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Assumir a condução de aulas já durante a formação inicial de professores pode criar 
condições para que o futuro profissional vivencie uma situação real de ensino e 
colecione elementos que lhe permita formular questões para si mesmo, para seus 
colegas, para o professor da escola em que obteve a experiência. Acreditamos que 
não há como problematizar o ofício de ensinar a partir de elementos trazidos 
exclusivamente por aquele que já carrega longa história de vida na profissão. Neste 
trabalho, queremos compreender o que ocorre quando uma aluna do 3º ano do 
curso de Pedagogia é convidada a conduzir algumas aulas em situação de estágio, 
atendendo um conjunto de atividades reflexivas (narrativas, portfólio e painel de 
discussões), nas quais são propostas no desenvolvimento de uma nova experiência 
didática denominada Projeto Integrado. Nesse processo, provocada pela questão 
“como você se imagina se constituindo professora?“, a aluna vive diferentes 
conflitos. Para este estudo tivemos como fonte de dados as narrativas e a 
entrevista daquela aluna e buscamos interpretar suas reações durante o 
desenvolvimento do Projeto Integrado. Quais foram seus medos e angústias? Quais 
foram suas certezas? O que permaneceu e o que mudou sobre a idéia de ser 
professora? Também nos pareceu pertinente problematizar o sentido carregado 
pelo conjunto de atividades reflexivas. Que papel ele pode ter na formação inicial 
de professores? Esse pode ser outro espaço de formação? Essas e outras questões 
estão bastante marcadas em nosso trabalho. 
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Introdução 

É possível notar o quanto o ato de narrar pode colaborar com a formação docente. 
Ao contar sobre suas experiências no estágio, os estudantes contam sobre si, sobre 
suas memórias da escola na infância e sobre as ideias que faziam a respeito da 
profissão docente antes dos estágios, que após as novas experiências vividas no 
contexto escolar foram ou não modificadas. Nesse sentido, os estudantes iniciam a 
construção de um novo repertório reflexivo e com ele criam a possibilidade de 
problematizar as situações peculiares ao exercício do magistério, algo que só 
poderia ser feito pelo professor iniciante ao entrar em contato com a sala de aula.  

   

As investigações a partir das narrativas têm sido bastante exploradas no contexto 
das pesquisas sobre experiências humanas, como afirma Galvão (2005). Podemos 
observar as narrativas como forma de expressar a produção das atividades 
humanas. Nesse sentido é que percebemos, na narrativa, um espaço de formação e 
de autoformação  (ver SOUZA, 2006 ). A escrita das narrativas parece criar um 
lugar que oferece destaque às vozes dos estudantes sobre suas percepções durante 
o início da atuação deles como estagiários, potencializando suas construções sobre 
os saberes docentes e ao mesmo tempo possibilitando as intervenções dos 
professores formadores nesse processo de formação inicial. 



Ao nosso ver, as narrativas inseridas no contexto de formação têm sido o 
termômetro sobre as questões que os estudantes do curso de Pedagogia elaboram 
durante sua vivência no estágio em contato com o professor da sala e com os 
alunos do ensino fundamental. 

Para este estudo, tivemos como fonte de dados as narrativas e a entrevista da 
estudante Elis. Buscamos compreender sua trajetória no processo de se projetar 
como professora na formação inicial, mais especificamente no curso de Pedagogia, 
contando com as contribuições das atividades reflexivas inseridas num contexto 
privilegiado em circunstância de um Projeto Integrado. 

   

O objeto de estudo para o desenvolvimento deste artigo foi a narrativa escrita e 
oral produzida pela estudante 

O contexto do processo de constituir-se como professora em formação 
inicial 

Elis (nome fictício) durante dois semestres da 
formação inicial. Já no contexto de pesquisa de doutorado, estudamos as narrativas 
produzidas pelos estudantes, assim como Elis

No 1º semestre de 2007, os formadores criaram espaços interdisciplinares para que 
os estudantes tivessem um conjunto de atividades (produção das narrativas, 
elaboração de plano de ensino, confecção do portfólio de estágio). Para dar início à 
elaboração de um projeto de ensino e desenvolvê-lo, houve visitações ao ambiente 
escolar, exercício das narrativas, e condução de algumas aulas nos primeiros anos 
do ensino fundamental, que viabilizaram o exercício do magistério, especialmente 
aquelas da sala de aula. No 2º semestre do mesmo ano, os docentes propuseram 
que os estudantes replanejassem o trabalho anterior, potencializando, assim, as 
novas conduções de aulas. 

