

pessoal e profissional dos pós-graduandos. Além de oportunizar momentos de reflexão sobre 

o que eles experienciaram como prática docente durante o Estágio de Docência, possibilitou o 

realinhamento no seu processo de formação. 

Tendo os cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado como espaço 

privilegiado para formação do professor universitário, entende-se que, por meio das narrativas 
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dos mestrandos, das suas histórias de vida e formação, pode-se analisar os fatores que 

influenciaram na sua formação docente, bem como revelar as contribuições que o estágio de 

docência agregou para sua formação pedagógica à docência universitária.  

 

3.2 – O Lócus da Pesquisa: uma breve apresentação 

 

Na medida em que a pesquisadora está vinculada profissionalmente à UESB, bem 

como é aluna do Programa de Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores 

desta Instituição de Ensino Superior, situada no município de Jequié-Ba, despertou o interesse 

em desenvolver a pesquisa em tal local, a fim de conhecer e compreender melhor a região e 

seus programas de pós-graduação stricto sensu no que se refere ao seu processo formativo de 

professores universitários. Além disso, a ausência de trabalhos relativos ao assunto na região 

indicou a necessidade de preenchimento de uma lacuna importante no contexto acadêmico.  

Emancipado desde o ano de 1897, o município de Jequié, situado a 360 Km da capital 

do Estado, Salvador, apresenta uma população estimada em 161.880 para o ano de 2016 e, 

segundo o censo demográfico de 2010, apresenta uma população em 151.895, dados do 

IBGE. O município é banhado pelo Rio de Contas, sua principal fonte hidrográfica, 

destacando-se a Barragem da Pedra construída a aproximadamente 4 Km do centro da cidade. 

Com altitude de 200 metros, encontra-se na zona limítrofe entre a caatinga e a zona da mata, 

possui um clima semiárido, com temperaturas elevadas durante todo o ano. O município 

constitui-se como centro comercial e manufatureiro da microrregião de Jequié, tornando-se 

um importante entroncamento rodoviário.  

É importante também situar a UESB2 nesse contexto, uma vez que os participantes da 

pesquisa fazem parte dos programas de pós-graduação stricto sensu nessa universidade. Os 

três campi que integram a universidade localizam-se nas respectivas cidades: Campus 

Universitário de Vitória da Conquista (sede central), Campus Universitário de Jequié e o 

Campus Universitário Juvino Oliveira, em Itapetinga. Trata-se de uma universidade pública 

que, há mais de 35 anos, vem se desenvolvendo no que se refere ao crescimento dos cursos de 

graduação oferecidos, tanto de licenciaturas quanto de bacharelados, na modalidade 

presencial e alguns cursos na modalidade à distância, além dos cursos de pós-graduação lato 

 
2 A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) foi instituída pela Lei Delegada nº 12 de 30 de dezembro de 1980, 

autorizada pelo Decreto Federal nº 94.250, de 22 de abril de 1987 e reestruturada pela Lei nº 7.176, de 10 de setembro de 

1997. A Instituição teve o seu regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.329, de 07 de maio de 1998, o credenciamento 

concedido por meio do Decreto Estadual nº 7.344, de 27 de maio de 1998 e o recredenciamento com o Decreto Estadual nº 
16.825, de 04 de julho de 2016. É uma entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público interno e 

regime especial de ensino, pesquisa e extensão, de caráter multicampi.  (PDI/UESB, 2013-2017, p.09). 
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sensu e stricto sensu, na modalidade de mestrados e doutorados, em diversas áreas de 

conhecimento.  

No ano de 2012, a universidade registrou, no final, um total de 8.508 alunos 

matriculados nos 47 cursos de graduação na modalidade presencial, e 991 matrículas na 

modalidade presencial especial Plataforma Paulo Freire. No que se refere aos programas de 

pós-graduação lato sensu, registrou, no mesmo ano, um número de 12 cursos cadastrados no 

total. Em relação aos programas de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado, no 

mesmo ano foram registrados 13 cursos e, em nível de doutorado, foram registrados 3 

programas. Vale ressaltar que houve um crescimento após o ano de 2012, ainda que pequeno, 

de outros programas tanto de mestrado como doutorado.  

Historicamente, as atividades de ensino, pesquisa e extensão convergem para a 

produção de conhecimentos que, além de atender às demandas existentes, criam necessidades 

no contexto em que a Universidade está inserida. 

3.2.1. O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação Científica e Formação de 

Professores – PPG-ECFP 

 

A princípio, o projeto de pesquisa tencionou a pesquisar três programas de pós-

graduação strictu sensu da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, os quais estão dentro 

das áreas de Ciências Biológicas, Química e Matemática, uma vez que estivesse em seus 

currículos o Estágio de Docência na proposta de formação dos seus pós-graduandos. Nesse 

sentido, após consulta aos respectivos links dos programas de pós-graduação strictu sensu, 

disponível no site da UESB, encontrou-se três programas de mestrado acadêmico3 que 

apresentavam os requisitos para pesquisa, a saber: O Programa de Pós-graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP), O Programa de Pós-graduação 

em Genética, Biodiversidade e Conservação (PPG-GBC), e o Programa em Química (PGQ). 

O Programa Profissional em Matemática em Rede Nacional não entrou como lócus de 

pesquisa, pois não tem em seu currículo o Estágio de Docência no Ensino Superior, além 

 
3 Mestrado Acadêmico se diferencia da proposta do Mestrado Profissional na medida em que Mestrado Profissional é a 

designação do Mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação 

profissional.. Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o exercício da docência, e, como todo programa de 

pós-graduação stricto sensu, tem a validade nacional do diploma condicionada ao reconhecimento prévio do curso (Parecer 

CNE/CES 0079/2002). Responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional de natureza diferente 
da propiciada pelo mestrado acadêmico e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e expansão desta modalidade 

de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação de mestres segundo padrões de exigência mais simples ou 

mais rigorosos do que aqueles tradicionalmente adotados pela pós-graduação. A Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) é responsável por regular a oferta de programas de mestrado profissional por meio de 
chamadas públicas e avaliar os cursos oferecidos. (Disponível em: <http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-

frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7419-mestrado-profissional> , acesso em 13 de março de 2016) 
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disso, o Programa está voltado para o público de professores em exercício da educação básica. 

No entanto, vale frisar que o PPG-ECFP atende as áreas de ciências e matemática, o que não 

prejudicou o objetivo da investigação.  

Sendo assim, estabelece-se contato com os coordenadores dos três programas 

mencionados, a fim de apresentar a pesquisadora, o objetivo da pesquisa, bem como solicitar 

a autorização para a realização da pesquisa nos respectivos programas, conforme cartas de 

autorização (APÊNDICE A). Na oportunidade, solicitou-se os contatos dos pós-graduandos, 

para que o contato fosse estabelecido por meio de e-mail ou telefone.  

Vale ressaltar que os Programas de Pós-graduação em Genética, Biodiversidade e 

Conservação (PPG-GBC) e o Programa em Química (PGQ) a princípio seriam uns dos lócus 

da pesquisa, contudo não foi possível realizá-la nesses programas, pois nenhum dos pós-

graduandos se dispuseram ou não deram retorno ao convite para participar da pesquisa. 

Assim, a pesquisa contou com a participação apenas do Programa de Pós-graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores. Considera-se importante apresentá-lo, uma 

vez que constitui o lócus da investigação. 

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG-ECFP) oferece o curso de Mestrado Acadêmico. O Programa foi aprovado 

na CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em 

Novembro/2010, iniciando efetivamente suas atividades no primeiro semestre de 2011. 

O Programa está vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas (UESB/Jequié-

BA), e foi criado com a finalidade de desenvolver pesquisas no campo do Ensino de Ciências 

e Matemática, a fim de promover a qualificação do educador/pesquisador nas áreas de ensino 

de Biologia, Física, Química e Matemática e, concomitantemente, gerar conhecimentos que 

contribuam para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem na referida área, 

considerando todos os níveis de escolaridade no plano da educação formal e, também, em 

outras instâncias no plano da educação não formal. 

O Programa é destinado a candidatos graduados (Licenciatura e/ou Bacharelado) em 

Ciências, Biologia, Física, Química, Matemática e Pedagogia, além contemplar professores 

em exercício de docência nas respectivas áreas. Para o ingresso no programa, é essencial que 

os alunos tenham interesse em desenvolver projetos de pesquisa na área de Ensino de 

Ciências e Matemática (Área de Concentração).  

O PPG-ECFP está estruturado de maneira a contemplar um perfil de formação para o 

educador/pesquisador caracterizado pela observância de três compromissos essenciais: i) a 

excelência e o rigor acadêmico e científico; ii) o desenvolvimento de um pensamento crítico 
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direcionado para os desafios existentes na área educacional; iii) uma compreensão ampliada 

da problemática educacional brasileira e, em específico, da Educação Científica, que 

contemple tanto o sistema formal de ensino, especialmente a escola pública, quanto os 

processos formativos desenvolvidos em ambientes educacionais não escolarizados (museus, 

parques, zoológicos, mídia etc.). 

 

3.3. Participantes da Pesquisa 

 

As participantes da pesquisa foram seis discentes do mencionado programa de pós-

graduação stricto sensu apresentado anteriormente. A eleição das participantes da pesquisa 

obedeceu alguns passos iniciais, tais quais: visita a coordenadora do PPG-ECFP para 

apresentação da pesquisadora, apresentação da proposta e os objetivos da investigação, bem 

como exposição das necessidades para iniciar a investigação, ou seja, contato dos 

alunos/mestrandos do programa com nomes e endereços eletrônicos (e-mails). Na 

oportunidade, entregou-se, à coordenadora, o Ofício de Apresentação e Autorização 

(Apêndice A) para realização da pesquisa junto ao respectivo programa.  

Após receber os contatos dos mestrandos, foi enviado o e-mail convite (Texto do 

Apêndice B) para todos os contatos informados pela coordenação do PPG-ECFP. No 

respectivo e-mail, foi realizada uma breve apresentação da pesquisadora, do objetivo da 

pesquisa, da relevância do trabalho e da importância da participação dos mestrandos nos 

encontros narrativos. Em tempo, no e-mail sugeriram-se dias e horários para que eles 

pudessem enumerar de um a quatro, na sequência, pela ordem de preferência. Caso não 

pudessem estar em algum dia das opções ofertadas, deveriam assinalar um x (X). Das opções 

dadas, a maioria colocou como primeira opção o dia de sábado, pela manhã, das 9:00 horas às 

11:00 horas. Feitos os convites aos mestrandos, obteve-se o retorno de alguns justificando o 

porquê de não poder participar e a confirmação de seis mestrandas, as quais aceitaram 

participar da pesquisa.  

A seguir, o perfil das participantes da pesquisa será apresentado. Vale ressaltar que o 

perfil foi traçado mediante o formulário (Apêndice E) elaborado para este fim, o qual foi 

entregue às participantes no primeiro encontro narrativo. Por meio do formulário, buscou-se 

identificar as participantes relacionando-as aos nomes fictícios escolhidos para serem 

utilizados neste trabalho, a fim de manter o sigilo dos nomes. Além disso, buscou-se conhecer 

as formações acadêmicas, as experiências com a docência e o fato de terem realizado o 

Estágio de Docência durante o mestrado.  
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Constatou-se, pois, que, dentre as seis participantes, todas ingressaram no programa de 

mestrado no ano de 2015. As pós-graduandas ficaram livres para escolherem os seus nomes 

fictícios para serem expostos neste trabalho. Assim, definiu-se: Rosa, Cristal, Margarida, 

Jade, Preta e Emanuela.   

Para sintetizar o perfil das participantes, optou-se por apresentar, por meio do Quadro 

4, os nomes fictícios, idade, formação inicial, instituição onde se graduou, tempo de 

conclusão do curso, experiência na docência, curso de graduação e disciplina em que realizou 

o Estágio de Docência (ED) durante o mestrado.  

 

Quadro 4 – Perfil das Participantes da Pesquisa 

Rosa Cristal Margarida Jade Preta 

 

Emanuela 
 

Nomes Fictícios das 

Participantes 

Informações 

26 36 27 34 47 37 Idade 

Ciências 

Biológicas 
Matemática Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia Formação Inicial 

UESB UNEB UESB UESB UESC UESB 
Instituição de 

Graduação 

2014 2013 2012 2007 1995 2012 
Ano de conclusão do 

curso 

Não 

Ensino 

Fundamental / 
séries finais 

Ed. Infantil; 

Ensino 

Fundamental/sé

ries iniciais e 

finais; Ensino 

Superior 

Todos os 

níveis de 
ensino 

Todos os níveis de 

ensino 
Não Experiência na Docência 

Ciências 

Biológicas 
Pedagogia Pedagogia 

Ciências 

Biológicas 
Pedagogia Pedagogia 

Curso de Graduação no 

qual realizou o ED 

Met. e Prática 

do Ensino de 

Ciências 

Conteúdos e 

Métodos do 

Ensino da 

Matemática 

Met. do Ensino 

de Ciências 

Estágio 

Supervisio-

nado 

Met. do Ensino de 

Ciências 

Conteúdos e 

Métodos do 

Ensino da 

Matemática  

Disciplina do ED 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (2017) 

 

Observa-se, quanto ao perfil das participantes, uma diferença em relação à faixa etária 

de idade, que vai dos 26 aos 47 anos. Tal fato estabelece uma relação direta com o período de 

conclusão dos seus respectivos cursos de graduação. Quando comparou-se a participante mais 

velha, Preta, que tem 47 anos e concluiu o curso de Pedagogia em 1995, com a mais nova 

participante, Rosa, que tem 26 anos e concluiu seu curso de Ciências Biológicas em 2014, 

ingressando diretamente no mestrado no ano seguinte, percebeu-se que o tempo possibilitou 

Preta a vivenciar mais experiências no exercício da docência como trabalho profissional. 
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Enquanto Rosa, por concluir há pouco tempo o seu curso de graduação, não tem experiência 

em relação à docência como trabalho profissional. No entanto, observou-se que o ingresso no 

Programa de Mestrado ocorre em tempos diferentes para ambas participantes. Para Preta, 

muitos anos após concluir o curso de Pedagogia e, para Rosa, logo após concluir o curso de 

Ciências Biológicas. A primeira, agregou ao seu percurso formativo experiências em todos os 

níveis de ensino (como revela o Quadro 1); e a segunda buscou outro caminho quanto a sua 

trajetória de formação. Aqui, não buscou-se julgar quem escolheu melhor os seus percursos 

formativos, apenas compreender, por meio de uma análise comparativa, as prováveis 

irregularidades históricas dos percursos e trajetórias de vida-formação. Feito isso, percebeu-se 

como cada sujeito vai traçando e alinhavando a sua história de vida e formação em tempos e 

formas diferentes. Tal assunto será abordado a partir do próximo capítulo.  

 

3.4 – O grupo focal como possibilidade de encontro narrativo 

 

Para constituição das fontes (auto)biográficas, utilizou-se o Grupo Focal (focusgroup) 

junto às participantes da pesquisa, que, apesar de ser considerado uma técnica, tornou-se mais 

que uma técnica para a pesquisadora, tornou-se a possibilidade de reunir pessoas de cursos 

diferentes para tentar refletir coletivamente sobre o que é a experiência no Estágio de 

Docência como princípio articulador de formação para a docência universitária. 

Compreendeu-se que essa possibilidade de encontro coletivo tornou-se a criação de um 

ambiente comum de pessoas que passaram por experiências comuns e singulares ao mesmo 

tempo e que puderam construir, coletivamente, um texto narrativo, a partir de reflexões 

iniciadas no singular e reconduzidas, muitas vezes, a uma reflexão que só aconteceria no 

coletivo. 

Por esta razão, este estudo fora proposto para um grupo de pessoas em processo de 

formação, que passaram pelas experiências do Estágio de Docência no mestrado, na 

perspectiva da valorização da vida humana, uma vida que se organiza e se constrói segundo 

uma experiência, tornando-se real e possível de ser acessada a partir da elaboração e 

socialização de experiências de vida-formação. São, portanto, histórias e experiências únicas, 

de modo que, ao narrarem seus descolamentos/travessias, as colaboradores perceberam-se 

como protagonistas de suas experiências, podendo, ao mesmo tempo, recordar o passado, 

pensar sobre os dilemas do presente e tecer explicações sobre a vida e sua formação.  

No entanto, não se tencionou, aqui, gerar expectativas de se chegar a uma conclusão 

definitiva, inequívoca e exata sobre o tema em estudo, pois, se assim for, surgirá uma 



71 

 

contradição aos princípios hermenêuticos e fenomenológicos que norteiam uma pesquisa 

(auto)biográfica, bem como negará a dimensão da temporalidade biográfica da experiência e 

da existência humana. (DELORY-MOMBERGER, 2012a) 

 

[...] a temporalidade biográfica configura-se como outra vertente estruturante da 

experiência humana e das narrativas num tempo biográfico, ao explicitar territórios 

da vida individual e social, através das experiências vividas e narradas pelos 

sujeitos, implicando-se com princípios hermenêuticos e fenomenológicos que 

caracterizam a vida, o humano e suas diferentes formas de expressão e manifestação. 

(SOUZA, 2014, p.41) 

 

O grupo Focal caracteriza-se pelos aspectos subjetivos de construção de sentidos dos 

sujeitos, bem como ressalta a dimensão qualitativa e temporal do tema em estudo. No caso 

específico da pesquisa, a escuta das vozes das colaboradoras revelou as suas interpretações e 

percepções singulares sobre as suas experiências no Estágio de Docência e de como esse 

processo foi contribuindo para a sua formação pedagógica. Experiências formadoras que 

aconteceram em diversos momentos, sendo possível revelá-las por meio das recordações-

referências4 dos sujeitos, elementos constitutivos dessa formação.   

 

Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si 

mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 

atribui ao que é “vivido” na continuidade temporal do nosso ser psicossomático. 

Contudo, é também um modo de dizermos que, neste continuum temporal, algumas 

vivências têm uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas 

extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ou com o 

nosso ambiente humano e natural. (JOSSO, 2004, p.48) 

 

As narrações das experiências formadoras que as mestrandas participantes 

apresentaram durante a realização da pesquisa estão diretamente ligadas ao que foram 

relevantes e significativos para elas em determinados momentos de sua formação. Mesmo 

sendo um processo contínuo, é possível que as participantes tenham a consciência das 

vivências marcantes, que contribuíram para sua formação.  

Outro aspecto considerado na pesquisa (auto)biográfica foram as interpretações das 

participantes, pois essas estiveram ligadas diretamente às diferentes histórias de vida e 

formação dessas pessoas, bem como aos momentos em que se deram os encontros com o 

grupo para a realização da técnica. Assim, houve a consciência da necessidade em considerar, 

 
4 Marie-Christine Josso (2004) traz, em seu livro Experiências de Vida e Formação, uma definição sobre recordação-

referência qualificando-a de experiência formadora “porque o que foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve, daí para 

a frente, quer de referência a numerosíssimas situações do gênero, quer de acontecimento existencial único e decisivo na 
simbólica orientadora de uma vida”. (JOSSO, 2014, p.40). É simbólica do que o sujeito compreende como elementos 

constitutivos da sua formação.  
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durante esse processo de construção das narrativas das mestrandas, o seu tempo biográfico.  

 

3.4.1. – A escolha pelo grupo focal como proposta para realização dos encontros narrativos 

 

A técnica do grupo focal tem ganhado espaço nas pesquisas nos últimos anos, 

principalmente, nos países em desenvolvimento, por se constituir uma forma prática, fácil e 

rápida de se ter contato com o grupo que se quer investigar, além de gerar a oportunidade de 

observar uma grande quantidade de interação a respeito de um tema em curto período de 

tempo. (MAZZA, MELO e CHIESA, 2009; MORGAN, 1997) 

Para Morgan (1997, apud VEIGA e GONDIM, 2001), o grupo focal como técnica 

ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e as entrevistas em 

profundidade. Ademais, oportuniza a definição de um recurso para entender o processo de 

construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos. 

No caso da pesquisa, os encontros com as colaboradoras possibilitaram revelar por 

meio das vozes das participantes no grupo, as suas percepções e interpretações sobre suas 

experiências formativas, em especial no Estágio de Docência, para o seu processo de 

formação à docência universitária, foco da investigação.  

Como qualquer outro instrumento de coleta utilizado numa pesquisa, o grupo focal 

apresenta vantagens e desvantagens. Para Gui (2003), a principal vantagem desta técnica 

consiste na oportunidade de observar uma quantidade muito maior de interação entre os 

participantes a respeito de um tópico, em um limitado intervalo de tempo, podendo o 

pesquisador direcionar e focalizar o tema proposto, evidenciando as similaridades e as 

diferenças em relação às opiniões e às experiências dos seus participantes. No entanto, podem 

haver também desvantagens, na medida em que o grupo, constituído para pesquisa, não 

represente um espaço natural para trocas sociais, como acontecem na observação participante, 

além do fato do pesquisador, na tentativa de manter o foco na entrevista, influenciar as 

interações do grupo. Para alguns participantes, a presença de outra pessoa pode afetar o que 

eles dizem ou a forma como dizem. O que, neste caso, ressalta o papel do pesquisador em 

preparar os participantes para a discussão que ocorrerá, pois favorecerá uma conversação 

espontânea, a fim de que a intimidade entre os sujeitos participantes possa criar um clima 

mais perto do natural, humanizada, “que estimula a participação e leva a uma teia de relação 

que se aproxima à trama das relações em que o sujeito se expressa em sua vida cotidiana.” 

