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O presente trabalho visa analisar aspectos dos saberes e da formação docente 
através da visão que os alunos da faculdade de Educação da UERJ possuem do 
curso de Pedagogia. Esta análise buscará fazer um apanhado de questões 
pertinentes à discussão dos estudos culturais, reconhecendo a influência dessa área 
de estudos nas mudanças curriculares atuais. Este tema foi escolhido devido a 
minha participação enquanto bolsista de iniciação científica no grupo de pesquisa 
“Currículo: Sujeitos, Conhecimento, Cultura“ desenvolvido pela linha de pesquisa 
“Cultura e Cotidiano Escolar“ no intuito de contribuir para essa pesquisa e, ao 
mesmo tempo, divulgar o que vem sendo discutido por nós até o presente 
momento. Para compreendermos a importância do ensino na formação humana é 
preciso considerá–lo no conjunto das tarefas educativas exigidas pela vida em 
sociedade. Para isso, faz–se necessário a reflexão acerca da formação docente. 
Tomei como base os estudos de Clifford Geertz para trabalhar o conceito de cultura 
associando as produções de Tura e sua contribuição para o trabalho etnográfico em 
Educação. A partir das análises das entrevistas, evidenciaram–se aspectos da 
cultura escolar que estavam sendo introjetados pelos alunos, assim como 
perspectivas acerca do desenvolvimento do trabalho pedagógico e do processo de 
ensino–aprendizagem que envolvem professores e alunos.  
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Apresentando a Pesquisa 

            O presente trabalho visa analisar aspectos dos saberes e da formação 
docente tomando como foco a visão que os alunos da Faculdade de Educação da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) possuem do curso de Pedagogia.   

            Este tema foi escolhido devido a minha participação enquanto bolsista de 
iniciação científica no grupo de pesquisa Currículo: Sujeitos, Conhecimento, Cultura 
pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PROPEd) da UERJ, no 
intuito de contribuir para a pesquisa desenvolvida pelo grupo e, ao mesmo tempo, 
divulgar o que vem sendo discutido por nós até o presente momento.  

            É importante esclarecer que este trabalho pretende estabelecer uma 
análise muito particular resultante das interpretações provenientes do material 
reunido, através de uma pesquisa com um determinado grupo de estudantes do 
curso de Pedagogia. Esta pesquisa não pretende generalizar concepções percebidas 
nos alunos, mas sim, analisar esta determinada realidade levando em consideração 
suas especificidades, para pensarmos as questões vividas por estes sujeitos.  

            O que apresento aqui é um recorte de alguns resultados obtidos com a 
realização de entrevistas com alunos/as do quinto período da faculdade de 
Pedagogia. Estas entrevistas buscaram abarcar questões acerca de alguns aspectos 



pertinentes a formação dos alunos, que serão desenvolvidos ao longo do texto. São 
eles: 

•1-      A escolha profissional e expectativas sobre o curso de Pedagogia; 

•2-      Os saberes docentes desenvolvidos durante o curso; 

•3-      A trajetória universitária destas alunas; 

•4-      A Identidade/Alteridade/Subjetividade do grupo.   

  

  

   

   

   

Análise do material reunido 

   

            

             A investigação da formação docente a partir dos alunos do curso de 
Pedagogia nos permite perceber algumas das expectativas, anseios, medos, 
dúvidas que envolvem esse processo de constituição de um profissional tão 
complexo quanto o professor. Pensar a formação docente é pensar o processo de 
constituição de um profissional que será responsável pela formação de outros seres 
humanos tão complexos. Neste contexto, o curso enquanto processo de formação 
revela-se bastante delicado, uma vez que influenciará diretamente na concepção 
dos formadores dos futuros sujeitos da nossa sociedade. 

Para compreendermos a importância do ensino na formação humana, é 
preciso considerá-lo no conjunto das tarefas educativas exigidas pela vida em 
sociedade, para isso se faz necessária a reflexão acerca da formação docente.  

            Durante as entrevistas várias questões interessantes foram surgindo nas 
falas das entrevistadas. Analisarei estas questões de acordo com os tópicos que as 
organizaram. 

  

•1-      A escolha profissional e a expectativa sobre o curso de Pedagogia 

  

            As questões referentes a esse tema abarcavam a escolha do curso e os 
motivos que levaram as alunas a essa escolha.  As respostas obtidas levantaram 
alguns dos critérios utilizados por elas para esta escolha:   



• A baixa relação candidato/vaga do curso de Pedagogia no vestibular da 
UERJ, e a maior probabilidade que essa relação representaria aos alunos 
ingressarem na universidade. 