, inseridos numa mesma situação 
didática diferenciada e mantida com a integração de três disciplinas - Fundamentos 
do Ensino de Ciências, Fundamentos do Ensino de Matemática e Prática de 
Ensino/Estágio Supervisionado (Projeto Integrado) - cursadas pelos estudantes do 
3º ano do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UNICAMP. 

No espaço narrativo, os estudantes conseguiram repensar e, principalmente, 
questionarem-se sobre o momento vivido com o estágio. Esse fato sugeriu-nos a 
possibilidade de problematizar essas narrativas criando uma circunstância, que não 
se configurou propriamente como uma entrevista, mas que, sobretudo, 
assemelhou-se a uma conversa. Isso possibilitou-lhes refletir sobre os elementos 
da própria narrativa, sobre crenças, sobre sensações e sobre dúvidas ou certezas 
em relação a assumir a futura profissão. 

A escolha do material produzido pelos estudantes ocorreu na observação da 
participação em sala de aula, bem como com a leitura de suas narrativas. As 
conversas foram realizadas no final do ano de 2007. Estudamos as narrativas de 
formação de dez estudantes diretamente envolvidos com o contexto didático já 
mencionado. Levantamos algumas questões para nortear essa conversa, 
particularmente em relação a algumas afirmações que se mostravam um pouco 
vagas, categóricas ou ambíguas. Neste trabalho, como anteriormente anunciado, 
trataremos das informações as quais foram fornecidas por meio de narrativas 
escritas e orais de uma das estudantes participantes do estudo em questão. 
Trouxemos a análise de um dos casos estudados, o da estudante Elis, pois com ele 
temos alguns indícios sobre o processo de se constituir como professora durante a 
formação inicial. 



  

À medida que

A possibilidade de se projetar como professora 

 Elis

Durante o estágio, 

 contava sobre sua atuação no estágio, relembrava que já na 
infância tinha satisfação em ensinar seus colegas. Ao narrar essa memória, a 
estudante expressou muita alegria e evidenciou a importância que ela atribui ao 
conhecimento e o quanto isso lhe traz conforto. 

Elis encontrou uma professora na escola e reconheceu nela o 
ideal. No percurso de desenvolvimento do projeto de ensino, buscou, junto dessa 
professora, orientações para desenvolver seu trabalho no estágio, da melhor forma. 
A estudante, por se identificar com a forma de ensino criativo mantido pela citada 
professora, sentiu-se desafiada e se propôs tornar-se criativa

Ensinar parece ser a maneira de 

, e estar sempre 
disposta a oferecer um atendimento individualizado, de acordo com as 
necessidades dos alunos. No entanto, ao se aproximar das ações da professora da 
escola, percebeu o quanto é difícil o seu intento. 

Elis retribuir os bons professores que teve durante 
sua permanência na Educação Básica. Por isso, quando a estudante planeja as 
atividades para os alunos que encontrou no estágio, passa noites acordada, pensa 
nos materiais, vai à busca de auxílio dos docentes para desenvolvê-las e, de acordo 
com seu olhar exigente, cria meios para que os alunos sintam-se seduzidos pelo 
ensino e vejam sentido nele. Ao manter contato com as crianças durante a prática 
de estágio, Elis

Em busca da resposta de como constituir-se professora, 

 parece encontrar motivos para se projetar como professora quando 
percebe os olhos curiosos dos alunos daquela sala de aula. 