(REY, 2002, p.87).  
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Vale ressaltar que outra limitação acerca da técnica a ser considerada consiste na 

dificuldade em reunir os participantes dos encontros, pois o pesquisador deve considerar as 

disponibilidades de dias e horários dos envolvidos, para que se tenham grupos com um 

número considerável e indicado de participantes, a fim de não comprometer informações e a 

qualidade da pesquisa.  

Apesar das desvantagens aqui apresentadas, torna-se pertinente mencionar que outras 

estratégias de obtenção de informações, também, apresentam as suas limitações. Para 

minimizar as limitações da técnica do grupo focal, Gondim (2003) reafirma que esta pode ser 

utilizada se combinada a outras técnicas, como a entrevista individual e a observação 

participante. O que é imprescindível ter claro para que ocorram tais combinações são os 

objetivos da pesquisa, pois esses direcionarão a escolha das técnicas.  

 

[...] A utilização de grupos focais em sequência às entrevistas individuais, por 

exemplo, facilita a avaliação do confronto de opiniões, já que se tem maior clareza 

do que as pessoas isoladamente pensam sobre um tema específico. A associação dos 

grupos focais com a observação participante, outro exemplo, permite igualmente 

comparar o conteúdo produzido no grupo com o cotidiano dos participantes em seu 

ambiente natural. (GONDIM, 2003, p.153)  

 

No caso da pesquisa em questão, optou-se somente pelo grupo focal, pois o que se 

pretendeu alcançar foi a análise das narrativas que emergiu dos encontros do grupo. 

Acreditou-se que essa técnica possibilitou a construção das narrativas, por meio da 

socialização das experiências individuais de cada uma no grupo. Ao fazer a socialização 

dessas experiências, provocada pelas próprias participantes, à medida que cada participante 

relatava, induziu-se as outras a também a falarem de si e das suas experiências.  

Como afirma Bueno (2002), o sujeito, ao reconstruir seu itinerário de vida, realiza uma 

reflexão quando rememora o seu passado e, a partir disso, toma consciência de si, portanto o 

caráter formativo do método reside nessa tomada de consciência de suas experiências, sejam 

elas negativas ou positivas, as quais possibilitam rever certos pontos de atuação enquanto 

professor. Segundo a literatura disponível sobre história de vida, principalmente os relatos de 

pesquisas no campo da formação de professores, tal método possibilita uma reflexão sobre a 

trajetória de formação, por meio da qual, ao efetivar a rememoração, o sujeito toma 

consciência de si, como afirma Josso (1999). 

3.4.2. – Composição do grupo focal  

 

Algo que mereceu atenção, quando o grupo fora composto, foi a opção por grupos de 
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conhecidos ou desconhecidos, também muito sinalizado por vários autores. (GONDIM, 2003; 

MORGAN, 1997; GIOVINAZZO, 2001). É importante destacar que muitos autores acabam 

por divergir sobre a composição para a formação dos grupos focais no que se refere ao 

quantitativo e aos critérios para escolha dos participantes. Sobre os critérios de inclusão dos 

sujeitos na pesquisa, alguns defendem a formação dos grupos focais heterogêneos 

(MORGAN, 1997; GONDIM, 2003), enquanto outros defendem a composição do grupo mais 

homogêneo (GIOVINAZZO, 2001).  

Os que defendem a ideia do grupo heterogêneo apontam que torna-se mais fácil surgir 

informações e crenças não comungadas entre si e, dependendo da importância do tema para a 

pessoa, os participantes “tendem a adotar posições menos flexíveis do que nos mais 

homogêneos ou em situações didáticas” (GONDIM, 2003, p.156). Num grupo homogêneo, os 

participantes compartilham experiências em comum e a avaliação crítica do grupo pode ser 

favorecida quando a posição for contrária ao posicionamento deste, o que não ocorre em um 

grupo heterogêneo quando há posições divergentes.  

Como defensora do grupo heterogêneo, Gondim (2003) defende que, em um grupo de 

conhecidos, quando a técnica é realizada em organizações formais, facilmente os participantes 

reproduzem acordos implícitos sobre o que deve ou não deve ser dito e é preciso considerar 

isto na análise dos resultados. Esta situação exige o cruzamento dos dados obtidos por meio 

de outras técnicas de coletas de dados.  

No caso deste trabalho, as mestrandas, por serem todas do mesmo programa (PPG-

ECFP), com formações iniciais diferentes, tornaram, inevitavelmente, o grupo heterogêneo e 

homogêneo ao mesmo tempo. Considera-se homogêneo quando forma-se um grupo com 

mestrandas do mesmo programa, onde todas se conhecem e apresentam características em 

comum no que tange à formação específica do próprio programa de pós-graduação do qual 

fazem parte, e heterogêneo, quando as participantes são formadas em áreas distintas, como 

Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, desse modo, não compactuaram de 

experiências formativas iniciais semelhantes.  

A estruturação do grupo focal, de tal modo, facilitou, a obtenção de mais informações 

que se pretendia coletar, já que foi possível perceber por meio das colocações das 

participantes no grupo, as regularidades e irregularidades entre elas. 

No que se refere ao quantitativo de participantes para compor o grupo focal, optou-se 

por seguir as recomendações de Gondim (2003), quando defende que a quantidade de 

participantes dependerá do envolvimento dos participantes com o assunto a ser discutido. 

Caso o assunto desperte o interesse de um grupo particular, consequentemente, ele terá mais o 
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que falar e, neste caso, o tamanho do grupo não deve ser grande, para não diminuir as chances 

de os todos participarem. Se o assunto for polêmico, em um grupo com mais de dez 

participantes, fica difícil para o moderador controlar o processo, havendo uma tendência a 

polarizar e entrar em conflito.  

Assim, optou-se por manter um padrão convencional entre quatro a dez pessoas no 

grupo. No caso específico da pesquisa, participaram seis pós-graduandas do PPG-ECFP, 

conforme apresentadas no tópico 3.3. O assunto discutido no grupo era de interesse de todas, 

pois se tratava das suas próprias experiências formativas para a docência universitária, 

especificamente, as que ocorreram no Estágio de Docência durante o mestrado. Além disso, 

como se trabalhou com a análise das narrativas dessas experiências, caso houvesse uma 

quantidade elevada de narrativas para ser analisadas e apresentadas como resultados, a 

pesquisa poderia ficar extensiva e redundante devido às informações apresentadas, tornando-a 

exaustiva.  

Em relação à quantidade de grupos focais, trabalhou-se apenas com um grupo 

narrativo, divergindo do que fora proposto por Gondim (2003) e Morgan (1997), quando 

mencionam como desejável em uma investigação de abordagem qualitativa que o indicador 

deve ser a saturação de resposta, sendo de três a cinco grupos. Porém, vale ressaltar que a 

opção de se trabalhar com apenas um grupo está ligado aos objetivos da investigação, bem 

como da quantidade de pós-graduandos que se propôs a participar, sendo o suficiente para 

formar um grupo. Este posicionamento também é enfatizado pelos autores em uma 

investigação.  

 

3.4.3 – Da equipe de trabalho para realização dos encontros narrativos 

 

A equipe de trabalho da pesquisa foi composta por duas pessoas: a 

mediadora/pesquisadora e uma observadora. Uma das funções importantes dessa composição 

foi o de tornarem explícitas as informações implícitas dos participantes no grupo focal.  

O papel do mediador/investigador na condução dos trabalhos no grupo focal é 

imprescindível e, preferencialmente, a própria pesquisadora deve atuar como agente 

facilitadora, como de fato aconteceu. Nas pesquisas educacionais, o mediador/pesquisador ou 

facilitador procura respeitar o princípio da não-diretividade, a fim de garantir as interações. 

Ressalta-se que é por meio das interações que estão ocorrendo no grupo que o caráter positivo 

dos encontros evidencia-se, representando momentos de desenvolvimento para os 
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participantes, tanto nos aspectos comunicacionais, quanto nos cognitivos e afetivos (GATTI, 

2005).  

No entanto, Gui (2003) defende que o nível de diretividade do moderador acaba 

dependendo dos objetivos estabelecidos para a pesquisa e, consequentemente, do tipo de 

informação que se espera do grupo. Para este autor, a baixa diretividade é indicada quando a 

coleta de informações possui o caráter mais exploratório, deve haver tempo disponível para 

sessões sequenciais que favoreçam o aprofundamento gradual do tema discutido. Porém, 

quando se procura garantir a discussão de alguns tópicos em um período curto de tempo, o 

alto envolvimento do moderador torna-se desejável.  

Na pesquisa em questão, a proposta para realização do encontro narrativo era fazer 

com que as participantes revelassem como as experiências vivenciadas no ED contribuíram 

com o seu processo formativo para a docência universitária. Inevitavelmente, a 

mediadora/pesquisadora acabou por assumir uma conduta menos diretiva. Os relatos das 

participantes foram acontecendo de maneira espontânea, à proporção que suas memórias 

ativavam experiências significativas em relação às suas aprendizagens, sendo que parte desses 

momentos foi suscitado por meio da ajuda dos relatos que outra participante externava. Ou 

seja, quando uma participante estava falando das suas experiências, consequentemente, 

contribuía para que a outra recordasse também das suas próprias experiências. O que talvez 

não fosse possível se estivesse sozinha. Nesse processo de falar de si e de ouvir a outra, as 

participantes refletiram sobre suas próprias experiências formadoras. Souza (2007) define que 

é nesse processo que o sujeito pode produzir um conhecimento de si, sobre os outros e sobre o 

cotidiano, a fim de potencializar a sua singularidade e a sua reflexão sobre a sua identidade 

docente a partir das duas experiências formadoras.  

Enquanto mediadora, a pesquisadora tentou favorecer a integração e a exposição de 

opiniões, colocando-se como facilitadora das discussões, como mencionado anteriormente, 

intervindo verbalmente quando o grupo estava numa situação de conflito ou desviando do 

foco de interesse da pesquisa. Tranquilidade, capacidade de promover a interação, sem um 

comportamento ameaçador, habilidade de ouvir e demonstrar entusiasmo, consciência da 

comunicação não verbal, capacidade de seleção e instrumentalização dos componentes do 

grupo e competência para lidar com o inusitado, com o imprevisível, foram características que 

a pesquisadora tentou seguir em vários momentos com o grupo. (MAZZA, MELO e CHIESA, 

2009, p.185) 

A observadora teve a função de registrar os acontecimentos no decorrer dos encontros, 

de modo a considerar tanto os aspectos verbais como não verbais, tendo a capacidade de 
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observação, síntese e conhecimento dos objetivos e objeto da pesquisa. “Estas características 

permitem que o observador atue conjuntamente com o coordenador de forma harmônica” 

(MAZZA, MELO e CHIESA, 2009, p.185). Geralmente, o que se tem observado, nas 

pesquisas que utilizam os grupos focais, é a presença de apenas um observador na equipe de 

trabalho, tal qual fora realizado nos encontros do estudo em questão.  

Considerando a importância da interação da equipe para execução do trabalho, foi 

realizada uma reunião de preparação da técnica, a fim de discutir acerca do guia temático, do 

objeto e dos objetivos da pesquisa e da forma de condução da sessão.  

Um aspecto importante para o sucesso da técnica foi a atenção constante que a 

observadora, juntamente com a mediadora/pesquisadora, manteve durante o trabalho do 

grupo, de modo hábil, realizou a síntese das discussões do grupo e, quando necessário, 

realizou intervenções verbais para esclarecimento de algumas falas. 

Vale ressaltar que o sucesso da técnica depende muito da preparação da equipe de 

trabalho. A mediadora/pesquisadora e a observadora devem estar aptas a agirem e devem ser 

experientes, devem, pois, demonstrarem segurança e transparência quanto à comunicação, 

para conduzirem o grupo e conquistarem os objetivos da pesquisa bem definidos e claros 

(MAZZA, MELO e CHIESA, 2009, p.185). Porém, não foi possível deixar de se sentirem 

inseguras em relação ao modo como deveriam proceder em determinados momentos, 

principalmente, no primeiro encontro com o grupo, pois nunca haviam realizado tal técnica. 

No entanto, deixaram isso bem claro às participantes e solicitaram a compreensão de todas 

quanto a isso. Ao final, solicitaram a todas as participantes que fizessem uma avaliação e 

dessem sugestões para os próximos encontros.  

De maneira geral, considerou-se que a execução da técnica fez com que os objetivos 

da pesquisa, que estavam sendo propostos para o grupo nos encontros narrativos, fossem 

conquistados.  

 

3.4.4 – Realização dos encontros narrativos 

 

No primeiro encontro narrativo, foi imprescindível a organização de um espaço 

acolhedor e tranquilo, para que todas se sentissem confortáveis e dispostas a participarem do 

grupo. Assim, a escolha do local, sendo comum e conhecido por todas, para a realização dos 

encontros, foi de fundamental importância, o que tornou o ambiente propício às interações e 

sem interrupções externas ou de outras pessoas que não faziam parte do grupo.  
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Segundo Mazza, Melo e Chiesa (2009), o ambiente para realização do grupo focal 

deve diminuir ou isolar as interferências ambientais como: toques de telefone, chamadas de 

pessoas e interrupções. Deve ser o mais neutro possível, tentando evitar espaços que 

contribuam para os conflitos ideológicos, religiosos e culturais. Além disso, deve ser de fácil 

acesso, preferencialmente, um local que todos conheçam.  

Mediante essas recomendações, o local escolhido pela pesquisadora e aprovado por 

todas as participantes para a realização dos encontros narrativos da pesquisa foi a sala do 

Programa PPG-ECFP, no Campus de Jequié, UESB. O espaço escolhido para o encontro 

atendeu parte das características recomendadas pelas autoras que executaram um trabalho de 

pesquisa utilizando a mesma técnica.  

Para assegurar a questão ética da pesquisa, no primeiro encontro foi entregue a todas 

as participantes o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (Apêndice C) em duas vias, o 

qual foi lido pela mediadora/pesquisadora, quem solicitou que todas analisassem o termo e, se 

estivessem de acordo, assinassem-no. Todas as participantes assinaram o termo, ficando cada 

uma com uma cópia e entregaram a outra via para a pesquisadora.  

A questão ética mereceu a atenção ao realizar o trabalho com o grupo narrativo, pois 

trata-se de garantir a privacidade das participantes, já que se utilizou do uso de gravações em 

vídeo e áudio para registrar as falas e identificação das participantes. No entanto, não 

pretendeu-se utilizar estes recursos para a identificação das colaboradoras quando da 

divulgação dos resultados da pesquisa, e sim facilitar o processo de transcrição dos encontros, 

bem como a análise dos dados, pois, como o trabalho é voltado às narrativas dessas pessoas, 

precisava-se saber quem, o quê e como cada participante relatou suas experiências e 

discussões no grupo. O uso dessa ferramenta para registros serviu para identificar as autoras 

das vozes, as quais, durante a discussão no grupo, acabavam falando e se expressando 

simultaneamente, ao contrário do que acontece em uma entrevista individual, na qual há 

apenas a presença do pesquisador/entrevistador e do entrevistado, sendo mais fácil a 

identificação das vozes durante o processo de transcrição das falas apenas com o uso de um 

gravador de áudio.   

Em continuidade, a mediadora/pesquisadora esclareceu às participantes que, caso 

alguma delas se sentisse desconfortável ou inibida a falar com a gravação em vídeo nos 

encontros, poderia optar somente pelo uso dos gravadores de áudio. Porém todas concordaram 

com o uso das gravações em vídeos e áudios, uma vez que todas se sentiram à vontade para 

falar.  

Para tanto, dois gravadores de áudio foram utilizados, ambos posicionados em lugares 
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diferentes. Para identificação do posicionamento dos gravadores, tal definição fora 

estabelecida: gravador “A” e gravador “B”.  A distribuição dos dois gravadores visava captar 

com nitidez todas as falas das participantes, da mediadora/pesquisadora e da observadora, 

caso fosse necessário.  

A distribuição das participantes na sala no formato de círculo favoreceu a interação 

entre elas. Esta distribuição visou promover um bom contato visual entre as participantes e a 

interação face-a-face, evitando posições com a ideia de prestígio.  

Assim, os encontros foram organizados com as seguintes atividades: preparação, 

apresentação, desenvolvimento, encerramento do grupo e socialização com degustação. Todas 

as atividades foram definidas a partir de um tempo definido. Porém, quando se percebia que a 

discussão do tema pelo grupo gerava informações relevantes para os objetivos da pesquisa, 

deixava-se seguir com a discussão até o seu esgotamento.   

No encerramento de cada encontro narrativo, a mediadora/pesquisadora realizava uma 

síntese das narrativas do grupo, fazendo os esclarecimentos a respeito de questões abordadas 

pelo grupo na perspectiva ética, posicionando-se em relação a alguns assuntos.  

 

3.5. O procedimento de análise das narrativas 

 

Quando uma pesquisa se propõe a investigar sobre a individuação de uma vida que é 

de um indivíduo, a dificuldade sobre o que fazer e como analisar o material extraído por meio 

dos relatos de suas experiências revela-se. Delory-Momberger (2012b) corrobora essa 

afirmativa, quando aborda que continuamos ainda a nos interrogar sobre os operadores e os 

analisadores mais adequados para construir a compreensão do relato biográfico, tornando-se 

um “temível problema epistemológico e metodológico”. (DELORY-MOMBERGER, 2012b, 

p.529). 

Para compreensão do enunciado sobre essas duas problemáticas durante a análise do 

relato biográfico, a autora evoca o empreendimento teórico de Paul Ricour (1983-1989, apud 

DELORY-MOMBERGER, 2012b), em que este analisa o relato como produto de um 

“enredamento” o qual apresenta três características: a “configuração”, a “síntese do 

heterogêneo” e o “círculo hermenêutico”.  

 

[…] transforma uma diversidade de acontecimentos ou incidentes sucessivos em 

uma história organizada, que se apresenta como um todo (configuração); junta e 

organiza elementos tão díspares como agentes, objetivos, meios, interações, 

circunstâncias, resultados (síntese do heterogêneo); e por fim, transforma a relação 

de sucessão dos acontecimentos e dos encadeamentos finalizados, dando a cada 

elemento uma função e um sentido de acordo com a contribuição que este dá ao 
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cumprimento da história contada (círculo hermenêutico). (DELORY-

MOMBERGER, 2012b, p.529) 

 

O processo dessas três características do “Enredamento” ajuda a compreender como o 

relato se constitui. Assim, o “Enredamento” apresenta como característica a dimensão 

“performativa”, ação que produz sobre aquilo a que se refere, sobre o texto, e sobre a quem o 

texto se refere. Nesse sentido, o relato não é um fim em si mesmo, como um simples produto 

do que foi contado, mas tem o poder performativo de produzir efeitos sobre aquilo que relata 

e sobre a quem relata. Segundo Delory-Momberger, é neste aspecto que as propostas de 

formação voltadas para a utilização das histórias de vida ancoram-se, pela intencionalidade de 

que os sujeitos iniciam um processo de mudança e de desenvolvimento de sua formação 

(DELORY-MOMBERGER, 2012b).  

Na perspectiva da autora, que segue o ponto de análise de Jean-Michel Baudouin 

(2010, apud DELORY-MOMBERGER, 2012b), na utilização do relato, como fonte de 

análise, é importante entender como acontece à relação entre o texto e a ação, para se chegar 

ao entendimento do que é o relato e de alguns aspectos que devem ser considerados para fazer 

a sua interpretação. É necessária a compreensão de que o relato jamais pretende restituir a 

totalidade nem a verdade da ação ou do acontecimento.  O que deve ser considerado, no 

trabalho com relato, é a perspectiva: “texto sugere como ação”, a “ação sugere como texto”, 

ou seja, o que o texto representa. 

Postos alguns aspectos a serem considerados sobre o relato biográfico para um 

processo de análise do texto narrativo, outro problema a ser perseguido pela pesquisa 

(auto)biográfica é a questão metodológica.  Souza (2014) também chama a atenção para isso 

ao abordar os desafios que diferentes pesquisadores defendem “sobre a análise, a 

compreensão e/ou interpretação de narrativas (auto)biográficas, seja no conjunto de suas 

produções textuais e linguísticas, seja através da construção de unidade temáticas ou de 

análise de conteúdo ou de discurso como uma das possibilidades metodológicas para análise 

de narrativas” (SOUZA, 2014, p.42).  

O problema decorre, de certa forma, da singularidade que define o seu objeto de 

estudo e da necessidade de seguir a formalidade científica, que é exigida numa pesquisa de 

caráter científico. Assim, a pesquisa (auto) biográfica precisa elaborar seus instrumentos e 

métodos, tanto no sentido de conciliar essas duas exigências, como de responder 

metodologicamente à questão que se propõe a investigar por fundamentações teóricas e 

empíricas. Nesse sentido, não causa espanto quando os modelos de instrumento e de análise 

recorrem às ciências dos textos e dos discursos e, por outro lado, de diversas teorias que têm 
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por objetivo descrever e categorizar a ação (DELORY-MOMBERGER, 2012b). 