• Os conteúdos escolares cobrados na prova específica das Áreas Humanas, 
área em que o curso de Pedagogia encontra-se inserido. 

• A diversidade do campo de atuação do pedagogo. O profissional de 
Pedagogia tem a possibilidade de atuar em diferentes lugares como: 
escolas, ONGs, hospitais, empresas e etc. O fato do curso de Pedagogia ser 
considerado abrangente deve-se também ao currículo em que estão 
inseridos/as abarcar o bacharelado e a licenciatura.  

• Vocação. Esta é uma razão frequentemente atribuída à escolha pela 
profissão docente. 

            Em relação à influência de outras pessoas nesta escolha as repostas são 
bem divergentes. Algumas disseram ter  sido influenciadas e outras não, mas as 
que percebem essa influencia quase sempre são atribuídas aos familiares, tendo, 
inclusive, professores na família. Das entrevistadas, apenas uma demonstra 
arrependimento, enquanto que as demais dizem estarem satisfeitas com o curso. 

  

•2-      Os saberes docentes desenvolvidos durante o curso 

  

            

As seguintes experiências de aprendizagem consideradas satisfatórias foram 
citadas:  

Este tema envolvia as experiências de aprendizagem satisfatórias e 
insatisfatórias, incluindo as disciplinas, os conteúdos, e as pessoas com quem 
haviam vivido essas experiências. Incluía também, a avaliação dos/as alunos/as em 
relação ao preparo para o trabalho docente oferecido pelo curso e possíveis 
mudanças sugeridas por eles/as. 

• A oportunidade de trabalhar na área da pesquisa, oferecida pela 
universidade através de uma disciplina chamada Pesquisa e Prática 
Pedagógica; 

• Disciplinas que trabalhavam o lúdico e os jogos e brincadeiras na Educação; 
• Os professores que demonstram domínio do conteúdo a ser ensinado e 

conseguem fazê-lo de maneira a manter um contato mais próximo ao aluno. 
Segundo um/a dos/as entrevistados /as, isso faz com que os alunos o 
tenham como exemplo, além de estimular a aprendizagem, despertando o 
interesse pela disciplina; 

• A experiência de alfabetizar proporcionada pelo Programa de Alfabetização e 
Letramento de Jovens e Adultos (PROALFA) da UERJ. 

  

            Através destas experiências consideradas satisfatórias pelas alunas 
podemos observar quais os tipos de aprendizagem que elas buscam em sua 
formação universitária para utilizar em sua prática pedagógica. Outra questão 
interessante que surge é a busca por um modelo de professor, uma vez que estão 
em uma faculdade de formação de professores. A própria prática pedagógica e a 
didática do professor em sala de aula serviriam como aprendizagem para a 



formação de suas próprias práticas docentes, já que tratam-se de professoras em 
formação. 

            Enquanto experiências de aprendizagem insatisfatórias surgem questões 
como: 

• Professores que passam os conteúdos de maneira rápida, em função das 
greves da universidade; 

• Professores que lecionam em um ritmo diferente da aprendizagem do aluno; 
•  O fato do currículo da faculdade, segundo uma aluna entrevistada, dar mais 

atenção a área de Educação Infantil em detrimento de outras. 

            Notamos aqui que as atitudes indesejadas dos professores aparecem como 
fatores geradores de insatisfação nos alunos em relação ao curso. Estes 
profissionais aparecem relacionados a ambas as experiências, satisfatórias e 
insatisfatórias, mostrando a grande responsabilidade inserida e a grande 
expectativa criada em torno do trabalho docente, além dos efeitos de sua ação 
docente na aprendizagem dos alunos. 

            Em relação à preparação do curso para o trabalho docente, as alunas 
dizem que na faculdade há "muita teoria e pouca prática". Existindo, assim, muitas 
disciplinas que trabalham as teorias educacionais e pouco espaço para a discussão 
sobre os acontecimentos cotidianos das salas de aula. Elas demonstram esperar 
que os professores da faculdade as ensinem como atuar em sala de aula, como 
devem ministrar suas aulas. Essa questão foi percebida em todas as entrevistas 
analisadas para este trabalho, revelando-se essencial para ser discutida na 
formação docente.  

            Sobre os estudos acerca do cotidiano escolar, Alves e Garcia colocam que: 

            Muito se fala sobre a escola, de fora da escola, de longe da escola, muitas 
vezes a partir de um absoluto desconhecimento em relação ao que acontece dentro 
da escola a cada dia, quando os profissionais que nela atuam, os alunos e alunas e 
seus pais, e a comunidade onde ela está inserida estão cotidianamente interagindo. 
(ALVES &GARCIA, 2000: 7) 

  

            Como alternativa, elas sugerem uma relação mais aproximada entre a 
universidade e a escola. Um contato com a prática docente, viver esta experiência. 
É importante ressaltar que, por estarem no quinto período da faculdade, estão 
iniciando os estágios e, consequentemente, sua experiência prática em sala de 
aula. 