Elis

  

 pensou sobre a 
escolha que fez pela profissão docente e percebeu que houve, certamente, 
influência dos bons professores que teve. Refere-se a eles como modelos, um 
espelho para sua atuação: 

Eu tive momentos bons e ruins. Quando eu cheguei na sala, eu tinha aquela 
imagem da escola pública: um monte de aluno fazendo tudo a mesma coisa, as 
atividades [...] E quando eu cheguei lá, eu lembro que foi um choque, porque a 
professora é toda agitada. Foi um choque assim...acredito que bom. Então tinha 
um grupo de crianças brincando de pega-pega, de pegar letrinhas pra formar 
palavras, só que correndo, assim, na sala de aula. Tinha outro grupo de crianças, 
uma lendo pra outra que não tinha entendido [...] [...] Quando eu comecei aplicar o 
projeto, foi muito difícil, porque era difícil planejar a atividade pra dar conta 
daquela dinâmica da sala [...] Cada um num ritmo. Parece improvável, mas até 
hoje eu não sei como que funciona. Aquela sala é muito bacana e eu não conseguia 
fazer tudo isso no projeto. [...] Um sentimento de alegria por saber que existe uma 
sala de aula assim e uma frustração, porque eu não conseguia dar conta daquela 
atividade toda. [...] (Elis 17) 

  

Na tentativa de encontrar caminhos para ser a professora que quer ser, à medida 
que se aproximava do campo de estágio, questões eram propostas pelos docentes, 
que ajudaram Elis a projetar-se como professora. 



Nesse sentido, identificamos e analisamos as relações que a estagiária estabelece 
com o magistério, com o ensino, com o aluno e com a escolha da profissão 
docente. 

Elis descobre que há momentos em que lhe faltam criatividade e fôlego para ser a 
professora  que deseja ser. Há uma cobrança interna para vir a ser a profissional 
que ela considera ideal: aquela que está sempre disposta, feliz, criativa e, 
dificilmente se cansa frente à rotina escolar e às dificuldades que surgem no 
contato com o magistério. Ao perceber o fato de que não será fácil ser sempre 
criativa, Elis

  

 percebe qual professora não quer ser: 

[...] quando me falta a criatividade, quando me falta

  

 fôlego mesmo, no meio 
desse monte de coisa pra fazer [...] eu não pretendo parar de estudar, eu quero 
continuar estudando; vejo que isso é importante mesmo para o meu processo de 
planejar a aula [...] vou continuar com a mesma demanda de estudo e agora com a 
responsabilidade de 30, 40 crianças, ali, na minha mão, sob responsabilidade de 
cuidar da vida delas; não sei... ser professor, é uma coisa muito assim...é um 
trabalho muito louco. eu não sei porque eu escolhi isso, na verdade. Porque se você 
para pra pensar na responsabilidade que você tem com a vida de cada um, sabe. 
Uma coisa que você fizer, você pode marcar a vida do aluno para sempre. Isso é 
para o bem e pro mal. O grito que você deu com a pobre da criatura numa hora 
errada, vai fazer ela se sentir a pior pessoa do mundo. Sabe, eu acho que isso é 
muito complicado. Então quando eu me sinto sem fôlego, me sinto cansada ou sem 
criatividade, quando eu me sinto incapaz de planejar alguma coisa para os alunos, 
esse é o tipo de professora que eu não quero ser. (Elis 24) 

            A professora considerada ideal cuida da vida de cada aluno, e Elis quer ser 
assim. Assumir essa posição demanda responsabilidade de ações. É nesse sentido 
que Elis

            Tornar-se a professora que quer ser requer reflexão sobre a imagem que 

 fala da responsabilidade de ser professora e que ela pode fazer marcas 
tanto para o bem como para o mal. A estagiária demonstra ter medo de ser 
responsável por uma ação que poderá prejudicar o aluno. 

Elis tem do ser professora. A imagem do ideal vem orientá-la na busca de algum 
tipo de apoio para se convencer de que, para ser a professora ideal, precisa 
aprender com suas experiências diárias e aos poucos. Elis

[...] eu não acredito que quando eu receber meu diploma, eu vou ser uma 
professora constituída. Não. Eu acho que vai ser no dia-a-dia mesmo, nesse 
movimento de resistência e horas que tem que torcer o braço, dar o braço a torcer, 
tem que largar mão de algumas coisas. Você tem que deixar um pouquinho seu 
sonho de lado, tem que abrir mão de outras coisas também, pra poder conquistar 
outras. E se constituir professora aos pouquinhos é mais ou menos isso, no dia-a-
dia mesmo. (Elis 51) 

 antevê a trajetória que 
terá a percorrer para a prática do magistério. 