Assim, as narrativas (auto) biográficas, construídas mediante os relatos das pós-

graduandas nos encontros narrativos, configuraram-se como o corpus de análise da pesquisa, 

por levar em conta a subjetividade das fontes, seu valor heurístico e a análise interpretativa-

compreensiva. A opção pela análise interpretativa-compreensiva decorre do esforço duplo, 

que ora escuta ora interpreta as experiências narradas, como uma espécie de “giro 

hermenêutico” (RICOUR, 1995), ao investigar os sentidos que emergem das experiências 

narradas. Como a intencionalidade, a partir de uma hermenêutica de si, relacionando-as 

teoricamente ao modo como as participantes/mestrandas narram, compreendem e atribuem 

sentidos às suas experiências formativas, tencionou-se revelar os significados expressos nas 

narrativas, buscando compreender as significações que as experiências narradas de vida e 

profissional tiveram no seu processo formativo para o exercício da docência universitária.  

Para tal, tomou-se como referência as unidades de análise temática ou descritiva 

utilizada por Souza (2006b), sem desconsiderar a globalidade da narrativa, sua subjetividade e 

o sentido do que é e foi formativo para a pós-graduanda na sua trajetória de escolarização e 

formação para a docência, especificamente, no Estágio de Docência. Partiu-se das unidades de 

análise temática e considerou-se a análise interpretativa e compreensiva, no sentido de 

apresentar dispositivos pedagógicos e rituais vividos na trajetória individual e no processo 

formativo sobre as contribuições que foram agregadas como formação pedagógica no 

contexto específico do Estágio de Docência na graduação. Apreender as regularidades, 

irregularidades, particularidades e subjetividades do corpus de análise, com base na 

interpretação e no agrupamento temático e compreensivo dos textos narrativos, é singular, na 

medida em que a análise temática permite adentrar no universo das narrativas orais, a partir da 

revelação da especificidade das seguintes unidades de análise: a apresentação das 

colaboradoras da pesquisa, as suas trajetórias de formação inicial e continuada, as suas 

experiências na docência e, por fim, as suas experiências no Estágio de Docência (ED). 

Seguiu-se as orientações de Souza (2006b), quando este se utilizou da análise 

interpretativa para analisar as narrativas em um processo de investigação-formação realizado 

em um projeto específico de formação da “habilitação em Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental” da UNEB. (SOUZA, 2006.b, p.65). Assim, utilizou-se da “ideia metafórica de 

leitura em três tempos, por considerar o tempo de lembrar, narrar e refletir sobre o vivido” 

(SOUZA, 2006.b, p.79). Compreendeu-se que, para esse processo, a interpretação começou 

desde os primeiros momentos, nos quais foram realizados os encontros narrativos, cuja 

organização se deu da a partir dos seguintes tempos: Tempo I: pré-análise / leitura cruzada; 
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Tempo II: leitura temática - unidades de análise descritivas; Tempo III: análise 

interpretativa-compreensiva do corpus.  

● Tempo I: pré-análise / leitura cruzada:  

Inicialmente, desenvolveu-se por meio da escuta dos áudios e vídeos dos encontros 

narrativos, por meio das transcrições desses encontros e por intermédio das leituras dos dados 

referentes aos perfis das participantes construídos a partir do formulário (Apêndice F), 

fazendo uma leitura cruzada, quando se fez uma disposição e articulação do perfil biográfico 

com o conjunto das narrativas que emergiram dos encontros, para as sucessivas leituras. 

Procurou-se organizar as fontes por meio das informações coletadas do perfil, estruturando 

cada narrativa transcrita ao nome da respectiva autora, por meio do nome fictício escolhido 

por ela, a fim de promover a identificação, no momento de construir as unidades de análise 

temática para fazer as análises e as referências dos excertos narrativos neste trabalho.  

Esse primeiro tempo revelou-se como ímpar, na medida em que possibilitou conhecer 

e compreender a estrutura e algumas características das participantes e do grupo por meio da 

escuta atenta e sensível das vozes desde os encontros. Depois, nos momentos de sua 

transcrição, cada mestranda falava de si, da sua trajetória de vida e formação, em particular, 

das expectativas em relação ao Mestrado e das experiências vivenciadas no Estágio de 

Docência realizado na graduação. Especificamente, quando se procedeu à leitura cruzada das 

transcrições, emergiram significações e unidades temáticas de análise (Tempo II).  

É nesse processo que as experiências enunciadas pelo sujeito, por meio das narrativas, 

suscitam significações subjetivas e testemunhos das práticas sociais, as quais possibilitam 

uma visão sobre o grupo estudado (BERTAUX, 1981, apud SOUZA, 2006b). Ou seja, é nessa 

perspectiva de revelação do que é particular e da sua subjetividade da qual decorre, de cada 

narrativa, o processo de deslocamento em tempos e espaços das trajetórias individual e 

coletiva, através da combinação e articulação que se faz disso, através dos seus significados e 

significantes, que nasce o geral e vice-versa.  

● Tempo II: leitura temática - unidades de análise temática ou descritiva  

O Tempo II consistiu na construção das unidades de análise temática, extraídas após as 

leituras cruzadas, realizadas no Tempo I. O que se verificou foi a vinculação dos dois Tempos, 

pois, nesse processo, pode-se apreender as regularidades, irregularidades, particularidades e 

subjetividades de cada narração individualmente e do conjunto das narrativas do grupo, com 

base na interpretação e na organização temática e agrupamento das unidades de análise 

temática, advindas das repetições das narrativas, das lembranças e experiências significativas 

dos sujeitos – Josso (2004) compreende como recordações referências – contempladas nas 
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vozes dos sujeitos. A leitura temática não prioriza simplesmente o agrupamento sucessivo de 

repetições das narrativas - saturação da informação, mas nasce das particularidades 

individuais das fontes e da seleção das recordações-referências dos sujeitos em suas trajetórias 

de vida e formação, ou seja, o agrupamento das unidades de análise temática vão se 

constituindo a partir de sistemas de referências de cada ator da pesquisa (SOUZA, 2006b).    

A partir das sucessivas leituras das narrativas das colaboradoras, as unidades temáticas 

de análises foram extraídas, buscando identificar, no texto como um todo, as narrativas 

coletivas construídas nos encontros e, nas histórias individuais das mestrandas, as 

experiências que se apresentavam com regularidades e irregularidades em suas histórias de 

vida e formação, assim como nas experiências vivenciadas no Estágio de Docência. A partir 

da identificação das regularidades e irregularidades, foi-se construindo as unidades temáticas, 

extraindo das narrativas os excertos que iriam compor o corpus de análise em cada unidade 

temática, para que, a partir daí, surgisse o terceiro tempo de análise, atribuindo os sentidos aos 

excertos formando um corpo de unificado que se configurou no texto final, apresentado no 

capítulo 4 deste trabalho.   

Assim, emergiram das narrativas as unidades temáticas que formaram os tópicos e 

subtópicos do citado capítulo, a saber: “alguns caminhos que levaram à escolha pela 

docência”; “das experiências na docência anteriores ao Estágio de Docência”; “resistência 

ao Estágio de Docência e o seu aspecto burocrático”; “a construção e a ressignificação dos 

saberes didáticos-pedagógicos no Estágio de Docência”; “a necessária autoridade do 

professor frente ao processo de ensino-aprendizagem”; “os desafios impostos pela 

necessidade dos Saberes Disciplinares no Estágio de Docência”; “a interface da Pesquisa e 

do Ensino no Estágio de Docência”. 

A análise temática permitiu adentrar no universo das narrativas a partir da revelação 

das unidades de análise que emergiram das narrativas.  

 

● Tempo III: análise interpretativa-compreensiva do corpus 

Esse tempo permitiu a compreensão-interpretação dos textos narrativos, através dos 

seus significados e significantes, ou seja, daquilo que a mestranda sabe e pensa, 

retrospectivamente, de seu percurso formativo, resultado da totalização subjetiva que ela fez 

de suas experiências formativas e daquilo que ela quis dizer do que sabe (ou acredita saber) e 

pensa acerca do seu percurso formativo naquele dia, diante da pesquisadora e das outras 

participantes no grupo (BERTAUX, 2010).   

O Tempo III vinculou-se aos dois tempos anteriores, pois o processo de análise deu-se 
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desde o início, “visto que exige leituras e releituras individuais e em seu conjunto do corpus 

das narrativas, recorrendo a todo o momento aos agrupamentos das unidades de análise 

temática e/ou conjunto das narrativas e das fontes utilizadas” (SOUZA, 2014, p.46). 

Compreende-se que os três tempos estiveram vinculados entre si no processo de análise das 

fontes da pesquisa, pois, a todo o momento, foi-se visitando e revisitando as informações e 

interpretações que emergiram dos respectivos Tempos, embora cada Tempo tivesse o seu 

momento que lhe é próprio no processo de análise.  

Utilizou-se a proposta das recordações referências desenvolvida por Josso (2004) 

como unidade de análise para desenvolver a análise interpretativa-compreensiva de algumas 

passagens, trechos, excertos, do conjunto das narrativas, no que se refere às experiências 

significativas das trajetórias de vida e formação das mestrandas, destacando, especialmente, 

as vivenciadas no Estágio de Docência durante o seu processo formativo no Mestrado, no que 

tange aos saberes pedagógicos construídos dessas experiências.  



85 

 

CAPÍTULO 4 

SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS 

NO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Como estranhas lembranças de outras vidas, que outros viveram, num estranho 

mundo, quantas coisas perdidas e esquecidas no teu baú de espantos... Bem no 

fundo,[...]”. (MÁRIO QUINTANA, 1997, p.110) 

 

O presente capítulo busca trazer, por meio das narrativas das mestrandas, os 

significados das suas experiências formativas, em especial as vivenciadas durante o Estágio 

de Docência no ensino superior, as contribuições dessas experiências no que tange à 

construção dos saberes pedagógicos necessários à docência. Assim, optou-se por apresentar, 

primeiramente, as suas histórias de vida, as motivações de ser professora e o que o Estágio de 

Docência possibilitou-lhes, como proposta para a formação pedagógica e exercício da 

docência universitária. 

A partir da perspectiva de rememorar as experiências vividas pelas mestrandas a partir 

das suas trajetórias formativas nos encontros narrativos da pesquisa, elas contaram as suas 

histórias, processo esse que as conduziu às reflexões e às trocas de experiências importantes 

entre elas, para a integração e para o desenvolvimento profissional docente. Aqui, vale a 

distinção, segundo Galvão (2005), entre o fenômeno e a forma. O primeiro ocorre na, ou, 

durante o fato ocorrido, a exemplo da história; e o segundo, como essa história é relatada, que 

pode ser através de narrativas. Assim, as narrativas possibilitam a revelação e a reflexão 

daquilo que foi significativo, ou seja, das situações que marcaram as suas histórias.  

 

São situações que envolvem uma carga emotiva intensa, trazem à memória as 

emoções positivas ou negativas para o sujeito que as vivenciou e representam 

algumas vezes momentos decisivos para mudanças, transformações etc.  

(OLIVEIRA, 2011, p.291).  

 

Procurou-se, assim, entrelaçar, nos textos narrativos, tempos, contextos, 

aprendizagens, significados e sentidos resultantes das experiências das mestrandas. 

 

4.1. Alguns caminhos que levaram à escolha pela docência 

 

O primeiro momento de transformação de uma vivência em experiência inicia-se 

quando prestamos atenção no que se passa em nós e/ou na situação na qual estamos 

implicados, pela nossa simples presença. (MARIE-CHRISTINE JOSSO, 2004,p. 73) 

 

Antes de apresentar as narrativas, vale ressaltar que a história de cada mestranda é 
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uma construção particular, por isso não teria coerência comparar suas experiências, muito 

menos sobrepor o percurso individual de cada uma como se representasse o de todas do grupo 

ou, ainda, de todos (as) os (as) pós-graduandos (as) stricto sensu, no intuito de construir 

generalizações. Embora, a história de vida de cada uma seja singular, é também plural, pois a 

história acontece na história do coletivo, sendo influenciada por este e também o 

influenciando (DIAS, 2006). Assim, desenvolveu-se a análise das trajetórias individuais e, 

paralelamente, buscou-se identificar, nos quadros das histórias de vida, cruzamentos entre as 

trajetórias, apreendendo não apenas as semelhanças entre elas, mas as diferenças que revelam 

o que tem identificado as mestrandas da pesquisa enquanto um grupo particular. 

As mestrandas relataram um pouco das suas histórias, algumas de quando ainda eram 

crianças. As narrativas carregam emoções evocadas pelas lembranças das histórias, contadas 

não somente por meio de palavras, mas também de gestos, olhares, mudanças no tom de voz e 

pensamentos prolongados entre um dizer e outro, ao relembrarem experiências que marcaram 

suas vivências familiares, escolares e com outras pessoas do seu entorno. 

Jade evidencia, em seu relato, um sentimento de inconformismo devido às situações 

pelas quais passava quando trabalhou por muitos anos com sua mãe na lanchonete na feira 

livre. Não gostava do ambiente e o considerava hostil. 

[...] Eu queria uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho, queria 

sair, queria ter um emprego, não queria continuar trabalhando ali, inclusive até hoje 

ela tem lanchonete lá, mas eu não gostava do ambiente”. (MESTRANDA JADE) 

 

Percebe-se, na fala de Jade, que a vontade de sair daquela condição, na qual se 

encontrava, e da qual não gostava, fez com que o magistério se tornasse uma possibilidade 

para mudar sua realidade, pois a formação para docência poderia oportunizá-la lecionar em 

escolas e a ter uma remuneração que iria ajudá-la, não sendo mais necessário permanecer com 

sua mãe na feira. 

A seguir, os relatos das mestrandas Preta e Margarida que, também, contribuíram com 

esta pesquisa: 

 

Já faz muito tempo que eu estou na área de educação. Eu comecei também pelo 

Magistério no Colégio Estadual de Ipiaú. Fiz o Magistério e, assim que eu concluí, 

fui para a docência como professora do ensino privado, no colégio particular. Estava 

precisando de emprego, porque eu sou de família de pais trabalhadores.  Eu me 

lembro que na época eles falaram para mim assim: “_ Olha! O que a gente pode 

fazer por você foi até aqui, agora é com você!”. E eu tinha um sonho, aquela coisa 

de ser professora estava no sangue. (MESTRANDA PRETA)  

 

Eu estava tentando recordar assim como começou tudo, porque depois quando eu 

cresci o Magistério era a única opção uma cidade pequena e eu moro na zona rural, 

numa comunidade. E a cidade vizinha ofertava o curso de Magistério, particular, e 

era como se fosse o status, quem entrasse no Magistério, quem tinha condição. Meus 
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avós são quem eu moro e sempre morei desde os quarenta dias de nascida. Eles 

tiveram assim, o compromisso de: “Eu não tenho nada, eu não tenho condições. ” 

Meu avô era carpinteiro [...] (A emoção toma conta de Margarida neste momento - 

pausa para chorar) E minha avó era feirante. E assim, eles falavam que não tinham 

nada, mas o que tinham era me dá a educação, e assim eu comecei a estudar e 

sempre depositava a confiança em mim no sentido de que eu iria me realizar, que eu 

iria ser alguém na vida. E eu consegui me colocar. No fundamental, quando eu 

estava encerrando o fundamental II, que minha avó perguntou, porque meus colegas 

e muitos iam para o Científico, porque na escola que ofertava o Magistério, também 

tinha o Científico, tinha turma que ia para o Científico, que não era o Magistério. E 

na época estava “um zum zum zum” que o Magistério iria esgotar, acabar, que não 

tinha mais credibilidade, agora era Universidade, e tudo... (MESTRANDA 

MARGARIDA) 

 

Algumas mestrandas demonstraram em seus relatos que a docência em suas vidas 

entra, não por uma escolha pessoal motivada pela vontade de ser professora, mas por uma 

condição imposta pelas situações de vida. Talvez, por ser um profissional que, apesar de 

carregar muitos dissabores pela desvalorização profissional, em contrapartida, ainda é um 

profissional muito requisitado pela sua função social. Tardif e Lessard (2005) destaca que o 

professor ocupa, na sociedade contemporânea, pelo elevado número, um lugar de destaque, 

sendo um dos mais importantes grupos ocupacionais e uma das principais figuras da 

economia.  

Os relatos de Preta e Margarida corroboram a ideia de que a educação escolar é vista 

como uma possibilidade de melhoria de vida, de sair das condições pelas quais suas famílias 

encontravam-se e que desejavam que seus filhos e netos tivessem uma perspectiva de vida 

melhor em relação à deles, que não permanecessem no trabalho braçal, seja no labor da roça, 

da carpintaria, da feira, entre outros. Numa sociedade capitalista, trabalhos como esses são 

desprestigiados e desvalorizados socialmente, marcados pela dominação e opressão por 

aqueles que detêm o poder dos bens de produção e do conhecimento formal (GARDINER 

apud ALVES, 2009). Paulo Freire (1997) sempre apresentou e defendeu, por meio dos seus 

inúmeros trabalhos, que a educação deve ter o caráter libertador e não domesticador e que seja 

capaz de libertar o homem de toda situação de opressão, ao qual se encontra sujeitado, através 

da libertação de sua consciência, tornando-se um sujeito crítico e reflexivo capaz de 

transformar sua realidade e inserir-se na sociedade de forma efetiva. 

Dessa forma, as vozes das mestrandas foram interpretadas como um relato sobre esse 

papel transformador que a educação escolar promoveu em suas vidas e que, ainda hoje, 

permaneceu vivo em suas memórias. Talvez, para elas, naquela época, a consciência 

permanecesse de maneira ingênua, mas o desejo de não permanecer nas condições de 

opressão fez com que elas buscassem, por meio da educação e por meio do ingresso na 
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docência, a sua emancipação social e política. Percebe-se, ainda, nas narrativas ao longo dos 

encontros, a tomada de consciência desta realidade e da importância que a educação teve, e 

tem, na vida dessas mestrandas. A reflexão subjetiva para a escolha de cursos de formação 

inicial de professores (licenciaturas), quando puderam realizar os Estágios de Docência, será 

abordada em tópico posterior. 

O próximo relato é da mestranda Rosa, que apresenta uma história interessante sobre 

como foi influenciada à docência: 

 

Eu me chamo Rosa e, diferentemente das meninas, eu nunca me imaginei 

professora. Passei o ensino fundamental, o ensino básico, mas naquela coisa da 

obrigatoriedade mesmo. Nunca tive esse vislumbro mesmo pela educação e tudo. No 

ensino médio, quando eu estava terminando o ensino médio todo mundo falava 

que... minhas colegas falavam que iam fazer faculdade, não sei o quê. Só que eu 

também não tinha essa vontade nem de fazer faculdade, pensava em terminar o 

ensino médio e trabalhar, fazer alguma coisa do tipo, mas aí eu acabei me deixando 

levar, até aí eu acabei me deixando levar... (MESTRANDA ROSA) 

 

Diferentemente dos demais relatos, a mestranda Rosa parece ter sido influenciada à 

docência pelo acaso. Ao longo da sua narrativa, Rosa apresenta como ela vai se constituindo 

professora ao longo do seu percurso formativo para a docência num processo contínuo 

identitário dessa profissão.   

 

[...] diferentemente do que essa minha madrinha tinha falado não era só chegar lá e 

era só pesquisa, tinha a área de licenciatura, e foi aí que eu comecei a me encantar 

pela docência, porque até então a gente tinha só disciplinas específicas do curso de 

Biologia. Eu achava tudo muito distanciado, aquela coisa assim, muito fragmentada, 

muito estruturado mesmo, que são mais disciplinas específicas. Era até então o que 

eu achava o que eu queria. Só que eu percebi que não era isso o que eu queria. E foi 

quando eu tive a primeira disciplina da área de licenciatura, se eu não me engano foi 

Didática. Eu acho que foi a professora também que me influenciou para que eu 

começasse a pegar gosto pela coisa... A partir daí eu fui me vendo mais na área da 

licenciatura do que no específico da Biologia. Embora eu gostasse também dos dois, 

mas, começava a desenvolver esse gostar em mim pela docência e só foi se 

aprofundando. Eu acho que eu fui me descobrindo a partir do curso de Biologia 

mesmo [...] (MESTRANDA ROSA) 

 

Um aspecto destacado nos relatos das mestrandas foi as condições de vida delas 

naquele momento, que as possibilitaram uma formação profissional restrita, no caso o 

magistério ou a licenciatura. Esta última, citada como aspecto marcante quanto à dificuldade 

para cursar a licenciatura. O deslocamento intermunicipal, necessário a alguns, para cursarem 

o ensino superior, foi um dos entraves pontuados, uma vez que, na cidade onde moravam, não 

havia a oferta de cursos de licenciatura nem uma Instituição de Ensino Superior. A falta de 

recursos e/ou a inexistência de alternativas de estudo nos seus municípios influenciaram 
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diretamente a entrada de muitos no magistério, como revelam os relatos das mestrandas Preta 

e Margarida. 

 

[…] eu me lembro quando eu fui fazer o vestibular na UESC era ainda FESP, estava 

saindo de FESP para UESC. [...] Então assim, foi eu, meu irmão, um amigo, e uma 

amiga, fomos os quatro fazer esse vestibular, a gente não tinha onde ficar. Foi uma 

loucura.  A gente se inscreveu.  Eu, Pedagogia, porque queria ser professora. E nós 

fomos com uma caixa de comida, nós fomos de ônibus da Cidade Sol, e nos 

acampamos numa praia de Olivença. A gente saía do acampamento em Olivença, 

saía cedo, pegava o ônibus para fazer o vestibular. A gente voltava, no outro dia de 

novo. [...]  Eu vi no jornal o meu nome lá, eu passei. E aí a luta agora, não tinha 

transporte e eu tinha que trabalhar, porque eu já trabalhava no colégio particular, eu 

não podia deixar o meu emprego para poder fazer a faculdade. Meus pais naquela, 

eles falaram, não tinham realmente condições, só meu pai trabalhava para sustentar a 

casa. Minha mãe era dona de casa, e eu trabalhando num colégio particular super 

rígido, e não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nada. Eu comecei a frequentar 

assim mesmo, para poder fazer a faculdade. A gente ia de carona e voltava de 

carona, eu e mais uma colega. Quando eu chegava no colégio era sete e meia, oito 

horas da manhã, porque saía de Itabuna quatro horas da manhã pra chegar em casa 

correndo, tomar um banho e,  não comia porque não dava tempo para ir para o 

Colégio de novo dá aula. Chegava lá o diretor fazia bem assim, diretor militar fazia 

assim [...], Eu baixava a cabeça, eu corria, entrava na sala. Até hoje eu sonho e tenho 

pesadelo com isso (risos da mestranda Preta). Quando chegou no mês de maio eu 

desisti, não dava mais para conciliar a faculdade, e retornei no mês de julho. E foi 

uma luta para a gente conseguir formar uma associação para conseguir um 

transporte, porque hoje existe ônibus de Ipiaú para aqui a UESB, para UESC (…) 

(MESTRANDA PRETA)  

 

[…] teve um momento que eu tive que abrir mão, porque não estava conseguindo 

conciliar com a Faculdade que era diurno, era pela manhã, e eu também estava 

dando aula em outra escola, escola pública, e eu tive que abrir mão no segundo 

desses vínculos, porque eu estava tendo prejuízo na minha vida acadêmica, e graças 

a orientação de alguns professores aqui, que eu comecei a participar de projetos: 

primeiro como voluntária, depois, ingressei no PIBID, que é um programa e a gente 

recebe uma bolsa de Iniciação à Docência. (MESTRANDA MARGARIDA) 

 

As dificuldades encontradas por Preta para conseguir dar conta da sua formação 

inicial, concomitantemente ao trabalho, revelam os entraves encarados por ela. Revelam 

também a insistência e as forças necessárias para conseguir cursar e terminar o curso de 

licenciatura. Muitos são os dilemas que surgem nesses momentos entre o trabalho e a 

formação profissional, às vezes, sendo necessário o posicionamento de uma escolha entre um 

ou outro. As decisões não parecem fáceis a serem tomadas à luz da pressão psicológica que, 

provavelmente, pode gerar um gasto de energia intenso, por envolver, além do cansaço físico, 

o desgaste emocional em ter que deixar, muitas vezes, o sonho da formação profissional para 

outro momento. A realidade da mestranda Preta revela alguns dos obstáculos impostos ao 

longo dos percursos formativos, quando graduandos e/ou pós-graduandos têm de conciliar as 

necessidades familiares, as exigências do trabalho e a dedicação da formação. 

A escolha pelo magistério, por Preta e Margarida, só pôde ser alcançada devido aos 
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fatores externos que as influenciaram, tais como a falta de recursos ou a inexistência de 

alternativas de estudo nos seus municípios. Tiveram de assumir responsabilidades e se 

esforçar para assegurar a opção pela profissão. 

Tardif (2014), ao tratar dos saberes experienciais, fundamentais na formação docente, 

defende que esses saberes proporcionam ao professor a reflexão sobre a sua prática. Esse pode 

ser construído no próprio exercício da docência ou ainda antes mesmo da sua formação 

profissional, através das experiências vividas pelo sujeito no ambiente fora da sala de aula, na 

relação com seus colegas ou ainda na fase enquanto aluno.  

As mestrandas Preta, Cristal e Margarida apresentaram, em seus relatos, a sua ligação 

em relação à docência, a vontade em ser uma professora desde a infância. Esta situação chama 

atenção por ter sido algo comum e corriqueiro na vida de muitas crianças neste período, as 

quais, ao ingressarem na educação escolar e estabelecerem os primeiros contatos com os (as) 

professores(as), passaram por um processo imitativo do ser professora. Tal brincadeira 

envolvia outras crianças, por meio das aulas dadas às bonecas, aos “coleguinhas” da escola ou 

da rua onde moravam, utilizando o giz e o “quadro-negro”, marca, na época, da identidade de 

como ser professor, as explicações aos irmãos e tantos outros trabalhos realizados com 

recortes de papéis, cadernos, lápis e livros usados. 

 

Antes mesmo de fazer o magistério já trabalhava com escolinha em casa, dava 

banca, então, estava muito impregnada essa coisa da docência, do ser professora. 

Enfim, por uma série de questões que a gente passa, era a oportunidade na época. E 

aí, quando eles falaram isso, eu tive a oportunidade de trabalhar no Colégio como 

professora de Geografia. (MESTRANDA PRETA) 

 

Eu sempre brincava muito, brincava muito de estar lecionando, de ser professora. 

Então, assim com os colegas, e quando tinha uma atividade na escola em tudo a 

gente sempre se reunia para poder está brincando. E ali um passando para o outro. 

Depois de um tempo, eu fui trabalhar na escola como auxiliar de serviços gerais, e aí 

eu sonhava muito em fazer Matemática. Mas a minha mãe queria que eu fizesse 

Pedagogia, que é totalmente diferente. Eu falava: “_ Mamãe, mas meu sonho é fazer 

Matemática.”_ Mas as pessoas falavam muito: “_ Ah, é difícil fazer Matemática. As 

pessoas vão fazer conta, tem pessoas que passam o tempo no cursinho. Você aqui 

dentro desse distrito, estudando assim, você acha que vai passar em Matemática?”. _ 

Mas eu ficava estudado [...] (MESTRANDA CRISTAL)  

 

A docência ela já iniciou desde a minha infância, porque eu já brincava com os meus 

amigos. Eu tinha uma amiga, e eu tinha uma escola e ela também tinha uma escola. 

Lembro até o nome da escola, a minha era Sementinha do Saber (fala com risos de 

Margarida), e ela tinha uma também com os amigos. Era uma luta para conseguir os 

alunos para nossas escolas, porque tudo dependia dos amigos. Então, eu acho que já 

iniciou desde aí. Eu estava tentando recordar assim como começou tudo, porque, 

depois quando eu cresci, o Magistério era a única opção numa cidade pequena que 

eu moro numa zona rural, uma comunidade, e a cidade vizinha ofertava o curso de 

Magistério, particular, e era como se fosse o status, quem entrasse no Magistério, 

quem tinha condição (…) (MESTRANDA MARGARIDA) 
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Os excertos das narrativas de Preta, Cristal e Margarida revelam que a opção pela 

docência é decisão anterior ao ingresso na carreira do magistério, motivada por suas histórias 

de vida, destacada aqui pelo processo imitativo de ser professora através das brincadeiras de 

“escolinhas”, em que ensinavam outras crianças. Nos três cenários apresentados, verificou-se 

o aspecto vocacional da profissão, quando o gostar e o querer ser professora são reforçados 

com o passar dos anos pela escolha do magistério. 

São essas marcas da docência, suscitadas a partir das experiências enquanto alunas, 

que exercem também grande influência na formação do professor e, posteriormente, na 

atividade docente (PIMENTA, 1999). São experiências que foram forjando o ser professora 

antes mesmo de passarem pelo processo de formação inicial. As experiências que vivenciadas 

como alunas contribuíram para a constituição da professora que se tem formado. Mesmo antes 

das professoras começarem sua atividade docente, elas já viveram muitos anos em escolas e 

salas de aulas enquanto alunos. Esta experimentação é profundamente formadora, pois 

possibilita aos futuros docentes a construírem crenças e representações sobre o fazer docente, 

ao passo que também, constroem uma perspectiva do ser aluno. (Tardif, 2014). 

 

4.2. Das experiências na docência anteriores ao Estágio de Docência 

 

O saber e o sabor de ir se fazendo professor (a) têm um tempero de mel e de fel, em 

que nossas dúvidas e incertezas deverão ser suficientes para nos colocar num lugar 

do suposto saber provisório. E, desse modo, vamos nos tornando operantes e  

aprendentes do caminho a ser trilhado, juntamente com muitos outros. (PERES, 

2006, p.56) 

 

Desde a primeira escuta das narrativas das participantes da pesquisa, identificou-se a 

configuração de três grupos: grupo 1- formado pelas mestrandas sem experiência alguma na 

docência; grupo 2 - formado pelas mestrandas que têm experiência na docência da educação 

básica; e grupo 3 - formado pelas mestrandas que têm experiência na educação básica e 

também no ensino superior na rede privada.  

No grupo1, mestrandas que não têm experiência em relação à docência como atividade 

profissional estão as mestrandas Emanuela, de 37 anos, e Rosa de 26 anos. A primeira com 

formação inicial em Pedagogia, e a segunda em Ciências Biológicas na UESB. A experiência 

da docência para ambas ocorreu somente nos processos de estágios, tanto na licenciatura, por 

meio do estágio supervisionado, como no mestrado, por meio do Estágio de Docência. A 

mestranda Margarida vivenciou a experiência da docência, também, como bolsista do PIBID. 



92 

 

(APÊNCICE F) 

Tardif (2014) e Pimenta (1999) apontam que, apesar da não experiência profissional 

enquanto docente, os alunos já chegam aos cursos de formação inicial com saberes sobre o 

que é ser professor. Como já foi discutido no tópico anterior deste capítulo, são saberes 

construídos a partir da experiência de quando era aluno, oriundas de seus professores de toda 

sua trajetória escolar. 

  

A primeira experiência minha na docência foi nesse encontro, nesse estágio, porque 

por mais que eu seja formada em Pedagogia, e que eu estou Mestrado, eu ainda não 

tinha tido contato nenhum com a sala de aula. Apesar de que nós não entramos lá 

para ser docente, apenas entramos como co-participantes as aulas que seriam 

desenvolvidas. (MESTRANDA EMANUELA) 

 

Ao narrar sobre a sua experiência com a docência, Emanuela destaca o Estágio de 

Docência como sendo sua primeira experiência. Ainda que não assumisse a turma como a 

professora regente, a mestranda apropria-se desta experiência não somente como processo 

formativo, mas revela o seu posicionamento em assumir como campo inicial da sua atuação 

na docência.   

 

(…) me identifiquei mais ainda quando eu entrei também na turma do mestrado, que 

eu vi experiências diferentes, que sempre íamos dialogando. Todo mundo contando 

a sua história, e eu ficava cá pensando: eu quero ter uma história bonita assim para 

contar, mas (risos) vou dizer uma vez a minha história aqui (risos). E, a partir daí, eu 

fui me vendo, fui constituindo a minha autonomia, o meu protagonismo docente, a 

partir desse momento também no mestrado, e mais ainda, quando eu fui fazer o 

estágio agora de docência, que foram as experiências que eu tive na docência. Foi 

baseada em estágios: na graduação foi a partir do estágio supervisionado, no PIBID 

também tive essa experiência, e aqui no mestrado também (…) (MESTRANDA 

ROSA) 

 

A mestranda Rosa elucida, em seu relato, o aspecto autoformativo e a sua 

autonomização no mestrado, intensificado por meio da experiência no Estágio de Docência. 

Nesse processo formativo, apropria-se de si, da sua vida, das histórias tecidas e 

compartilhadas, dos percursos individuais de si e de cada colega e do coletivo sobre a 

profissão e os saberes da profissão.  

Outro aspecto sinalizado nas falas das mestrandas Emanuela e Rosa é a importância 

dos estágios na formação docente. Por mais que não seja uma completa preparação para o 

exercício da docência, os estágios constituem-se como espaços teórico-práticos, que permitem 

o contato direto dos estagiários com seu futuro campo profissional, sendo um espaço 

significativo de interação entre estagiários, professores, alunos, gestores, família e 

comunidade, na qual se pode compartilhar experiências com todos os sujeitos envolvidos num 



93 

 

movimento de aprender e ensinar. Assim, vão construindo, ressignificando e transformando 

os saberes da experiência. (PIMENTA e LIMA, 2012) 

Os grupos 2 e 3, que têm experiência com o trabalho docente, foram compostos pelas 

mestrandas Preta, de 47 anos, Jade, de 34 anos, Margarida, de 27 anos, e Cristal, de 36 anos. 

As três primeiras mestrandas possuem experiência em todos os níveis de ensino, inclusive no 

ensino superior. Porém, Cristal tem experiência nas séries finais Ensino Fundamental 

(APÊNDICE F).  

Os relatos de Preta, Jade e Margarida apresentam, de maneira sucinta, alguns níveis e 

modalidades de ensino, no quais estiveram ou estão exercendo a docência. No entanto, não 

evidenciam nas suas falas como e de quais maneiras ocorreram essas passagens. 

 

[...] terminando o curso de Pedagogia, foi na época em que começou a discutir a 

questão da inclusão educacional e eu passei a trabalhar com sala de recurso 

multifuncional, na época chamava sala de apoio, fui trabalhar com crianças com 

deficiências intelectual, que na época se chamava com deficiência mental, e passei 

quatro anos trabalhando com deficiência mental na rede municipal e trabalhando 

com supervisão educacional na rede municipal. Só que ficava dividida entre a 

educação especial e o trabalho com supervisão educacional. Então assim, o trabalho 

com a educação especial dentro dessa perspectiva de trabalhar a questão da inclusão 

que é algo bastante desafiador e difícil, uma série de questões aí política, pedagógica 

e tudo mais. Mas, voltei-me totalmente pra essa questão da educação especial. Fui 

fazendo outras especializações que foi deficiência mental, autismo, para justamente 

contemplar essas necessidades da prática, e trabalhar com os professores. Ao mesmo 

tempo que eu trabalhava com os alunos, eu passei e coordenar um grupo de 

professores. Na época a gente cresceu, a gente construiu um CAP, que é um Centro 

de Apoio Pedagógico de Ipiaú. A necessidade de buscar mais conhecimento, mais 

informações, de está muito mais empenhada na prática, para poder atender as 

necessidades das escolas, que estavam e estão com esses alunos lá com necessidades 

educacionais especiais, e puder está atendendo esses meninos (....) A minha vida de 

professora, desde com dezenove anos de idade, foi mergulhada no fazer mesmo, 

numa prática pedagógica, com alunos da educação infantil, depois de primeira a 

quarta série, como era chamada até então, depois de quinta à oitava série. No ensino 

noturno com jovens e adultos. Algumas experiências com ensino universitário em 

curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia. Mas, muito mergulhada nesse fazer 

discutindo, e muito preocupada com a questão assim educacional (…) 

(MESTRANDA PRETA) 

 

A mestranda Preta carrega, em sua trajetória profissional, uma ampla experiência na 

docência em todos os níveis e em algumas modalidades de ensino. Tal experiência fora 

proporcionada pelo longo tempo em que exerce a profissão, pois começou aos dezenove anos 

de idade. Hoje, aos quarenta e sete anos, Preta enfatiza, na sua fala, o gosto em trabalhar com 

alunos com deficiência intelectual e com a formação de professores. É notório como ela se 

estende ao falar da sua dedicação no trabalho na educação especial, na formação de 

professores das redes regulares, os quais trabalham com os alunos com deficiências, bem 

como preocupa-se em estar sempre buscando dar continuidade ao seu processo formativo, a 
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exemplo do curso de mestrado.   

 

E quando eu fiz o Magistério fui trabalhar na educação na rede privada, escolas 

particulares, passei por poucas e boas, por momentos difíceis. A rede privada ela 

desrespeita muito o profissional da educação, assim, de uma forma que a gente não 

tem nem como explicar o tratamento que muitas vezes é dado pelos donos de escola 

para os seus professores [...] Fiz vestibular para Pedagogia cursei o curso aqui na 

UESB os quatro anos, de dois mil e três a dois mil e sete, quando passei no concurso 

público para professor no município de Poções. Desde então foram sete anos apenas 

na sala de aula, na docência [...] (MESTRANDA JADE) 

 

Quando saiu o resultado que eu fui aprovada em Pedagogia, e foi algo muito bom 

para mim. E já começou, eu comecei a participar. Logo no primeiro ano eu comecei 

a dar aula em escola particular, e isso, digo assim, foi rico pra mim […] 

(MESTRANDA MARGARIDA) 

 

 

Jade demonstra as marcas proporcionadas por esta experiência.  No início do exercício 

da profissão, demonstra uma indignação ao pronunciar a forma como era maltratada pelo (a) 

proprietário (a) da escola, ao destacar o desrespeito e a desvalorização aos professores. Sobre 

essa condição, a qual muitos professores são submetidos, torna-se evidente um modelo 

industrial capitalista, no qual o professor, destituído dos bens de produção, oferta a sua força 

de trabalho em troca do salário (GARDINER apud ALVES, 2009). “Na condição de 

assalariados, os professores são submetidos a um processo de desvalorização profissional, à 

medida que a profissão vem sendo desvalorizada pelos baixos salários e pela perda de 

prestígio e status” (GARDINER apud ALVES, 2009, p.30). A insatisfação da mestranda está 

ligada diretamente às dificuldades que encontrou para trabalhar com o proprietário da escola, 

mas não em relação à profissão docente, pois, no decorrer do seu relato, assim como no do 

mestrando César, demonstra o encantamento pelo processo de ensinar pelo qual o professor é 

responsável.  

É possível dizer que as mestrandas carregam consigo uma gama de conhecimentos e 

saberes adquiridos ao longo da sua trajetória pessoal e profissional por meio das experiências 

como filho, como aluno escolar, como aluno nas formações iniciais e continuadas e como 

professor em diferentes contextos e segmentos da educação escolar, saberes estes definidos 

por Tardif (2014) de Saberes dos professores. 

 Antes mesmo de decidir pela carreira docente, as mestrandas já traziam saberes que 

foram construídos no convívio familiar e no ambiente de vida, são integrados ao trabalho 

docente pela história de vida e pela socialização primária. Estes saberes constituem o que 

Tardif (2014, p.63) classifica como “Saberes Pessoais dos Professores”.  

À proporção que as mestrandas vão realizando os cursos de formação inicial, depois 



95 

 

outros cursos de formação continuada, bem como, atualmente, o mestrado, elas vão se 

apropriando dos saberes específicos das suas áreas de atuação. Tais saberes são, para Tardif 

(2014, p.63), “Saberes provenientes da formação profissional para o magistério”, que 

acontecem em diferentes espaços: os estabelecimentos de formação de professores, os 

estágios, os cursos de reciclagem etc.  

Quando inseridos nos diversos contextos escolares, nas salas de aula, como 

professores, têm a possibilidade de ressignificar seus saberes, produzindo saberes no seu 

cotidiano docente por meio de um processo contínuo de reflexão sobre sua prática e 

experiências de seus pares. São os chamados Saberes Experienciais da profissão (PIMENTA, 

1999). Dessa maneira, os saberes dos professores dialogam entre si no contexto da profissão e 

da sala de aula e são utilizados constantemente pelos professores.  

Por compreender que os saberes dos professores não são construídos apenas num 

determinado momento das suas vidas, ou seja, somente nos cursos de formação, e sim 

perpassam por toda a sua trajetória de vida escolar e profissional, não se pode adentrar numa 

análise sobre as experiências das mestrandas no Estágio de Docência sem antes trazer as suas 

experiências de quando aluna, das experiências que as tornaram professoras e das 

experiências enquanto docentes. Muitos dos saberes mobilizados e ressignificados pelas 

mestrandas no Estágio de Docência foram construídos a partir dos seus percursos de vida e 

processo formativo.  

 

4.3. Dos sentidos e significados das experiências do Estágio de Docência à construção dos 

saberes docentes - o que falam as mestrandas? 

 

Importa lembrar que nem todos os caminhos são feitos de planícies. O caminho, 

portanto, pode ser rústico, esburacado, cheio de relevo e curvas e coberto por 

árvores..., mas é sempre um caminho que levará ao objetivo almejado. É ele que liga 

o caminhante ao desconhecido e conhecido de sua existência. O caminho também 

pode se apresentar como liberdade, como motivação, como paixão [...] O caminho é 

onde ele pensou e viveu o novo. (PERES, 2006, p.50) 

 

O reconhecimento do papel da narrativa na atribuição de sentidos e significados à 

experiência vivida, apresentada neste trabalho, tanto em relação às experiências das 

mestrandas de quando alunas em seus percursos na educação escolar, quanto àquelas que 

perpassaram em suas formações profissionais docentes, buscou-se revelar, neste tópico, os 

significados e sentidos das experiências vividas por elas no Estágio de Docência nas turmas 

de licenciaturas em Pedagogia e Ciências Biológicas, evidenciando e interpretando quais os 

saberes docentes foram mobilizados, construídos e ressignificados por meio desta experiência.  
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4.3.1. Resistência ao Estágio de Docência e o seu aspecto burocrático 

 

Na perspectiva do processo formativo durante o Estágio de Docência, as narrativas 

demonstram como as mestrandas articulam os diferentes saberes docentes, no cotidiano das 

aulas, da interação com os alunos, com os professores-orientadores e com os colegas de pós-

graduação, por meio de um processo contínuo de reflexão. 