  

A estagiária tem uma esperança. Ela se permite adiar sua constituição como 
professora. Com isso, parece encontrar uma forma de aliviar sua angústia. É 
transitando pelas reflexões expressas nas narrativas, que a conversa com Elis 



sugere a compreensão da relação que a estagiária estabelece com o ensino. Isso é 
percebido quando a estudante entra em contato com suas memórias de escola e se 
lembra que, quando pequena, sentia-se confortável ao ensinar aos amigos da 
escola.  

  

Uma coisa que eu sempre tive certeza desde pequena, é que eu comecei a fazer 
Inglês muito cedo e achava desperdício aprender a falar Inglês, só para conversar 
com as amigas, e comecei a ensinar alguns amigos da escola, e eu gostava muito, 
porque eu via muito significado na gente passar pra frente o que a gente aprendeu; 
então foi uma coisa que eu sempre gostei, passar pra frente o que eu aprendi um 
dia, senti desde muito nova, senti muito forte. (Elis 3) 

  

A escolha pelo curso de Pedagogia parece surgir dessa necessidade de ensinar, do 
sentido de que Elis

Entre o grupo de estudantes do curso de Pedagogia, faz comparação das situações 
que vivencia em formação e se refere aos conteúdos e ao ensino na graduação 
como se estivesse enfrentando altas provas de resistência, pois confessa que passa 
as madrugadas fazendo trabalhos, sem saber se no final de tudo vai conseguir 
vencer o percurso e realmente ensinar.  

 enxerga ter no fato de "passar pra frente" o que sabe. Parece 
ser a partir dessa necessidade de ensinar que ela visita suas memórias de quando 
era aluna do Ensino Fundamental.  

Ser professora demanda investimento e esforço. Elis

No contexto de estágio, 

 traz essas impressões não só 
marcadas em seu discurso, mas nas ações como estudante e estagiária, pois busca 
auxílio de outros professores para realizar as atividades com os alunos do estágio. 
A partir desses dois conceitos, estabelece relações com o magistério, com o ensino 
e com o aluno que lhes confirmam a escolha pela profissão docente. 

Elis

O contato com o aluno é imprescindível para 

 enxerga no aluno a motivação de que precisa para 
imaginar-se a professora que deseja ser. Com todos os desafios presentes na 
profissão docente, ao olhar para uma criança, encontra a tensão essencial para 
criar, no estágio, o cenário em que tem o papel de professora. É nesse cenário com 
o aluno que a estagiária cria situações para ser a professora que quer ser, e que 
também descobre que pode vir a ser a profissional que não quer ser. Nesse 
momento se frustra, mas descobre que ao voltar o olhar para o aluno, parece 
reencontrar forças para continuar sustentando a imagem do que quer ser.  

Elis

[...] eu acho que criança... quando eles falam com aqueles olhinhos querendo 
aprender, é um coisa muito gostosa. Eu acho que dá força, que a essência da 
criança de ser curiosa, de ser provocadora de ah! Eu não acredito em você, me 
prova. De ser contestadora, eu acho muito bacana, criancinha ser contestadora, ser 
birrentinha mesmo. A gente fala que criança é chata. Não sei se é chata, eu acho 
mesmo que é o jeito de ser da criança que é assim. E de encarar tudo como uma 
surpresa, como uma novidade e viver aquilo intensamente. Acho que isso dá força, 
então eu acho que o que mudou na minha relação com as crianças é isso. Acho que 
é a minha força. Que assim... eu sinto assim... que eu não tenho criatividade, mas 

. É nele que ela se apoia e busca 
fôlego, criatividade e ânimo para trabalhar a possibilidade de ser a professora que 
deseja ser. 