 

Quando iniciou o semestre, logo depois das primeiras aulas, a primeira coisa que nós 

(a mestranda e sua orientadora) fizemos foi nos reunirmos para discutir todo o plano 

de trabalho do semestre, e uma das primeiras coisas que ela me contou é que seria o 

Estágio de Docência, porque esse Estágio deveria acontecer no primeiro semestre. A 

princípio eu relutei, porque eu imaginei em as todas as demandas de trabalhos e 

atividades que a gente iria ter naquele início do ano, início do Mestrado, e realizar o 

Estágio de Docência naquele período, eu fiquei muito preocupada. Eu acabei 

encarando a fio e depois eu vi que foi o melhor para mim (sic) ter encarado logo o 

Estágio no primeiro semestre. (MESTRANDA JADE) 

  

Então, a minha experiência de estágio, eu sou do curso de Pedagogia também, numa 

turma de Pedagogia, na disciplina de Conteúdos e Metodologia do Ensino de 

Ciências. Assim, inicialmente, eu até relutava, questionava a minha orientadora 

assim: “Ah, por que eu vou ter que fazer esse estágio? Tipo, eu não tinha interesse 

na docência universitária. Ainda brinquei com minha orientadora, “Por que eu tenho 

que fazer esse estágio?”. Ela respondia: “Porque tem que fazer! Porque... Porque 

tem que fazer!” Ela ficava também, até que realmente ela falou assim: “Não, a gente 

vai ver uma turma de Pedagogia”, porque eu sou Pedagoga, uma turma de 

Pedagogia, e ela Bióloga, a formação dela é Bióloga. “Então não vou te levar para 

uma turma de Biologia não, vai ser de Pedagogia mesmo. ” “Ah, então tudo bem, 

tem que ser a noite”. (MESTRANDA PRETA) 

 

Os relatos das mestrandas Jade e Preta revelam que, antes de começar o Estágio de 

Docência, suas angústias e resistências em não querer realizá-lo eram intensas. No 

questionamento de Preta à sua professora orientadora: “Ah, por que eu vou ter que fazer este 

estágio?” demonstra um não sentido para Preta sobre a necessidade da realização do estágio 

durante o mestrado. Uma pergunta como essa evidencia a falta da preparação inicial sobre a 

importância que o estágio proporciona para a formação didático-pedagógica do mestrando 

para o exercício da docência no ensino superior. Compreende-se que falta uma disciplina 

didático-pedagógica no currículo do Programa de Mestrado em questão que possa 

proporcionar o pensar, o discutir a formação para a docência universitária. Enfim, que 

possibilite a preparação inicial dos mestrandos antes de adentrarem no Estágio de Docência, a 

fim de compreendê-lo como importante no seu processo formativo para a docência, assim 

como a importância que é dada à pesquisa durante o mestrado.  
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O que se configura nos dois relatos das mestrandas Jade e Preta, e até mesmo na 

resposta da professora orientadora: “Porque tem que fazer!”, é que o Estágio de Docência 

ainda é encarado como algo burocrático a ser cumprido dada à determinação regimental e 

curricular do programa de mestrado. Não se demonstra tanto empenho para a sua realização, 

como acontece com o desenvolvimento da pesquisa. Assim como foi já discutido no primeiro 

capítulo deste trabalho, relatos como esses demonstram e reforçam o que muitos 

pesquisadores, como Almeida (2012); Anastasiou e Alves (2006); Azevedo e Cunha (2014); 

Cunha (2007, 2008, 2009, 2010, 2012); D’Ávila (2016); D’Ávila e Leal (2015); Ferenc e 

Mizukami (2005); Masetto (1998,  2009); Franco (2011); Pimenta e Almeida (2011); Pimenta 

e Anastasiou (2008); Ribeiro e Cunha (2010); Ribeiro e Zanchet (2015, 2014); Sarlo (2013); 

Soares e Cunha (2014); Vasconcelos (2003, 2000, 1998); Zanchet, Cunha e Sousa (2009), 

entre outros, têm sinalizado em suas pesquisas a respeito da ênfase que é dada, nos programas 

de pós-graduação stricto sensu, à formação do pesquisador, relegando a segundo ou a último 

plano a formação pedagógica para docência, a qual ainda tem sido negada e negligenciada 

nesses espaços. D’àvila (2016) reforça este argumento ao sinalizar que os cursos dos 

programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil não apresentam, em seus currículos, 

disciplinas didático-pedagógicas que possam favorecer a formação docente, a não ser, tão 

somente, pelo “Tirocínio Docente”, apresentado neste trabalho como Estágio de Docência.  

 

4.3.2. A construção e ressignificação dos saberes didáticos-pedagógicos no Estágio de 

Docência 

 

Apesar de o Estágio de Docência, no primeiro momento, se apresentar de maneira 

obrigatória e burocrática como supracitado, no desenrolar dessa experiência, as vozes das 

mestrandas revelam como o Estágio foi se configurando como espaço de formação docente 

através da construção e ressignificação dos seus saberes experienciais e dos saberes 

pedagógicos, por meio do fazer docente. Isso acontecia quando eles co-participavam da 

disciplina, em paralelo à participação do professor responsável, exercendo a função de 

pesquisar, planejar, administrar a aula, interagir com a turma, trabalhar didaticamente os 

conteúdos, avaliar, replanejar, dentre outras. Segundo D’Ávila e Leal (2015) esses são saberes 

pedagógicos que estruturam a profissão docente e, sem eles, “não há como exercer a 

docência” (D’AVILA e LEAL, 2015, p.471).  

No conjunto das narrativas, aparecem, com regularidade, diferentes excertos que 
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reforçam o papel e o sentido do planejamento, como extremamente necessário para 

organização e desenvolvimento das aulas da disciplina no Estágio. As mestrandas Jade, 

Emanuela e Cristal expressam isso em seus relatos.  

 

E aí a gente foi sentar, ela apresentou a ementa da disciplina como ela tinha 

pensando a ementa. Mas, ela também me perguntou se eu gostaria que aquela 

ementa permanecesse como estava ou se eu tinha algumas considerações, alguns 

autores que eu acrescentaria ou não. Eu acreditei, eu achei por bem não mexer na 

ementa. Eu me propus a estudar os autores que estavam previstos para estudar na 

ementa da disciplina. Eu achei melhor do que mexer na ementa, até porque, teria que 

aprovar em outras reuniões de Colegiado, e aí talvez, uma nova ementa teria que 

passar por esse processo. E eu fui, discutia com ela todo o plano de trabalho da 

disciplina, até ela me propor quais seriam as aulas que eu daria e o que eu iria só 

participar [...] (MESTRANDA JADE) 

 

[...] o primeiro contato meu, e uma coisa que destacou, e que me fortaleceu nesse 

processo da docência no Ensino Superior foi a questão do planejamento, porque isso 

no meu estágio foi bastante forte. Inicialmente, foi apresentado o plano que poderia 

ser desenvolvido, que ele levou um plano aberto, para que fosse pensado numa 

proposta de atividade, para ser  desenvolvida com a turma de Pedagogia do sétimo 

semestre. E aí, sentamos para reelaborar esse plano. Ele deixou assim na liberdade, 

para que pudéssemos escolher quais os conteúdos poderia ter dentro da proposta que 

ele trouxe, de trabalhar com uma metodologia que ele tinha que desenvolver para 

fazer a avaliação dos estudantes, a proposta de atividades que seria desenvolvida, 

quais seriam os assuntos a serem escolhidos. Então isso, assim, essa questão desse 

planejamento. A gente também, além de fazer esse planejamento, tínhamos um 

planejamento B. Por uma ou duas vezes tivemos que aplicar o plano B em sala de 

aula. Então isso, foi rico porque a gente sabe que o percurso é: de sala de aula é 

aquilo que a gente planeja, é o que chega lá e a gente encontra. Então tem que ter 

uma proposta também diferenciada. (MESTRANDA EMANUELA) 

 

E o professor apresentou justamente isso, a proposta de está trabalhando e também 

de modificar de acordo com o que a gente percebesse a necessidade de está 

modificando aquele planejamento. E os planejamentos aconteciam. Geralmente, a 

gente sempre marcava. O primeiro encontro foi o momento mais longo para definir 

mesmo a proposta do que seria trabalhado. Posteriormente, a gente ia se 

reencontrando sempre que semanal para poder está vendo o que estava dando ou não 

dando certo. Isso, eu achei bem enriquecedor [...] Mas, a partir do momento que a 

gente foi desenvolvendo, as aulas e trabalhando, trabalhávamos com as atividades, 

pensando também neste Plano B, porque, às vezes, o Plano A dá conta de estarmos 

trabalhando e atender os objetivos que planejamos para a aula [...] (MESTRANDA 

CRISTAL) 

 

As falas das mestrandas acima apresentam como o Estágio fora desenvolvido desde o 

seu início, a partir da interação com o professor da disciplina, quanto à elaboração dos 

planejamentos de curso e das aulas, às avaliações das aulas e das suas reformulações, com as 

quais elas estiveram sempre envolvidas nesse processo.  

Os excertos das narrativas de Jade, Emanuela e Cristal revelam a concepção do 

conhecimento pedagógico imbricado no fazer docente dos professores da disciplina, na 

medida em que eles convocam as mestrandas para participarem das construções dos 

planejamentos contribuindo através das partilhas dos seus saberes experienciais e pedagógicos 
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que elas construíram durante suas trajetórias de vida e formação. Esses momentos do Estágio 

de Docência são compreendidos como espaço participativo e interativo de saberes. Por esse 

motivo, o saber pedagógico é necessário à prática dos docentes da educação superior, pois 

torna-se um aliado do processo de ensino-aprendizagem, por oportunizar conhecimentos 

importantes para o exercício da docência. (NEZ e SILVA, 2010)  

A oportunidade de participar do planejamento da disciplina, de trocar ideias a respeito 

do conteúdo trabalhado, discutir coletivamente possibilidades de melhorar o trabalho 

desenvolvido com os alunos de graduação reforça as possibilidades do Estágio de Docência, 

pois este se consolida como espaço significativo de formação para a docência, objetivo para o 

qual foi concebido.  

As falas de Emanuela e Cristal sobre o ‘Plano B’ são significativos, já que abordam 

um aspecto importante em relação ao pensar e planejar as aulas, considerando o interesse e a 

motivação dos alunos para participarem das aulas e das atividades propostas, visando alcançar 

os objetivos traçados das aulas.  

Nesse processo de elaboração dos planejamentos, as mestrandas mobilizam saberes 

didáticos, que  D’Àvila (2015) classifica em dois tipos: saberes referentes à mediação de 

classe e saberes referentes à mediação da disciplina. O primeiro está relacionado aos saberes 

que os professores utilizam para “organizar sua sala de aula estética e didaticamente para que 

a aprendizagem ocorra e para que todo o grupo sinta-se integrado a ela” (D’AVILA, 2015, 

p.473). O segundo refere-se aos saberes que os professores mobilizam para desenvolverem 

ações que “favoreçam o processo de ensino e aprendizagem e que são dirigidos diretamente 

ao conteúdo da disciplina lecionada”. (D’AVILA, 2015, p.473).  

 

Então assim, foram as propostas de atividades: vamos trabalhar com seminários, 

oficinas, de acordo com alguns eixos temáticos voltados para os PCN’S outros eixos 

dentro da proposta que se tinha. Mas, às vezes, na hora que chegava lá, os alunos 

falavam: “Ah, a gente não pode apresentar hoje por conta que [...]” Parece que fazia 

assim, todo mundo se unia e pensava: “Não, a gente não vai apresentar!”. Eu acho 

que achava: “A gente faz isso! Não vamos apresentar e não vai ter aula, todo mundo 

libera e vamos embora”. Mas, como o Plano B sempre entrava em ação, então, a 

gente conseguia está, eu diria que contornando aquela situação. (MESTRANDA 

CRISTAL) 

 

A mestranda Cristal aponta algumas dificuldades encontradas nas primeiras aulas do 

Estágio em relação a não realização das atividades, pelos alunos, diante do que havia sido 

proposto e combinado com eles em aulas anteriores. A percepção de Cristal sobre o 

comportamento dos discentes, criando hipóteses sobre o que eles pensavam por não 

realizarem as atividades e trabalhos, denuncia uma fala de decepção e frustração da mestranda 
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devidos às atitudes dos alunos em não corresponderem às expectativas sobre o que havia sido, 

até então, planejado. Tal discurso fora analisado como uma forma de “pôr em xeque” os seus 

saberes por planejar aulas que não favoreçam o interesse e a participação dos alunos.  Assim, 

torna-se mais conveniente atribuir o insucesso do planejamento ao “não querer dos alunos”.  

No entanto, compreende-se que experiências como a apresentada acima exigem dos 

professores a mobilização dos saberes pedagógicos para enfrentar os desafios e dilemas que a 

atividade docente impõe. O planejamento B torna-se, nesse sentido, uma tecnologia utilizada 

pelo professor para “não deixar a peteca cair” e a não se conformar frente à desmotivação e à 

falta de envolvimento dos alunos nas atividades e nas aulas. A importância do conhecimento 

pedagógico é justamente, na perspectiva do docente, aprimorar sua prática em sala de aula.  

Sobre isso, Tardif (2014, p. 117) acrescenta que 

 

A pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus 

objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. Noutras palavras, do 

ponto de vista da análise do trabalho, a pedagogia é a “tecnologia” utilizada pelo s 

professores em relação ao seu objeto de trabalho (os alunos), no processo de 

trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a instrução).  

 

Sem sombra de dúvidas, a participação e a interação das mestrandas com os 

professores das disciplinas, durante a condução do trabalho desenvolvido antes, durante e 

depois do Estágio de docência, possibilitaram-lhes a construção e a ressignificação dos 

saberes didático-pedagógicos.  

 

4.3.3. A necessária autoridade do professor frente ao processo de ensino-aprendizagem 

 

Uns dos aspectos destacados pelas mestrandas nas suas narrativas estão diretamente 

ligados “à falta de interesse” e à “indisciplina” dos alunos. Algumas apontam tais fatores 

como desmotivadores do Estágio de Docência. Isso gerou algumas reflexões preocupantes ao 

se tratar de um curso de formação inicial para a docência, em que os alunos serão os futuros 

professores que estarão ensinando na educação básica.  

 

[...] mesmo com essa dinâmica que foi feita, pela atividade de laboratório, pela 

atividade fora daqui da UESB, de visitação, tudo mais, mesmo tentando colocar essa 

dinâmica, a gente percebia muito a desarticulação, a falta de interesse, assim da 

turma. Aquilo me mexia muito o tempo todo. Então assim, chegou um momento que 

vim para o estágio, para mim, passou a ser um fardo. Porque a gente tinha uma 

jornada de estudo, eu vinha de Ipiaú para fazer o estágio e não era muito prazeroso 

está na sala, porque eu ficava assim confrontando pelo fato de ser Pedagoga, o 
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trabalhar também com profissionais Pedagogos, e de entender que aquilo ali, a 

turma, vim pensando que a turma teria um entusiasmo. Tanto que eu ficava 

pensando: “Meu Deus, se falta o entusiasmo aqui, o que será então da nossa [...] O 

que será da educação?” Se essa turma está saindo e falta entusiasmo, falta esse 

desejo, essa vontade de discutir, e assim, era o interesse pelo “praticismo”, por 

atividade de apresentar, mas assim, a gente percebia que era o interesse de 

apresentar, para se livrar mesmo da atividade avaliativa, assim, aquela coisa. E 

assim, em alguns momentos um grupo se destacava assim em termos de querer 

participar, mas os outros grupos não demonstravam isso, e eu observava pela própria 

organização assim da sala, pela postura, como se colocava. Então, isso foi me 

deixando bastante reflexiva, e assim acaba mexendo... mexeu com meu entusiasmo 

sabe, assim, quer dizer, eu já tinha sinalizado para orientadora, nós tínhamos 

sinalizado o quê que poderia ser trabalhado, mas ao mesmo tempo, a gente, tipo 

assim: “Para que levar se a gente não percebe muita motivação?” [...] 

(MESTRANDA PRETA) 

 

A turma também, a qual eu fiz o estágio, foi uma turma que a gente entrou com 

entusiasmo, achando que todas as atividades seriam apresentadas, seriam realmente 

para levar um determinado conhecimento para o processo formativo daqueles 

futuros professores, mas quando a gente entrava na sala de aula, a falta de interesse 

era tão grande, tão grande, era revista vendendo dentro da sala, era Avon, era Jequití, 

e Mary Kay, e muitas outras revistas, e o povo assim, celular na mão assistindo 

vídeo na frente do professor. Eu confesso para vocês, que eu enquanto estagiária 

desejei ser professora efetiva da sala, porque se eu fosse professora, eu não iria 

passar a mão na cabeça não. Às vezes, quando a gente ver um professor tendo uma 

postura rígida com determinada sala, a gente tem que centralizar o contexto, porque 

a gente não sabe o que aconteceu dentro daquele processo para que o professor 

tomasse aquela determinada atitude. Claro que existem professores que isso é uma 

rotina, e existem professores que por conta da turma propõe esse tipo de atitude 

rígida do professor. (MESTRANDA EMANUELA) 

 

[...] uma coisa que eu acho, eu acredito, que o aluno de ensino superior ele precisa 

aprender é se autodisciplinar. Ele precisa entender que ele está numa Universidade, e 

ele precisa agregar a ele uma formação. Então, assim, hoje, enquanto docente do 

ensino superior, eu no inicio de uma Unidade ao apresentar uma ementa a um aluno, 

ao mesmo tempo, eu apresentaria a ele um contrato com normas e tudo, que nós 

deveríamos desenvolver durante o semestre e ele ia ler e eu ia dizer a ele: “assine só 

se você estiver de acordo, porque você precisa se comprometer”. Como é que nós 

iremos formar profissionais na educação superior com essas posturas como as 

meninas colocaram. Eles prestam vestibular, eles gastam dinheiro público, eles 

ocupam vagas de pessoas que talvez gostariam muito de estar aqui, eles 

comprometem um recurso federal, são verbas que são gastas para formar um aluno 

no ensino superior.  Entrar numa Universidade para eles levarem as coisas na 

brincadeira, no oba, oba? Hoje, eu percebo que uma das questões que eu levaria em 

consideração hoje, talvez antes eu até criticava é cobrar do aluno que ele assuma as 

suas responsabilidades. Agora, por outro lado, eu vejo também que as posturas dos 

docentes hoje no ensino superior são posturas muito envaidecidas e eu não estou na 

Universidade num jogo de quebra de braço com os alunos, eu preciso está aqui com 

pessoas que querem está aqui, que sabem porque eles estão [...] (MESTRANDA 

JADE) 

 

[...] É bem importante quando o professor consegue ter esse controle com a turma e 

não achar assim: “Ah, está no ensino superior, cada um que está ali sabe o que quer. 

Então, para mim tanto faz, não vai está ali na sala bagunçando, nem atrapalhando o 

outro que quer alguma coisa.” Não se importando se ele vai querer sair, se ele vai 

chegar, se ele vai participar [...] Então, é justamente isso, é essa postura que tem que 

ser tomada por cada um, e isso vai depender muito realmente do professor, para 

depois, ele conseguir controlar a situação que está sendo proposta. Isso leva a gente 

a refletir bastante [...] (MESTRANDA CRISTAL) 
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Nos excertos das narrativas de Preta, Emanuela, Jade e Cristal aparecem, com 

regularidade, a retomada do reforço do papel e sentido das ações disciplinares, como forma de 

manter a ordem e garantir dispositivos pedagógicos no cotidiano das formações iniciais de 

professores na universidade. A retomada das ações disciplinares sinalizadas pelas mestrandas 

não está amparada nos moldes autoritários e tradicionais de uma época em que se utilizava de 

práticas disciplinares psicológicas e físicas, a exemplo das punições, humilhações e 

interdições, que deixavam marcas significativas nos alunos. Mas evidencia uma necessidade 

de práticas disciplinares construídas coletivamente sob a autoridade do professor e não do seu 

autoritarismo, para que se consiga obter uma organização do espaço formativo e consiga 

alcançar os objetivos que foram traçados para as aulas. Jade coloca, como uma possibilidade 

ao iniciar o semestre, a construção conjunta de um contrato firmado entre o professor e os 

alunos: “eu não estou na Universidade num jogo de quebra de braço com os alunos, eu preciso 

estar aqui com pessoas que querem estar aqui, que sabem por que eles estão [...]”.  

No entanto, quando nos excertos das narrativas das mestrandas são apresentados os 

comportamentos de desinteresse dos alunos nas aulas, interpreta-se, nas condutas de 

transgressões, desmotivações e indisciplinas dos alunos, posturas e formas de enfretamento 

que eles organizam como movimento de confronto aos aspectos relacionados às práticas 

docentes, às posturas dos professores, às atividades didáticas e, também, às características 

pessoais dos professores. (PERRENOUD, 1995) 

A compreensão e reflexão, pelo professor, dessas posturas dos alunos, inviabilizam o 

equívoco de colocar o aluno como o principal responsável pelo insucesso das aulas. Desse 

modo, os professores não mais citarão clichês como “os alunos não querem nada”, “os alunos 

são desinteressados”, “não sei o que eles querem aqui” etc. Ao contrário, surgirá uma abertura 

para que o professor, enquanto sujeito de autoridade no processo de ensino-aprendizagem, 

possa mobilizar seus saberes, convocando seus alunos para o diálogo e comprometimento 

também das suas responsabilidades nesse processo de formação. 

  

Com ética, clareza de propósitos, constância de atitudes, competência técnica e, 

principalmente, capacidade para dialogar, o docente saberá como exercer o seu papel 

profissional com autoridade (legítima e legitimada), respeitando a todos os seus 

alunos, estimulando-os à análise crítica dos conhecimentos que lhes forem sendo 

apresentados e atendendo, ao dar espaço e voz ao alunado, às específicas 

necessidades e anseios de cada uma de suas turmas. (VASCONCELOS, 2003, p.69)  

 

Ao entender a sua responsabilidade no processo educativo, o professor apropria-se da 
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autoridade que tem num processo democrático instalado, para organizar o espaço da sala de 

aula, sendo conhecedor dos objetivos e dos conteúdos da disciplina com a qual trabalha, 

sendo responsável pelas técnicas mais adequadas para o correto desenvolvimento das 

atividades didáticas, sendo o planejador das atividades discentes em sala de aula, sendo o 

avaliador contínuo de todo esse processo, dentre outras responsabilidades. (VASCONCELOS, 

2003) 

Quando Jade relata que, sendo uma professora universitária, a primeira coisa que ela 

faria ao começar o semestre seria apresentar a ementa da disciplina, discutir e construir com 

os alunos um contrato com normas e regras a serem desempenhadas por todos, ela endossa o 

que Vasconcelos (2003) defende: “é preciso deixar suficientemente claras aos alunos as regras 

do grupo, da classe, assim como as normas institucionais existentes” (VASCONCELOS, 

2003, p.75). Em relação às regras do grupo e da classe, essas podem ser discutidas, analisadas 

e alteradas por todos sob a orientação do professor. Quanto às normas institucionais, a autora 

afirma que devem ser, “no mínimo, claras e objetivamente justificadas pelo docente, para que, 

uma vez esclarecidas suas razões, possam ser, então, conscientemente cumpridas, porque 

aceitas as suas razões e finalidades”. (VASCONCELOS, 2003, p.75) 

 É nessa vertente que se compreende o relato da mestranda Jade ao apresentar a 

necessidade de trazer para os alunos o conhecimento e a construção das normas para que 

todos se comprometam, a fim de manter uma organização das aulas e alcançar os objetivos 

intencionalmente definidos pelo professor em seu plano de trabalho. Nesse processo, o 

professor reconhece o seu papel de autoridade, na medida em que não permite que suas aulas 

sejam realizadas de forma aleatória, desorganizada e sem a preparação da turma, sem 

objetivos claros e definidos, deixando a critério, e por conta dos alunos ,“o querer e o não 

querer” como simples justificativas para o sucesso e insucesso do seu trabalho. Mas o 

professor assume, antes de qualquer fator, a sua responsabilidade neste processo, contrariando 

o autoritarismo, que se dá pela opressão e repressão dos alunos, fator que gera medo e 

ansiedade. Tal ação configura-se como uma forma de garantir a “autoridade” desse professor, 

para que ele seja valorizado e respeitado pelos alunos. Pelo contrário, é por meio do diálogo 

que se dá, democraticamente, entre o professor e seus alunos, a construção, a determinação e 

o comprometimento de todos para cumprirem as responsabilidades que lhes cabem, 

garantindo, assim, o sucesso que será de todos se tudo vier a dar certo.  
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4.3.4. Os desafios impostos pela necessidade dos Saberes Disciplinares no Estágio de 

Docência 

 

Os excertos das narrativas de algumas mestrandas suscitam algumas reflexões sobre a 

formação do pedagogo, problematizando o currículo do curso de Pedagogia, momento em que 

realizaram o estágio.   

 

Eu acho tão desumano o que é feito com o Pedagogo, por que quando a gente vai 

trabalhar com essas séries, talvez com a educação infantil a gente trabalha mais 

conceitos, mas quando eles chegam no quarto e quinto ano do ensino fundamental a 

gente não tem condições humana de dominar conhecimento de todas as áreas. A 

gente deixa de trabalhar com os aprofundamentos [...] de Ciências, na área de 

Matemática, Geografia, e Ciências eu digo por que conceitos da Física, da Química, 

que são trabalhados hoje nas séries iniciais, que deveriam ser trabalhados, mas a 

gente não tem condição humana, competência pra dominar esses conteúdos. 

(MESTRANDA JADE) 

 

[...] da necessidade mesmo da Formação, de se pensar num currículo a qual o 

professor, principalmente, o Pedagogo que vai ter diversas funções, que ele possa 

está desenvolvendo essas habilidades, que ele possa depois voltar para sala de aula, 

ele tenha pelo menos essa base inicial, para que a partir daí ele consiga está 

desenvolvendo as atividades com os alunos, e depois que nossos alunos eles não 

venham a dizer assim: “Ah, eu não gosto de Matemática, porque o professor passa”, 

Ele fala: “Ah, eu não sou professor de Matemática, então por que eu vou trabalhar 

com essa disciplina?” “Eu não sou professor de Biologia, por que eu vou trabalhar 

isso aqui?” (MESTRANDA CRISTAL) 

 

Da formação do Pedagogo em si, porque ele trabalha com todas as disciplinas na 

educação básica. A gente ver que hoje os alunos dizem que não estão aprendendo 

quase nada. Então, o aluno tem tal idade e não sabe ler, o professor não tem 

condição de ensinar determinado tipo de conhecimento, então, por quê? Porque a 

própria formação do Pedagogo para todas as disciplinas também não está dando 

conta desse processo, dele chegar na educação básica e fazer o trabalho de maneira 

efetiva. (MESTRANDA EMANUELA) 

 

As reflexões de Jade, Cristal e Emanuela, nos seus relatos, trazem para o centro do 

debate os saberes curriculares e disciplinares do curso de Pedagogia, pois, segundo as 

mestrandas, o curso não prepara os pedagogos para trabalhar com as disciplinas específicas na 

educação básica. A ênfase dada, no curso, tem sido para as disciplinas didático-pedagógicas 

sem profundidade na formação do conhecimento científico dos conteúdos das disciplinas 

escolares.  Algo que se torna preocupante, pois a construção dos saberes pedagógicos é tão 

necessária quanto a apropriação dos saberes disciplinares para o exercício da docência. 

Qualquer ação que sobrepõe um saber sobre o outro se torna um ensino deficitário.   

Apesar de não se encontrarem envolvidos no processo de produção dos saberes 

curriculares e disciplinares, os professores têm como uma das suas funções principais extrair 

desses saberes aquilo que é importante ser ensinado. Para ensinar algo a alguém é preciso 
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entender, conhecer o assunto profundamente. Segundo Gauthier et al (2006), o fato de 

conhecer profundamente a matéria a ser ensinada, sua estrutura, sua construção histórica, bem 

como os métodos, técnicas, analogias ou metáforas que melhor se aplicam ao seu ensino, é o 

que diferencia o professor de qualquer outro leigo que entende e se interessa pelo assunto 

objeto do seu ensino.  

As questões levantadas pelas mestrandas sobre a formação dos futuros professores 

(pedagogos) para ensinarem na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental 

tornam-se um aspecto relevante também do Estágio de Docência, levando em consideração o 

a condição vindoura de tais profissionais: futuras professoras universitárias. Nesse sentido, 

serão essas, juntamente com os demais professores universitários, que estarão definindo e 

selecionando os saberes curriculares e disciplinares do mencionado curso de formação.  

As mestrandas Jade e Preta destacam nas narrativas a insegurança em relação ao 

ensino dos conteúdos de Ciências Biológicas durante o estágio.  

 

E no estágio eu sentia que, por exemplo, a disciplina era de Ciências os meninos 

iriam estagiar, iriam dá aula de Ciências. Eu só acompanhava os processos 

pedagógicos, mas os conteúdos que os alunos estavam trabalhando lá, eu não podia 

dizer se eles estavam apresentando erros conceituais, se eram aquilo ou se não era. 

Porque eu não tinha conhecimento para ter fundamento de dizer se isso era correto 

ou não, se os assuntos estavam realmente de acordo com o que deveria ser. Eu não 

tinha competência para dizer, principalmente, com os estagiários do ensino médio, 

que estavam lá dando conteúdo do ensino médio, que eu não tenho, minha formação 

não domina. E aí? Eu estava estagiando com a disciplina de estágio em Ciências 

Biológicas, mas eu só podia observar e fazer análise junto a eles nos aspectos 

pedagógicos: da organização da aula, da didática, das intervenções, da [...] Às vezes, 

os alunos queriam expor uma dúvida, e eles continuavam a aula e não voltava para 

explorar aquela dúvida. E aí, eu conversava com eles a respeito desses aspectos. 

Agora se os conteúdos tinham erros conceituais ou não, eu não tinha competência 

para dizer se eles estavam certos ou errados. (MESTRANDA JADE) 

 

[...] porque eu estava na turma de Pedagogia, onde eu entendia que a gente iria 

trabalhar muito com essas questões metodológicas. Mas, quando entrasse nas 

questões aos conteúdos de Ciências, eu ficava super tranqüila, porque a minha 

professora era da área de Ciências. Então assim, não iria exigir de mim conteúdos 

que a muito tempo, pelo fato de está atuando em outra área, na área de educação 

especial, então na área mesmo Pedagógica, não iria exigir de mim esse 

conhecimento dos conteúdos. Até porque, aquele momento era um momento que a 

gente estava envolvida muito com as disciplinas do mestrado, muita coisa. Então 

assim, eu também não queria me envolver com aquilo [...] (MESTRANDA PRETA) 

 

Os saberes disciplinares, durante a formação dos professores, são dispositivos que 

devem ser considerados tanto quanto os outros saberes docentes: pedagógicos, curriculares e 

experienciais (TARDIF, 2014). O autor descreve o professor como  

 

[...] alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de 

possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e 
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desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

(TARDIF, 2014, p.39).  

 

O professor precisa conhecer aquilo que irá ensinar ao aluno. De nada adianta a ele 

dominar aspectos e condições que possam favorecer a participação e integração dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem, se ele for incapaz de conhecer bem aquilo que irá ensinar. 

Assim como destaca Nóvoa (2009), ninguém pensa no vazio, e sim na aquisição e na 

compreensão do conhecimento.  

As inquietações de Jade e Preta sinalizam uma lacuna no seu curso de formação 

inicial, Pedagogia, no que tange aos saberes curriculares e disciplinares, pois, segundo relato 

das mestrandas, o curso tem voltado a sua atenção à construção dos conhecimentos das áreas 

pedagógicas, negligenciando o estudo dos conhecimentos das disciplinas específicas, as quais 

os pedagogos ensinarão na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Não 

se pretende, aqui, adentrar nessa discussão, pois é sabido o quanto é complexa e ampla a 

problemática da formação inicial do Pedagogo no que tange aos aspectos curriculares, além 

de não constituir o foco da discussão deste trabalho. Cabe, pois, apenas revelar as reflexões 

das mestrandas Jade e Preta sobre a sua própria formação, enquanto pedagogas, assim como 

refletir quanto à formação dos futuros pedagogos, quando afirmam que o curso não prepara os 

licenciandos para o ensino das áreas de conhecimento. 

Compreende-se que as reflexões acima apontadas por Jade e Preta também revelam 

uma incoerência no que tange ao Estágio de Docência. Elas revelam que tais estágios foram 

realizados em disciplinas das quais as mestrandas não tinham domínio dos conhecimentos da 

área de Ciências Biológicas. Por se sentirem despreparadas para realizarem o estágio, 

acabavam gerando, assim como já abordado, situações de angústias e, até mesmo, de recusa 

ao iniciar o Estágio de Docência, evidente no relato inicial de Preta. O mais coerente seria que 

as mestrandas realizassem seus estágios em disciplinas das áreas pedagógicas das quais tem 

competências para ensinarem.  

Masetto (1998) corrobora essas reflexões quando defende que a docência no ensino 

superior exige do professor, antes de qualquer fator, que ele seja competente em uma 

determinada área de conhecimento, ou seja, tenha domínio desta área. Também sinaliza 

quanto ao domínio do professor na área pedagógica no que se refere aos conceitos de ensino-

aprendizagem, a concepção e gestão do currículo, a compreensão da relação professor-aluno e 

aluno-aluno no processo, e a teoria e a prática básicas da tecnologia educacional. O autor 

sustenta ainda, como competência para a docência no ensino superior, a dimensão política, 

pois, ao ensinar, o professor não deixa de ser cidadão, alguém que está inserido em um 
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contexto histórico-social e dialético, “que participa da construção da vida e da história de seu 

povo.” (MASETTO, 1998, p.23) 

 

4.3.5. A interface da Pesquisa e do Ensino no Estágio de Docência 

 

Os excertos das narrativas das mestrandas Margarida e Rosa demonstram uma 

experiência diferenciada do Estágio de Docência, à medida que a professora orientadora da 

pesquisa e do estágio propõe, para ambas, um trabalho de interface entre as suas pesquisas e o 

estágio.   

 

[...] ela (professora orientadora e do Estágio) lançou o desafio para eu já propor o 

que eu pesquiso no mestrado, o que eu vim pesquisar que é “A interface da educação 

do campo e a educação ambiental”. Surgiu tudo assim. Como eu estava ainda na 

transcrição, ainda no relato das professoras, eu ouvi que uma professora sinalizou o 

interesse da Universidade de ir lá dá o retorno para a comunidade, visto que eu fui 

para Escola pesquisar. Mas, que no final eles falavam assim: “que queria que a 

Universidade voltasse na escola e desse um retorno no sentido de parceria”. Então, 

eu já sinalizei, como eu estava em estágio, para professora essa possibilidade da 

gente fazer uma atividade de campo lá na escola. Ela sentou comigo, primeiro pediu 

para eu idealizar como seria essa atividade, depois a gente sentou e pensamos 

direitinho. Ela teve que preparar o planejamento para enviar, para ser aprovada essa 

atividade de campo lá em Conquista. Foi aprovado tudo. E os meninos além de [...] a 

turma além de ter o conhecimento teórico, eles foram para a prática, porque foram 

na comunidade que eu havia feito a pesquisa, e desenvolveram uma atividade dentro 

do que foi discutido na sala e também teve contato com a minha pesquisa. 

(MESTRANDA MARGARIDA) 

 

O estágio para mim foi um desafio muito grande, justamente, porque eu fiz a 

proposição, tanto a minha orientadora quanto aos alunos da turma de Biologia, na 

qual eu estagiei, de realizar a minha pesquisa nesse momento de estágio. E foi 

também, um momento muito feliz, justamente, porque eles aceitaram e foi um 

momento interessante, porque eu não estive presente na turma como co-participante 

da disciplina. De fato eu tive que exercer a minha autonomia docente, porque foi o 

momento do qual eu estava realizando a minha pesquisa do mestrado com eles. E 

nesse caso, eu acabei tendo que assumi a turma sozinha, mesmo porque a docente da 

disciplina, também, não poderia está presente para não acabar tendo interferência 

dela na minha pesquisa. E foi um momento muito bom, tanto pra mim, quanto para, 

eu acredito, eles também. Eu propus a minha pesquisa na intenção de propor uma 

intervenção problematizadora em educação ambiental e trazer as questões de 

educação ambiental para dialogar com eles, com os alunos. E mais para frente, como 

era uma disciplina de estágio também, eles teriam que ir também para sala de aula 

estagiar. E a minha proposta era que eles levassem, dialogassem os temas deles com 

as questões sócio-ambientais. (MESTRANDA ROSA) 

 

A interface entre a pesquisa e o Estágio de Docência, realizado pelas mestrandas 

Margarida e Rosa, juntamente com sua professora orientadora, possibilitou um sentido ainda 

maior, pois se tornou uma possibilidade de formação das estagiárias como futuras professoras 

intelectuais, críticas e reflexivas, na medida em que buscam, através do seu processo 
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formativo, neste caso, o mestrado, utilizar o campo de atuação do estagiário como ponto de 

partida para o conhecimento e para a interpretação deste espaço, a fim de “possibilitar as 

condições e os saberes necessários para a atuação profissional”. (PIMENTA e LIMA, 2012, 

p.55) 

A interface da pesquisa com o Estágio de Docência torna-se uma possibilidade 

interessante, na medida em que uma das queixas que mais se destacou nos relatos de algumas 

mestrandas sobre suas resistências para não realizarem o estágio foi ter que disponibilizar 

tempo para se dedicarem a mais uma atividade curricular dentre as outras e os trabalhos, que o 

mestrado exige dos alunos, principalmente, o trabalho de pesquisa, “ápice” dos cursos de pós-

graduação stricto sensu.  

 

[...] aquele momento era um momento que a gente estava envolvido muito com as 

disciplinas, com a pesquisa, muita coisa, então, assim, eu também não queria me 

envolver com aquilo [...] (MESTRANDA PRETA) 

 

[...] uma das primeiras coisas que ela(orientadora) falou é que seria o Estágio de 

Docência, porque esse estágio deveria acontecer no primeiro semestre. A princípio 

eu relutei, porque eu imaginei todas as demandas que a gente iria ter naquele início 

do ano, início do Mestrado, e realizar o Estágio de Docência naquele período, eu 

fiquei preocupada. Eu acabei encarando a fio [...] (MESTRANDA JADE) 

 

A desvinculação da pesquisa ao estágio também se torna um entrave para o processo 

formativo docente dos mestrandos, pois, nesse momento, muitos acabam tendo que parar a 

sua pesquisa, para se dedicarem às atividades do estágio, concomitantemente às demandas das 

disciplinas do mestrado. A exemplo de tais rotinas pode-se mencionar a participação das 

aulas, a realização das leituras indicadas, das atividades e dos trabalhos, dentre outras. Muitas 

das disciplinas exigem a elaboração de artigos, atividade esta que requer outras leituras, 

muitas vezes, não estão atreladas ao tema da investigação do mestrando.  

Além dessas demandas, o mestrando tem de conviver com as permanentes cobranças 

que surgem em relação à produtividade acadêmica no que se refere à submissão de trabalhos 

científicos em eventos para apresentação e para publicação em livros revistas. Sabe-se que a 

forte pressão que os programas de pós-graduação stricto sensu vêm sofrendo tem como 

principal fator os mecanismos de avaliação desenvolvidos pela CAPES, os quais classificam 

os programas com conceito de 1 a 7, quando um dos critérios principais de avaliação é a 

produção acadêmica, ou seja, a publicação dos resultados dos trabalhos de investigação em 

livros ou revistas classificados como A ou B. (EVANGELISTA e PAULA, 2014) 

Por isso, quando as mestrandas Margarida e Rosa, e a professora orientadora, trazem 

como possibilidade desta interface da pesquisa e o Estágio de Docência, concorda-se com 
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Azevedo e Cunha (2014) quando defendem que  

 

Para que os professores alcancem os saberes próprios do ensino com pesquisa, é 

preciso formação própria para a docência, e a Universidade tem significativa 

responsabilidade na promoção dos processos que qualificam a docência, bem como 

no que envolvem a pesquisa e a orientação dos futuros professores universitários. 

São processos formativos que podem contribuir com a experiência acadêmica, 

auxiliando a organização e o planejamento do ensino e a inserção dos professores no 

mundo laboral. (AZEVEDO E CUNHA, 2014, p.99)  

 

Contraditoriamente, no âmbito da pós-graduação stricto sensu, são insuficientes, ou 

quase inexistentes, experiências que proporcionem, nos seus processos formativos, ações que 

valorizem os saberes profissionais da docência e projetem uma formação voltada para a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não é possível nem mesmo identificar 

nesses cursos uma relação entre o ensino e a pesquisa, o que se percebe a dissociabilidade 

entre um e outro.  

Ainda sobre a pesquisa no estágio, a mestranda Rosa também aponta um desafio 

vivenciado por ela junto aos alunos. Ela aponta a dificuldade de problematizar acerca das 

questões em relação ao aspecto socioambiental e a educação ambiental – tema do seu trabalho 

de pesquisa - e, a partir daí, construir com os alunos os minicursos que seriam desenvolvidos 

por eles nos seus estágios no ensino fundamental. 

 

[...] e a minha proposta era que eles levassem, dialogassem os temas deles com as 

questões sócio-ambientais. Foi um desafio muito grande, porque eles levaram temas 

diversos para trabalhar durante um mini-curso que eles iriam realizar no ensino 

fundamental, que no caso, foi no oitavo semestre, na disciplina Metodologia e 

Prática do Ensino de Ciências. Por incrível que pareça, eles conseguiram. Digo isso, 

porque eu também, enquanto Bióloga, eu já passei pela disciplina, e pelo o curso de 

forma geral e sei que ainda tem essa, meio que uma deficiência de discutir as 

questões sócio-ambientais e educação ambiental nos cursos de formação de 

professores de modo geral. E essa minha inquietação foi justamente por isso, porque 

é um tema transversal que deve está presente no ensino básico. Porém, aqui na 

graduação não tinha muito contato com a Educação Ambiental nessa perspectiva 

mais crítica. E quando se tinha era mais voltada para questões pontuais. A minha 

intenção era justamente trazer essa amplitude da educação ambiental [...] 

(MESTRANDA ROSA) 

 

Chama atenção, neste trabalho realizado pela mestranda, uma prática 

problematizadora, quando requisita dos seus alunos temas geradores para discutir com eles as 

questões socioambientais e, a partir daí, eles poderem construir coletivamente os seus planos 

de trabalho (os minicursos) que seriam desenvolvidos nas escolas.  Percebe-se uma relação 

horizontal entre professora (mestranda) e alunos. Esses, por meio de um processo dialógico, 

promovem a democratização da interlocução entre todos, já que os diferentes sujeitos estão 



110 

 

envolvidos nas diversas atividades.   