eu olho pra uma coisa....por exemplo, as miniaturas que eu vi lá no meu projeto. A 
hora que eu olhei aquilo eu pensei logo nelas brincando de supermercado e a 
possibilidade de imaginar as crianças brincando e aprendendo e discutindo tudo 
aquilo e trabalhando com o dinheirinho, alguma coisa divertida, gostosa, que eles 
iam se envolver. A possibilidade de pensar nas crianças envolvidas num trabalho, 
me fez parar e saiu o projeto e saiu todo o meu projeto. Acho que elas só me 
apontam assim... esperança talvez. Então, quando eu me sentia a professora que 
eu não quero ser... cansada, sem criatividade, sem ânimo, mas acho que vai ser só 
olhar para as crianças que tenho perto, assim que acho que vai...vai trazer tudo de 
novo. Essa é minha esperança. (Elis 58) 

A esperança está em não ser a professora sem criatividade e cansada, ou seja, 
aquela que não quer ser. 

   

A escolha da profissão novamente passa pelo reconhecimento do trabalho que Elis

  

 
tem dos bons professores que teve durante a formação básica. A estagiária 
escreveu em todas as suas narrativas que deseja ser a melhor professora do 
mundo, para melhorar a vida dos outros. Esta ideia está sempre presente  

[...] porque que decidi ser professora, foram realmente os professores [...] não 
sei... eu sempre fui fascinada pela figura do professor, que é alguém ali que se 
dedica a formar outras pessoas...porque por exemplo, um engenheiro tem o 
conhecimento dele, é lógico, que transforma a vida de outras pessoas, porque ele 
constrói ruas, torna mais fácil...mas é um conhecimento que fica com ele, quanto 
ao professor, a única coisa que tem, é o conhecimento e o que ele estabelece. Isso 
faz cada coisa nas vidas das pessoas, sabe! Isso pode ser usado tão para o bem, 
assim, para fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas. Eu tive três professores 
que foram os três professores da minha vida. Um, na 8ª série que foi o Fábio; eu 
estudava em escola pública, em Horto, a gente não tinha perspectiva nenhuma de 
passar em vestibular, não tinha perspectiva mesmo. Ele foi uma das pessoas que 
me fizeram acreditar, fez a sala toda acreditar que podia, que as provas não eram 
tão difíceis assim, que o que separava a gente da universidade, era questão de 
estudo, porque há aquela cresça de que as pessoas de escola pública não passam. 
[...] Eu acho que foi mais essa coisa de exemplo mesmo que os professores me 
deram. [...] Assim, de como você pode usar a sua profissão para formar um aluno, 
sem perspectiva nenhuma, que está pensando em terminar o 3º ano e arrumar um 
emprego para ganhar 200 reais e continuar, assim, para o resto da vida, passar 
dificuldade, tentar criar uma família com isso e você colocar na cabeça dele você 
conseguir transformar: "Não, você pode, você é capaz, você vai conseguir, o que 
separa você disso é um pouquinho de conhecimento que você consegue, sabe. Isso 
é o de menos, assim... acho que a melhor coisa ao ser professor, é você acreditar 
no aluno, conseguir passar isso para o aluno. A gente se sente muito bem quando o 
professor acredita na gente. Você vê que conseguiu fazer direito. Acho que é isso 
que eu quero passar para os meus alunos. Então, a cada história pequenininha que 
os meus alunos fazem, dá vontade de erguer no colo. É muito gostoso! 

  

Elis assume ser idealista, mas esta não é a única razão de ter escolhido essa 
profissão. Há uma identificação muito importante com a figura do professor. Parece 
que a escolha é devida aos cuidados e aos incentivos recebidos dos professores, em 



contornos não intelectuais, mas afetivos. Nesse sentido, ser professora é uma via 
para realizar o ideal de melhorar a vida das pessoas. 