Sua narrativa é marcada pelos sentidos atribuídos à pesquisa. Para ela, a experiência 

foi significativa para o processo de formação docente, a exemplo do Estágio de Docência, e 

singular para conhecer os problemas relacionados à realidade socioambiental. Além disso, 

suscita a possibilidade da transformação de uma consciência ingênua para uma consciência 

crítica frente aos problemas sociais. (FREIRE, 1989) 

 

4.4. Síntese conclusiva do capítulo 

 

Alguns elementos significativos sobressaíram-se neste capítulo, interpretados a partir 

das narrativas orais das mestrandas e à luz do aporte teórico, artifícios os quais embasaram a 

discussão do trabalho de pesquisa.  

As unidades temáticas de análises, constituintes dos tópicos e subtópicos do presente 

capítulo, foram construídas a partir das contínuas leituras cruzadas nos três tempos de 

análises, apresentados no terceiro capítulo deste trabalho.  

No primeiro tópico, ao revelar alguns caminhos que levaram as mestrandas a 

escolherem a docência enquanto profissão, foi possível perceber que, mesmo que as 

experiências de cada uma fossem diferentes, apareceram algumas regularidades nos relatos 

em relação às suas condições de vida. O magistério, em determinado momento das suas vidas, 

era tomado como única possibilidade para a obtenção de uma formação profissional, capaz, de 

alguma maneira, proporcionar-lhes certa “ascensão social”. Outras semelhanças também 

foram apresentadas quanto às dificuldades enfrentadas por algumas mestrandas para cursar a 

licenciatura, pois onde moravam não havia ofertas desse curso, sendo necessário o 

deslocamento para outras cidades as quais abrigavam cursos de licenciatura, a exemplo da 

UESB e UESC, campos de formação inicial de todas as colaboradoras da pesquisa. A vontade 

de ser professora desde a infância também se apresenta como regularidade nos relatos de 

algumas mestrandas, quando estas relatam suas brincadeiras de “escolinhas” com outras 

crianças e colegas de escolas num processo imitativo de suas professoras, revelando um 

aspecto vocacional pela docência, que vai se intensificando com o passar do tempo, por meio 

da escolha pelo magistério. Como irregularidade nos relatos das mestrandas, pode-se registrar 

a escolha pela docência de modo ocasional, não sendo, a princípio, motivada por uma vontade 

e um desejo em ser professora, mas foi sendo levada pelas circunstâncias e influências de 

outras pessoas. No entanto, no decorrer do percurso formativo, o gosto pela docência vai se 

constituindo num processo identitário com a profissão docente.  
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No segundo tópico, foi revelado um breve resumo acerca das experiências das 

mestrandas na docência, anteriores ao Estágio de Docência na pós-graduação stricto sensu. 

Das leituras das narrativas e das fichas do perfil das colaboradores (Apêndice F), foram 

constituídos três grupos: o 1º grupo por aquelas que não tinham experiência na docência como 

atividade profissional; o 2º grupo pelas mestrandas que tinham experiência na docência na 

educação básica; e o 3º grupo formado por aquelas que, além da experiência na educação 

básica, também tinham experiência no ensino superior. As narrativas foram analisadas a partir 

dos respectivos grupos, bem como pelas regularidades e irregularidades que emergiram das 

experiências de cada colaboradora.   

As regularidades das narrativas do primeiro grupo apresentam que a experiência na 

docência ocorre somente por meio dos estágios supervisionados realizados tanto na formação 

inicial quanto no mestrado. Nas narrativas desse grupo, foi possível evidenciar a importância 

dos estágios na formação docente, por se constituírem em espaços teóricos-práticos, que 

permitem aos futuros professores o contato direto com o seu campo profissional, sendo 

espaço de construção, mobilização e ressignificação dos saberes dos professores.  

As regularidades evidenciadas nas narrativas, nos segundo e terceiro grupos, por se 

assemelharem às experiências entre as colaboradoras de um grupo ao outro, acabaram sendo 

apresentados juntos, sendo desvinculados no decorrer do tópico pelas regularidades e 

irregularidades quanto às experiências na docência de cada mestranda. Assim, foram 

evidenciadas experiências diferenciadas das mestrandas, já que algumas traçaram trajetórias 

diversas em níveis e modalidades de ensino, assim como em cursos de formação continuada 

de professores na cidade onde reside.  

 No último tópico “Dos sentidos e significados das experiências do Estágio de 

Docência à construção dos saberes docentes – o que falam as mestrandas?”, foram 

apresentados os excertos das narrativas de acordo às unidades temáticas de análises que 

emergiram das regularidades das experiências das mestrandas no Estágio de Docência. Assim, 

foram apresentados os relatos das mestrandas que, a princípio, resistiram ao Estágio de 

Docência, por encararem tal momento como algo burocrático a cumprir sem sentido para a 

sua formação docente. No entanto, durante e após o processo de Estágio de Docência, esse vai 

se reconfigurando como espaço imprescindível de formação do professor, através da 

construção e ressignificação dos seus saberes, por meio das atividades didáticos-pedagógicas, 

quando as mestrandas co-participavam das disciplinas, durante a realização das atividades de 

pesquisar, planejar, administrar a aula, interagir com a turma, trabalhar didaticamente os 

conteúdos, avaliar, replanejar, dentre outras.  
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Há uma regularidade nas narrativas quanto ao papel importante e ao sentido do 

planejamento do trabalho e das aulas no Estágio de Docência, na interação com os 

professores(as) das disciplinas, nas avaliações das aulas e das suas reformulações, com as 

quais elas estiveram sempre envolvidas. O “Plano B”, apontado por algumas mestrandas, caso 

o primeiro planejamento não surtisse o efeito esperado, significou a mobilização dos saberes 

didáticos pelas mestrandas de modo que os objetivos definidos para as aulas fossem 

alcançados.  

Outro saber sinalizado nas narrativas das mestrandas foi a necessária autoridade que o 

docente deve ter como responsabilidade do seu trabalho, pois, sem autoridade, ele se 

desresponsabiliza do processo de ensino-aprendizagem, deixando a cargo do aluno o sucesso 

e insucesso da sua aprendizagem. Por ora, torna-se mais conveniente para o professor acusar 

os alunos pela indisciplina e pelo desinteresse, utilizando, muitas vezes, frases “clichês”, na 

tentativa de se isentar da sua responsabilidade. Uma das ações didático-pedagógica 

apresentadas por uma mestranda é a elaboração coletiva do contrato no início do semestre, por 

meio do qual o docente e a turma estarão dialogando e definindo as responsabilidades que 

todos deverão assumir para o sucesso do trabalho, que não será apenas o sucesso do mestre, 

mas de todos envolvidos no processo. Este contrato deverá nortear a conduta de todos durante 

o semestre e deverá ser retomado pelo professor para discussão e diálogo com o grupo, no 

momento em que se fizer necessário.  

Regularmente, nas falas das mestrandas com formação inicial em Pedagogia, 

observou-se insegurança devido à falta de competência em relação ao conhecimento dos 

conteúdos da área de Ciências Biológicas, sendo que elas estavam estagiando em disciplinas 

que requeriam o domínio desses conhecimentos. Tal fato demonstrou uma lacuna do Estágio 

de Docência por não proporcionar a realização do estágio em disciplinas das áreas sobre as 

quais as mestrandas tivessem maior domínio, a fim de abordar os saberes disciplinares a 

serem trabalhados com os discentes.  

A interface entre pesquisa e ensino no Estágio de Docência configurou-se como um 

trabalho inovador apresentado por uma mestranda na sua narrativa. A realização do estágio 

foi vinculada à pesquisa do mestrado, quando a mestranda desenvolveu um trabalho com os 

alunos, a fim de relacionar a proposta da disciplina com a sua investigação. Tal proposta, 

dentro de uma problemática social que envolve as questões socioambientais, exige uma 

reflexão e postura crítica do professor e dos alunos diante dos problemas a serem enfrentados. 

A atividade de construírem juntos os minicursos para serem trabalhados nas escolas 

configurou-se como uma atividade pública, exigindo, dos sujeitos envolvidos, uma 
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organização e elaboração de processos sistemáticos críticos. Este trabalho da pesquisa no 

estágio garante a possibilidade de colocar o pós-graduando diante do seu futuro campo de 

atuação, a sala de aula universitária, como espaço a ser investigado, combinando, nesse 

processo, a formação do professor pesquisador.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Assim como foi exposto brevemente na introdução deste trabalho, as experiências 

profissionais e formativas da história de vida da pesquisadora suscitaram questionamentos 

sobre a formação pedagógica para a docência no ensino superior nos programas de pós-

graduação stricto sensu. As inquietações, abordadas até aqui, estiveram relacionadas não 

somente às contribuições, advindas do Estágio de Docência, para o processo de formação 

pedagógica e exercício da docência das pós-graduandas, como também à busca, por meio da 

escuta das suas vozes, reflexões que podem colaborar para a formulação de propostas, na 

tentativa de o Estágio de Docência ser pensado diferentemente do que até então tem sido 

proposto na pós-graduação stricto sensu. 

Vale lembrar que os aspectos destacados nas narrativas das mestrandas não se 

configuraram regularidades em todas as falas, pois, como fora apresentado no decorrer deste 

trabalho, buscou-se não trazer generalizações das experiências das mestrandas no Estágio de 

Docência como se “o que ocorresse para uma ocorresse para todas”, mas trazer as 

singularidades de cada uma sobre o que lhes aconteceu nessa atividade prática da docência 

como processo de formação pedagógica para a docência. Porém torna-se evidente que alguns 

aspectos revelaram-se semelhantes nas narrativas e que, por isso, os excertos foram 

apresentados conjuntamente no decorrer da discussão do terceiro capítulo, formando um 

corpo unificado, no qual se propôs uma análise interpretativa-compreensiva, numa espécie de 

giro hermenêutico. Como destacado por Bertaux (2010), a interpretação das narrativas 

esbarra-se no limite da leitura do analista, que, ao analisar as experiências dos sujeitos, ler e as 

interpreta a partir de “horizontes semânticos diferentes” de outros analistas. “O que está além 

do horizonte do analista não pode ser percebido por ele” (BERTAUX, 2010, p.107). Por isso, 

a compreensão das experiências das mestrandas, exposta neste trabalho, limita-se às 

significações lidas pela pesquisadora por meio do seu próprio horizonte semântico.  

Neste momento, cabe destacar os objetivos traçados a partir da questão que  instigou 

tal investigação: o objetivo geral voltava-se à compreensão de como a experiência do Estágio 

Docência contribui para a formação pedagógica e o exercício da docência na educação 

superior. A partir daí, surgiram desdobramento, os quais se configuraram como objetivos 

específicos: (a) Captar as dimensões pedagógicas abordadas nessa trajetória formativa; (b) 

Apontar os aspectos relevantes apresentados nas narrativas pelos alunos da vivência nas 

práticas de estágio.   
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No que concerne ao primeiro objetivo específico, os achados da investigação permitiu 

identificar o que há de pedagógico no Estágio de Docência realizado pelas mestrandas do 

PPGECFP, uma vez que se vislumbra, nessa atividade, uma perspectiva de formação 

pedagógica para os pós-graduandos. Nesse aspecto, o Estágio de Docência tem proporcionado 

contribuições relevantes no sentido de propiciar aos mestrandos situações complexas e 

singulares na dinâmica da prática docente, que requerem mobilizações dos saberes didático-

pedagógicos. Destacaram-se, nas narrativas das mestrandas, dimensões pedagógicas em 

relação ao planejamento da disciplina e das aulas, às avaliações dos alunos e do trabalho, a 

partir da interação com o professor responsável, e à compreensão da necessidade do professor 

evocar a sua autoridade frente à responsabilidade da qual se ocupa durante o processo de 

ensino-aprendizagem. 

A participação das mestrandas na elaboração do plano de trabalho e das aulas, 

juntamente com os professores responsáveis pelas disciplinas, configurou-se como uma 

regularidade em todas as narrativas. A interação entre professor e estagiária mostrou-se 

intensa no início, durante e no fim do ED. Esta relação possibilitou uma abertura das 

mestrandas para poder colaborar, por meio dos seus saberes, com a elaboração dos planos e 

das atividades realizadas na sala de aula com os alunos. A forma como os professores 

responsáveis conduziram a co-participação das estagiárias nas atividades didáticos-

pedagógicas favoreceu para que, no compartilhamento dos saberes pedagógicos e 

experenciais, ambos ensinassem e aprendessem numa relação dialógica. O acompanhamento e 

a orientação permanente dos professores das disciplinas às mestrandas tornaram-se 

imprescindíveis, pois, para as que não detinham a experiência profissional na docência, o 

trabalho seria comprometido, não somente no que tange à sua formação docente, a qual o ED 

se objetiva, como em relação ao processo de aprendizagem e formação profissional dos 

alunos graduandos. Caires (2006) ressalta que o Estágio de Docência apresenta a riqueza 

justamente pelo contato do futuro professor com a realidade, mas não se pode comprometer 

essa oportunidade de formação por falta de orientação e acompanhamento.  

Os momentos destinados ao planejamento das aulas, estabelecendo objetivos, 

discutindo os conteúdos que seriam trabalhados, montando as estratégias e definindo a 

metodologia para cada aula, sem sombras de dúvidas, foram momentos que enriqueceram o 

processo de formação pedagógica das mestrandas, assim como foi salientado por algumas 

delas em seus relatos. Além disso, um aspecto que chamou a atenção foi o fato de esses 

momentos serem utilizados também para que o professor responsável e a estagiária fizessem a 

avaliação das aulas anteriores, ou seja, momento de avaliar se o que havia sido planejado 
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tinha funcionado. Além disso, as diferentes técnicas e tecnologias, utilizadas nas aulas para 

estimular a participação e interação dos alunos nas atividades propostas, demonstraram a 

formação de uma competência específica, defendida por Masetto (1998)  como o “domínio da 

tecnologia educacional”, um dos eixos definidos para o “domínio da área pedagógica”, que é 

uma das competências para a docência no ensino superior.   

Outro aspecto que as mestrandas apresentaram em seus relatos foi a autoridade do 

professor como necessária e imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem. 

Considera-se que a autoridade do professor defendida pelas colaboradoras está relacionada 

aos saberes pedagógicos que Masetto (1998) define como eixo “a relação do professor-aluno e 

aluno-aluno no processo de aprendizagem”. Nesta relação, o professor compreende a sua 

responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem e se apropria da autoridade para 

desempenhar o seu papel profissional com ética, clareza de propósitos, constância de atitudes, 

competência técnica e, principalmente, capacidade para dialogar com seus alunos, 

respeitando-os, estimulando-os à análise crítica dos conhecimentos que lhes forem 

apresentados e atendendo, ao dar espaço e voz ao alunado.   Assim, as ações disciplinares 

sinalizadas pelas mestrandas não estão pautadas no autoritarismo do professor, quem se utiliza 

de ações coercitivas para se impor diante da turma, mas nas práticas disciplinares construídas 

coletivamente e no diálogo com os alunos, a fim de trazê-los como parceiros e co-

responsáveis pelo seu processo de formação profissional.  

No tocante ao segundo objetivo específico, além dos aspectos apresentados 

anteriormente em relação às dimensões pedagógicas, as narrativas das mestrandas revelaram 

outros aspectos relevantes das experiências vivenciadas no ED. Destaca-se, neste trabalho, a 

resistência das mestrandas ao ED; a insegurança gerada pela falta do domínio dos conteúdos 

de áreas específicas; e o desenvolvimento da pesquisa no Estágio de Docência. 

Antes de iniciarem a realização do ED, algumas mestrandas tiveram atitudes de 

resistências, as quais foram justificadas por: indisponibilidade de tempo para se dedicarem a 

uma atividade curricular dentre as outras e aos trabalhos decorrentes do mestrado, 

principalmente, o trabalho de pesquisa, “ápice” dos cursos de pós-graduação stricto sensu. As 

pós-graduandas reclamaram em ter de parar as suas pesquisas de mestrado, para se dedicarem 

às atividades de estágio, concomitantemente às demandas das disciplinas do programa, como 

participar das aulas, fazer as leituras indicadas, realizar as atividades e trabalhos, como 

elaboração de artigos, que exigem outras leituras, muitas vezes, não atreladas aos temas de 

investigação dos mestrandos. Além de citar as fortes pressões com as quais os mestrandos têm 

de conviver em relação à produtividade acadêmica no que se refere à submissão de trabalhos 
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científicos em eventos para apresentação e para publicação em livros e revistas, práticas 

comuns dos programas de pós-graduação stricto sensu em consonância com as avaliações da 

CAPES.  

A resistência ao ED deu-se também pela insegurança gerada nas mestrandas com 

formação inicial em Pedagogia no estágio de disciplinas e por elas não dominarem os 

conteúdos específicos das áreas, a exemplo de Ciências Biológicas e Matemática. As 

mestrandas demonstraram que se sentiam seguras em relação ao trabalho que requisitavam a 

mobilização dos saberes didático-pedagógicos, porém, quando se tratava dos saberes 

disciplinares, por não dominarem os conteúdos dos conhecimentos específicos, ocultavam-se 

nos momentos que exigiam o seu posicionamento. Esse fato denuncia uma lacuna do ED no 

sentido de não estar atento à formação inicial dos mestrandos antes de começar os seus 

estágios. O que se verifica é que o ED acontece em determinadas disciplinas, porque o (a) 

professor (a) orientador (a) dos pós-graduandos leciona as respectivas disciplinas. Assim, 

consequentemente, os seus orientandos devem estagiar nas mesmas disciplinas ministradas 

pelos seus orientadores (as). Predomina, nestes casos, uma imposição quanto às disciplinas 

nas quais os pós-graduandos irão estagiar. Vale ressaltar que a situação apresentada fora 

registrada nas narrativas das mestrandas com formação em Pedagogia, nos demais relatos das 

mestrandas dos cursos de Ciências Biológicas e Matemática não houve tal registro.  

O ED se apresentou como possibilidade também da pesquisa do mestrado ser realizada 

nesse espaço, o que se configurou como algo inovador diante das formas como vem 

acontecendo o ED, geralmente, nos cursos de mestrados, bem como se mostrou como uma 

alternativa de pensar a formação docente nesse espaço como campo de investigação. A 

pesquisa no estágio suscita a possibilidade de ser tomado como “método de formação de 

futuros professores”, permitindo aos estagiários investigar os contextos onde os estágios se 

realizam, além de desenvolverem posturas e habilidades de pesquisador, saber tão necessário 

para o exercício da docência no ensino superior. (PIMENTA e LIMA, 2012) 

Postos os aspectos relevantes do Estágio de Docência e as dimensões pedagógicas 

dessa trajetória, revelados nas narrativas dos mestrandos, atinge-se o objetivo geral proposto 

nesta investigação, a partir dos achados em relação aos objetivos específicos, uma vez que 

anuncia que o Estágio de Docência tem contribuído para a formação pedagógica dos 

mestrandos no que se refere ao exercício da docência no ensino superior, na medida em que 

possibilita o contato direto dos pós-graduandos com o campo de atuação, a sala de aula da 

graduação, experenciando a docência nesse contexto.  
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Em contrapartida, identificou-se que o ED tem se constituído como o único espaço 

para a formação pedagógica dos estudantes do PPGECFP. As resistências iniciais das 

mestrandas para não realizarem o estágio demonstram a ausência de disciplinas, no currículo 

do respectivo programa, que possam fomentar estudos e discussões sobre a formação docente 

para o ensino superior e possam preparar os mestrandos para a realização do ED, 

acompanhando-os durante todo o processo. O que ficou evidenciado é que este 

acompanhamento fica somente a cargo e a critério do professor responsável pela disciplina de 

estágio, sendo um processo solitário entre professor e estagiário. O programa investigado não 

apresenta diretrizes claras e definidas sobre qual o tipo de formação docente pretende-se 

oferecer para os pós-graduandos. O que confirma isso são as distintas experiências que cada 

mestranda teve no ED. Inclusive, nenhum retorno foi dado sobre estas experiências, nem por 

parte das mestrandas nem por parte dos professores que os acompanharam. Entende-se, pois, 

que faltam os momentos de encontros dos pós-graduandos para compartilharem as suas 

experiências vivenciadas no ED, a fim de externarem suas reflexões, angústias, dilemas, 

aprendizagens, sugestões, dentre outras. Assim como foi proposto nesta pesquisa em relação 

aos encontros narrativos das mestrandas, acredita-se que esses encontros podem possibilitar 

um “método formativo da docência” no ED. Nesses encontros, por meio das construções das 

narrativas, os mestrandos podem externar as “situações referências”, aquelas que estão sendo 

significativas para seu processo formativo docente.   

Diante da síntese apresentada, entende-se que o Estágio de Docência ainda precisa se 

constituir num lugar de efetiva formação pedagógica para os pós-graduandos do PPGECFP, 

para o qual será necessário definir diretrizes e objetivos claros sobre em quais perspectivas 

devem acontecer a formação para a docência no ensino superior dos pós-graduandos, não 

deixando somente a cargo do professor da disciplina de estágio esta responsabilidade. Vale 

ressaltar que o grupo de colaboradoras desta pesquisa teve, pode-se dizer, “a sorte” de ser 

contemplado com professores com perspectivas de formação docente que valorizam as 

dimensões pedagógicas como norteadoras para o exercício da docência e, por conta disso, 

acompanharam as mestrandas do início ao fim do estágio, construindo, com elas, um trabalho 

de parceria e participação. No entanto, se as mestrandas, porventura, esbarrassem com 

professores com posturas totalmente autoritárias e contrárias às relatadas, como ficaria a 

formação pedagógica das mestrandas? Sem sombras de dúvidas, comprometida. 

A formação pedagógica para o exercício da docência no ensino superior é questão 

complexa e extrapola a formação unicamente através do Estágio de Docência, apesar de ser 

um espaço propício e potencializador. Por esse motivo, os programas de pós-graduação stricto 
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sensu devem ampliar os espaços de formação pedagógica para docência no ensino superior, 

redefinindo os seus currículos para que priorizem essa formação, pois, assim como determina 

a LDB, esses são os lugares preferenciais para que aconteça a formação do professor para 

ensinar neste nível de ensino. A CAPES tem papel indispensável neste processo de ampliação 

e de importância dos espaços destinados à formação pedagógica para a docência universitária 

nos cursos de pós-graduação stricto sensu, pois se considera que os programas de mestrados e 

doutorados têm seguido os padrões avaliativos estabelecidos pela CAPES, através das suas 

normativas para os cursos, as quais priorizam a produtividade científica e relegando, a 

segundo, plano a formação pedagógica do professor universitário.  

Destaca-se, aqui, os aspectos que foram relevantes para  a investigação. Vale lembrar 

que, com essas interpretações, pretendeu-se apenas compreender como o Estágio de Docência 

tem contribuído para o processo de formação pedagógica e para o exercício da docência no 

ensino superior dos mestrandos do PPGECFP. Sabe-se que ainda é necessário aprofundar 

estudos sobre as questões relacionadas à formação pedagógica no Estágio de Docência, como 

proposta significativa para a construção dos saberes necessários ao exercício da docência no 

ensino superior. 
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APÊNDICE A – Ofícios de Apresentação e Autorização da Pesquisadora aos Programas 

de Pós-graduação Stricto Sensu 

  

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 9.996, de 02.05.2006 

Campus de Jequié 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Educação Científica e 

Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

 
Jequié, 09 de novembro de 2015 

 

À 

Profa. Dra. Ana Cristina Santos Duarte 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Educação Científica e Formação de 

Professores de Ciências e Matemática – PPG – ECFP. 

 

ASSUNTO: Autorização para pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de 

Educação Científica e Formação de Professores de Ciências e Matemática  – PPG – ECFP. 

 

Apresento a mestranda Nauseli de Souza Almeida, aluna do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

de Educação Científica e Formação de Professores da UESB, ao tempo em que solicito à V. Sª.  a 

autorização para que ela possa efetivar sua pesquisa de mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Educação Científica e Formação de Professores de Ciências e Matemática, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Jequié. 

A pesquisa recebe título provisório “NARRATIVAS DE MESTRANDOS DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E QUÍMICA DA UESB SOBRE AS SUAS EXPERIÊNCIAS NO ESTÁGIO 

DOCÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A DOCÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA”, que tem como objetivo analisar as narrativas dos mestrandos da UESB, a fim de 

verificar possíveis contribuições que as experiências no estágio de docência na graduação 

proporcionam para a formação dos mestrandos à prática da docência universitária. 

Desta forma, torna-se necessário o contato da pesquisadora com os (as) discentes do respectivo 

Programa para apresentar-se, convidá-los (as) a participarem da pesquisa e terem acesso às 

informações necessárias à sua pesquisa. Para isso, solicitamos o acesso aos endereços eletrônicos (e-

mail) dos (as) discentes, a fim de contactá-los (as). No caso da coordenação do curso, gostaríamos de 

propor um horário para apresentação do que é a pesquisa, além de buscar de outras informações sobre 

o programa, bem como acesso ao projeto de criação do curso e ementas das disciplinas. 

Para nosso grupo de trabalho, será um prazer contar com esta parceria no processo formativo de nossa 

aluna, bem como contribuir para elaborações futuras em torno do Estágio de Docência nos Programas 

de Pós-Graduação das universidades. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Profª. Drª. Talamira Taita Rodrigues Brito 

Departamento de Ciências Humanas e Letras – DCHL 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 9.996, de 02.05.2006 

Campus de Jequié 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

 

Jequié, 09 de novembro de 2015 

 

Ao 

Prof. Dr. Paulo Roberto Antunes de Mello Affonso 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Genética, Biodiversidade e 

Conservação – PPGGBC. 

 

ASSUNTO: Autorização para pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Genética, Biodiversidade e Conservação – PPGGBC. 

 

Apresento a mestranda Nauseli de Souza Almeida, aluna do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

de Educação Científica e Formação de Professores da UESB, ao tempo em que solicito à V. Sª.  a 

autorização para que ela possa efetivar sua pesquisa de mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Genética, Biodiversidade e Conservação, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB, campus de Jequié. 

A pesquisa recebe título provisório “NARRATIVAS DE MESTRANDOS DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E QUÍMICA DA UESB SOBRE AS SUAS EXPERIÊNCIAS NO ESTÁGIO 

DOCÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A DOCÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA”, que tem como objetivo analisar as narrativas dos mestrandos da UESB, a fim de 

verificar possíveis contribuições que as experiências no estágio de docência na graduação 

proporcionam para a formação dos mestrandos à prática da docência universitária. 

Dessa forma, torna-se necessário o contato da pesquisadora com os (as) discentes do respectivo 

Programa para apresentar-se, convidá-los (as) a participarem da pesquisa e terem acesso às 

informações necessárias à sua pesquisa. Para isso, solicitamos o acesso aos endereços eletrônicos (e-

mail) dos (as) discentes, a fim de contactá-los (as). No caso da coordenação do curso, gostaríamos de 

propor um horário para apresentação do que é a pesquisa, além de buscar outras informações sobre o 

programa, bem como acesso ao projeto de criação do curso e ementas das disciplinas. 

Para nosso grupo de trabalho, será um prazer contar com esta parceria no processo formativo de nossa 

aluna, bem como contribuir para elaborações futuras em torno do Estágio de Docência nos Programas 

de Pós-Graduação das universidades. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Profª. Drª. Talamira Taita Rodrigues Brito 

Departamento de Ciências Humanas e Letras – DCHL 

                                 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 9.996, de 02.05.2006 

Campus de Jequié 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

 

Jequié, 09 de novembro de 2015 

Ao 

Prof. Dr. Djalma Menezes de Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Química – PGQUI. 

 

ASSUNTO: Autorização para pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Química – PGQUI. 

 

Apresento a mestranda Nauseli de Souza Almeida, aluna do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

de Educação Científica e Formação de Professores da UESB, ao tempo em que solicito à V. Sª.  a 

autorização para que ela possa efetivar sua pesquisa de mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Química, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de 

Jequié. 

A pesquisa recebe título provisório “NARRATIVAS DE MESTRANDOS DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E QUÍMICA DA UESB SOBRE AS SUAS EXPERIÊNCIAS NO ESTÁGIO 

DOCÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A DOCÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA”, que tem como objetivo Analisar as narrativas dos mestrandos da UESB, a fim de 

verificar possíveis contribuições que as experiências no estágio de docência na graduação 

proporcionam para a formação dos mestrandos à prática da docência universitária. 

Desta forma, torna-se necessário o contato da pesquisadora com os (as) discentes do respectivo 

Programa para apresentar-se, convidá-los (as) a participarem da pesquisa e ter acesso às informações 

necessárias à sua pesquisa. Para isso, solicitamos o acesso aos endereços eletrônicos (e-mail) dos (as) 

discentes a fim de contactá-los (as). No caso da coordenação do curso, gostaríamos de propor um 

horário para apresentação do que é a pesquisa, além de buscar outras informações sobre o programa, 

bem como acesso ao projeto de criação do curso e ementas das disciplinas. 

Para nosso grupo de trabalho, será um prazer contar com esta parceria no processo formativo de nossa 

aluna, bem como contribuir para elaborações futuras em torno do Estágio de Docência nos Programas 

de Pós-Graduação das universidades. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Profª. Drª. Talamira Taita Rodrigues Brito 

Departamento de Ciências Humanas e Letras – DCHL 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
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APÊNDICE B – Cópia do Texto Convite (e-mail) enviado para os pós-graduandos a 

participarem da pesquisa 

 

 

Bom dia! 

 

Eu sou Nauseli de Souza Almeida, mestranda do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em 

Educação Científica e Formação de Professores – ECFP, campus de Jequié. Estou desenvolvendo a 

pesquisa “NARRATIVAS DE MESTRANDOS DA UESB SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS DO 

ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA”, que tem como objetivo verificar as possíveis contribuições que a 

experiência no estágio de docência no ensino superior proporciona para a formação pedagógica dos 

mestrandos/estagiários nas áreas de Ciências Biológicas e Química à docência universitária. Assim, 

convidamos os mestrandos, que realizaram o estágio de docência durante o período de estudos no 

mestrado, a colaborarem com esta pesquisa, por meio da sua participação no encontro (será definida 

data baseada na disponibilidade da maioria), que será realizada a técnica do grupo focal. A sua 

participação é de extrema importância para a concretização desta pesquisa, bem como dos resultados 

que se pretende alcançar. Além disso, você estará contribuindo para problematizar questões 

relacionadas à formação do professor universitário nos programas de pós-graduação stricto sensu. O 

que consequentemente fomentará outros aspectos ainda não discutidos no campo da ciência, para 

futuras pesquisas relacionadas à temática desta investigação. 

Assim, esperamos contar com a sua participação. 

 

A seguir, apresentamos algumas sugestões de dias e horários para que possa enumerar de 1 a 4 

na sequência, pela ordem de sua preferência. Caso não possa estar em algum dia destes, por 

favor, colocar um (X). 

 

Segunda-feira (  ) 19:30 às 21:00 

Quarta-feira (  )                19:30 às 21:00 

Sexta-feira (  )                19:30 às 21:00 

Sábado (  )                9:00 às 10:30 
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APÊNDICE C – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012 – Conselho Nacional de Saúde 

 
Prezado(a) mestrando(a), este Termo destina-se a prestar esclarecimentos sobre o projeto de 

pesquisa intitulado “NARRATIVAS DE MESTRANDOS DA UESB SOBRE AS SUAS 

EXPERIÊNCIAS NO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA PARA A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA”, do qual você está sendo 

convidado(a) a participar. 

O projeto será desenvolvido pela pesquisadora Nauseli de Souza Almeida e orientado pela 

Profª. Dra. Talamira Taita Rodrigues Brito, ambas do curso de Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB, Campus de Jequié. O referido projeto objetiva analisar as narrativas dos 

mestrandos(as) nas áreas de Ciências Biológicas e Química da UESB, a fim de verificar 

possíveis contribuições que as experiências no estágio de docência na graduação 

proporcionam para a formação pedagógica dos mestrandos(as) à docência universitária. 

Como metodologia, tomamos como base os princípios epistemológicos, deônticos e 

metodológicos da pesquisa (auto) biográfica em Educação e suas construções mais recentes, 

do tipo história de vida em formação ou pesquisa narrativa. Pretende-se revelar, por meio das 

narrativas dos mestrandos das áreas de Ciências Biológicas e Química, as diferentes vozes e 

suas interpretações sobre as implicações, que o estágio de docência proporcionou para a sua 

formação pedagógica à docência universitária, bem como os dilemas que foram sendo 

construídas nesse processo e ao longo da sua história de vida em formação. Para isso, 

utilizaremos as técnicas do Grupo Focal (focusgroup) e as entrevistas narrativas junto aos 

participantes da pesquisa. 

Convidamos-lhes a participar desta pesquisa, ressaltando que, em qualquer momento, você 

poderá desistir da participação, sem correr riscos e sem prejuízos pessoais. Ainda tem direito 

a esclarecimentos adicionais, antes, durante e depois do término do estudo. 

Assim, como toda pesquisa, há a geração de alguns riscos, como, por exemplo, 

constrangimentos e desconfortos no momento da realização das técnicas especificadas acima, 

de expor as suas ideias ou até mesmo ao se posicionar em determinadas situações. Mas 

gostaríamos de ressaltar que, dentro das nossas possibilidades de pesquisadoras, iremos tratá-

lo (a) com dignidade, respeito a sua autonomia e liberdade de expressão, a fim de minimizar 

os efeitos indesejados que a pesquisa possa promover. Consideramos a possibilidade de riscos 

morais quanto ao uso indevido das informações pessoais e gravações. Neste caso, para evitar 

estes riscos, manteremos em sigilo todas as informações obtidas e a sua identidade 

preservada. Além disso, qualquer sujeito incluído por nós nessa pesquisa terá total liberdade 

para abandoná-la caso assim o queira.   

O projeto apresenta inúmeros benefícios, a proposta busca contribuir com o conhecimento 

sobre o processo de formação pedagógica para a docência universitária. Entendemos que a 

pesquisa serve como base para uma análise crítica que possa incentivar processos reflexivos a 

respeito do papel do estágio de docência para os programas stricto sensu de mestrado, no que 

se refere à formação para o exercício da docência universitária. 

Em qualquer momento (antes, durante e depois) da pesquisa, você poderá solicitar 

esclarecimentos das pesquisadoras nos contatos abaixo ou até entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP, que tem a função de avaliar as pesquisas quanto aos seus 
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aspectos éticos. 

Eu, __________________________________________________________________, aceito 

livremente participar do projeto descrito acima, assinando o termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e também concordo que uma das vias ficará comigo e a outra será arquivada pelas 

pesquisadoras durante cinco anos. Fui devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos da 

pesquisa e quanto aos procedimentos aos quais serei submetido. Tenho o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique qualquer prejuízo à 

minha pessoa. A minha participação é voluntária e não implicará em custos ou prejuízos, 

sejam esses de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato 

e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. Concedo autorização para que sejam 

utilizados os resultados do estudo para publicação de artigos em revistas e outros meios de 

comunicação e divulgação em eventos técnico-científicos nacionais e internacionais. 

 

 

Jequié – BA, _________ de_______________________de__________. 

 

 

Assinatura do participante: 

_______________________________________________________ 

  
Dados para contato: 
 

Nauseli de Souza Almeida 

 

Endereço: Rua A, nº 76, Loteamento 

Felicidade, bairro Jequiezinho, Jequié – 

BA.  CEP: 45.208-543. 

 

Celular: (73) 9 9109-0678 

 

E-mail: nauseli@uesb.edu.br 

 

Talamira Taita Rodrigues Brito 

 

Celular: (73) 9 9124-8747 

 

E-mail: taitadoc@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UESB 

 

Endereço: CAP – 1º andar, Avenida José 

Moreira Sobrinho, S/N, bairro Jequiezinho, 

Jequié – BA. CEP: 45.206-510. 

 

Telefone: (73) 3528-9727 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 

cepjq@uesb.edu.br 
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APÊNDICE D – Cópia do Termo de Autorização de Uso de Imagens e Depoimentos 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E 

DEPOIMENTOS 

 

Eu, _________________________________________________________________________, CPF 

_______________________, RG _________________________, depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, as pesquisadoras (Nauseli de 

Souza Almeida e Talamira Taita Rodrigues Brito) do projeto de pesquisa intitulado “Narrativas 

de Mestrandos da UESB sobre as suas Experiências no Estágio de Docência: reflexões sobre a 

formação pedagógica para docência universitária”, a realizar as fotos que se façam necessárias 

e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.  

Ao mesmo tempo, libero a utilização dessas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para 

fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), a favor das pesquisadoras da 

pesquisa, acima especificadas, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos 

das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Nº. 8.069/1990), dos 

idosos (Estatuto do Idoso, Lei Nº. 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº. 5.296/2004).  

 

Jequié – BA, _________ de_______________________de__________.  

 

 

______________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

______________________________________ 

Pesquisador (a) Responsável pelo Projeto 
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APÊNDICE E - Cópia do planejamento do 1º encontro narrativo  

 

 

PLANEJAMENTO DO ENCONTRO NARRATIVO 

 
1º ENCONTRO 

 

Data: 10/09/16 

Dia: Sábado 

Horário: 9h e 30 min.  

Duração: 1h e 30 min.  

 

Moderadora (Pesquisadora): Nauseli de Souza Almeida 

Observadora: Cleide  

Apoio Técnico: Gardenia Muniz  

 

Objetivos do primeiro encontro: 

● Apresentar a proposta do Encontro Narrativo; 

● Apresentar o objetivo da pesquisa; 

● Registrar as primeiras discussões a respeito do nosso foco de estudo sobre Docência 

Universitária.  

 

Procedimentos:  

1º Momento:  

❏ Preparação antecipada da sala para realização do encontro narrativo.  

❏ A sala deverá ser organizada com um tapete ao chão com almofadas, onde possam 

caber todos os participantes em forma de círculo. Esta organização visa deixar os 

participantes à vontade, facilitar a discussão no grupo, evitando a dispersão dos 

participantes, bem como favorecer a interação dos envolvidos durante a discussão.  

❏ Ao canto da sala, deverá ser preparada uma mesa com lanche, água, suco, café etc, 

para que os participantes possam se sentir à vontade antes e ao final do encontro, 

tornando-o mais prazeroso.  

❏ O recurso de multimídia deverá estar preparado de forma que todos os candidatos 

possam visualizar a projeção sem dificuldades.  

❏ Na sala, ficarão expostas algumas frases relacionadas às narrativas e ao Estágio de 

Docência, a fim de sensibilizar os participantes para temática que será discutida e 

favorecer para que eles pensem, desde a entrada na sala, sobre o assunto que será 

explorado no encontro.  

❏ A sala deverá ficar com som ao fundo bem suave.  

 

2º Momento:   

❏ Apresentação da pesquisadora, da observadora e do apoio técnico.  

❏ Apresentação dos objetivos da pesquisa e da proposta do grupo focal.  

❏ Convidá-los a participar assim da nossa pesquisa.  

❏ Apresentar e ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de 

Autorização de Uso de Imagens e Depoimentos.  

❏ Convidá-los a assinarem os Termos.  

❏ Apresentação do trecho inicial do Filme: “O Contador de Histórias”. (Proposta inicial 

para começar o encontro sobre a importância de contarmos a nossa história de vida, 

estimulando os participantes a começarem a falar um pouco de si e da sua história de 

vida). 

❏ Convidar os participantes a se apresentem, falando um pouquinho da sua trajetória de 
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vida.  

❏ Ao término das apresentações dos participantes, lançar uma proposta ao grupo para 

que eles falem sobre o Estágio. O que eles têm a falar sobre o estágio de maneira 

geral. (Controlar os tempos de falas dos participantes, para que todos possam falar, 

mas sem prejudicar e limitar o que eles têm a dizer, deixando-os à vontade). 

❏ Pedir aos participantes para que eles falem o que desejam discutir no próximo 

encontro sobre o Estágio de Docência.  

❏ Fazer uma avaliação com os participantes do encontro, a fim de termos um feedback, 

e rever aspectos que precisam ser melhorados para o próximo encontro. 
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APÊNDICE F – Cópia do formulário do perfil dos participantes da pesquisa 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 16.825, de 04 .07.2016 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES – PPG 

– ECFP 
Fone: (73) 3528-9647 – E-mail: ecfp@uesb.edu.br 

 

 

 

FORMULÁRIO DO PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

1. Nome: _____________________________________________________________ 

2. Nome fictício para ser mencionado na pesquisa: ______________________________ 

3. Sexo: (   ) M     (   ) F 

4. Idade: __________________________  

5. Estado Civil: _____________________________ 

6. Naturalidade: ____________________________  

 

7. Curso de Graduação: _________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________________ 

Ano em que concluiu a graduação: _____________________ 

 

8. Curso de Especialização (Caso tenha feito): _______________________________  

Instituição: _________________________________________________________ 

Ano em que concluiu a especialização: ______________________ 

 

9. Pós-graduação Stricto Sensu: __________________________________________ 

Ano de ingresso: __________________  Ano de conclusão: __________________ 

 

10. Trabalha? (   ) Sim    (    ) Não 

Caso trabalhe, em quê? ______________________________________________ 

 

11. Já lecionou ou leciona?  

a) (   ) Sim. Já lecionei      b) (   ) Sim. Ainda leciono      c) (    ) Nunca lecionei 

 

 

12. Caso tenha assinalado as opções a ou b na resposta da questão anterior, qual o nível de 

escolaridade que lecionou ou leciona? (Marcar mais de uma opção se lecionou em níveis de 

escolaridade diferentes) 

(   ) Educação Infantil 

(   ) Ensino Fundamental / séries iniciais 

(   ) Ensino Fundamental / série finais 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Superior 

 

13. Caso esteja trabalhando na profissão docente, indique há quanto exerce a profissão: 

________________________ 

 

14. Antes de ingressar no mestrado, já tinha alguma experiência com a docência no ensino 

superior? (   ) Sim    (    ) Não 

 

15. Caso seja SIM a resposta, qual (is) a(s) disciplina(s) lecionou? Em qual (is) curso(s) de 

graduação? 
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__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

Sobre o Estágio de Docência 

 

16. Realizou o Estágio de Docência em qual curso de graduação? 

 _________________________________________________________________________________ 

  

17. Turno do curso:  (   ) Matutino  (   ) Vespertino  (   ) Noturno  

18. Qual a disciplina do Estágio de Docência? 

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Período que realizou o Estágio de Docência:________________________________________ 

 

 