Após analisarmos as narrativas de Elis

Buscamos 

 e relacionarmos com elas as narrativas de 
outros estudantes, encontramos uma possível explicação para a existência de 
diferentes trajetórias dentro de um mesmo contexto de formação, percorridas por 
aqueles que inicialmente queriam ser professores(as). Depois de vivenciarem o 
desenvolvimento de um conjunto de atividades durante o estágio, indo ao encontro 
das atividades no exercício do magistério, constatamos que nem todos confirmam a 
ideia de se tornar professor(a). 

compreender a trajetória de Elis na tentativa de se constituir 
professora com a Teoria da Atividade aprofundada por Leont'ev (1978). Na 
literatura, Charlot (2000), com base na mesma teoria, explicou que todos nós 
temos uma atividade intelectual, porém mobilizar ou não esse potencial depende do 
sentido

Desse modo, entendemos que entrar em 

 que nós atribuímos àquilo que vivenciamos. Isso se modifica de sujeito 
para sujeito, considerando como fator primordial a história de cada um, ou seja, os 
motivos que despertam o desejo de aprender num sujeito podem não ter nenhum 
efeito sobre outro. 

Atividade - estado do sujeito mobilizado 
-, em nosso caso, seria a projeção da estagiária como professora. Durante o 
percurso reflexivo realizado por Elis e apresentado por ela em suas narrativas 
escritas e orais, foi-nos permitido levantar em suas produções elementos como 
Necessidade, Motivo e Móbil, os quais, do ponto de vista da teoria de Leont'ev 
(1978), precisam estar presentes para que ocorra a Atividade do sujeito. Para 
efeito de ilustração, abaixo apresentamos um quadro inspirado nos estudos de 
Barcelos (2006) sobre os conceitos da Teoria da Atividade, relacionando-os à 
atividade intelectual desenvolvida pela estagiária Elis

  

. 

Atividade =          Projetar-se como professora 
Desenvolver um projeto de ensino na escola (Elis) Necessidade 
Aprender o ofício de ensinar (Elis) Motivo 
     
Ser professora (Elis) Móbil (inicial) 
     
Ser a professora ideal, encontrada no estágio (Elis) Móbil (no 

processo) 
     

A Necessidade é provocada pelos formadores quando inserem, nas disciplinas, o 
desenvolvimento de um projeto de ensino na escola.  Diante da Necessidade 
demandada a 

   

Elis, o motivo para atender a proposta foi encontrado. O que 
sustentou esse motivo foi o móbil também criado pela estudante. Observamos que, 
inicialmente, Elis foi mobilizada pela ideia de ser professora. Depois ela reconstrói 
seu móbil - não basta ser professora, precisa ser criativa. 

   

Considerações 



A estudante foi estimulada, por meio de um conjunto de atividades inseridas nas 
disciplinas, a estabelecer relações diversas e diferentes com o mundo e atores da 
escola em que realizou o estágio. Essas circunstâncias, no que diz respeito ao 
cenário escolar, são bastante próximas daquelas encontradas no exercício da 
profissão docente, já que, no estágio, a estudante pôde vivenciar a rotina de um 
professor, elaborar o próprio planejamento de ensino e desenvolver as aulas 
apoiados num contexto interdisciplinar. 

   

Consideramos que a trajetória da estudante carrega marcas de continuidade do 
vínculo com a docência durante a formação. Nem sempre é assim, pois quando há 
o fracasso do móbil e não se consegue reconstituir outro que sustente o Motivo, há 
uma ideia de ruptura com a docência. Elis parece dar continuidade e avança sobre 
a ideia de se tornar professora, inicia no processo de constituir-se como professora. 
Parece-nos que se houvesse a inexistência do móbil, tal processo poderia interferir 
nessa decisão de Elis

Temos visto que, como analisa Charlot (2000), não há construção do saber sem 
relação com o saber. No caso da estudante, em formação inicial, o saber a ser 
apropriado por ela configura-se não somente na aquisição de conceitos 
disciplinares, mas também no domínio de saberes vinculados ao ensino e à 
profissão do professor, constituídos nas relações estabelecidas com todos os 
envolvidos no cotidiano da prática educativa. Parece-nos que na apropriação desses 
saberes, alguns estudantes podem afastar-se da ideia de ser professor, e outros 
podem aproximar-se dessa ideia, iniciando o processo de constituição profissional e 
se projetando como professora, como aconteceu no caso de 

. 

Elis. 
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