            Ao serem questionados/as sobre os saberes que somente são construídos 
na prática surgiram:  

• Gestão Escolar, pois somente na prática os professores podem adequar a 
teoria aprendida na faculdade à realidade social de uma determinada escola; 

• A prática como espaço de estabelecimento de relação entre os estudos 
teóricos da faculdade com o cotidiano escolar; 

• Domínio e controle sobre a turma. Construção da autoridade e conquista do 
respeito do professor; 

• Alfabetização. Só se aprende a alfabetizar, alfabetizando. 



  

  

•3-      A trajetória universitária destas alunas 

            Ao descreverem sua trajetória universitária, as alunas revelam aspectos 
que consideram marcantes desde a sua entrada no curso até o momento da 
entrevista.  Dentro destes aspectos a questão das greves da universidade apareceu 
como fator prejudicial ao desenvolvimento das atividades do curso e, com isso, a 
própria formação do aluno. 

            Em suas descrições, demonstram cumprir a grade curricular sugerida pelo 
curso, não possuindo reprovações e apresentando bom desempenho. Demonstram 
interesse pelo curso, apesar de algumas considerarem não seguir a carreira 
docente. 

  

•4-      A Identidade/Alteridade/Subjetividade do grupo.   

            Uma questão abordada neste tema foi o relacionamento entre o aluno e 
professor e a influência deste relacionamento no aproveitamento do curso. Nas 
suas respostas as alunas revelaram manter bom relacionamento com seus 
professores. Elas acreditam que este bom relacionamento intervém no 
aproveitamento do curso à medida que confere um estreitamento nesta relação, 
estimulando melhores condições de aprendizagem. Um mau relacionamento com o 
professor, na opinião de uma entrevistada implicaria negativamente na 
aprendizagem do aluno.  

            Para as alunas, ser professor hoje é uma profissão que acarreta grandes 
responsabilidades. Trago aqui o depoimento de três alunas sobre o que elas 
consideram ser professor hoje: 

  

"Ser professor, hoje em dia, o professor está meio que responsável por muitas 
coisas. Acarreta para o professor a culpa, por exemplo, do fracasso do aluno, o 
fracasso escolar, da violência, até a falta de educação no país a culpa é dele. Então, 
o professor sai hoje com essa responsabilidade, de salvador da pátria. Acarreta no 
professor essa responsabilidade." (Aluna 1). 

  

"É uma luta muito grande ser professora hoje em dia. Com a educação do jeito que 
está em que ser um professor lutador, batalhador, um professor que goste de ser 
professor, que não esteja ali por dinheiro. Um professor que pretende nem que seja 
um mínimo, mudar a educação, passar uma educação, um futuro melhor. 
Entendeu? É difícil explicar, a gente vê a educação ultimamente tão assim". (Aluna 
2) 

  



"Ser professor hoje é ser um eterno estudante, estar sempre estudando. E atento 
aquele sujeito, as demandas daquele sujeito, não só as demandas da Educação, 
mas do sujeito como pessoa. O professor hoje não é um professor, é um psicólogo, 
é um pesquisador...tem que ser muita coisa". (Aluna 3). 

  

       Como notamos, são muitas as dúvidas e preocupações que povoam os 
pensamentos destes estudantes do curso de formação de professores. A identidade 
do professor, as competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão 
docente são questões presentes nas discussões atuais na área educacional. 

        Castro e Vilela (2003) apontam que "no atual momento histórico, sob o 
paradigma da pós-modernidade, a reflexão sobre que tipo de homem estaria 
afinado com a nova sociedade apresenta questões cruciais para a educação e para 
o papel da escola e dos educadores" (p.223). Neste sentido, a formação docente se 
apresenta enquanto espaço de tensão, construção e desconstrução de saberes e 
práticas no intuito de acompanhar essas mudanças e corresponder as novas 
demandas educacionais.  

  

  

             

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Algumas considerações: 

            No decorrer do processo de realização deste trabalho, delinearam-se as 
visões que estes/as alunos/as possuem da sua formação docente. É possível 
também perceber aspectos culturais destes estudantes, através das suas 
concepções e de seus julgamentos de valores relatados nas entrevistas.   

   

            Clifford Geertz

            Portanto, estas entrevistas podem ser utilizadas como instrumento para 
pensarmos os corpos docentes e discentes envolvidos no curso de Pedagogia. 
Considerando esse corpo discente também como docente em processo de 
formação.  

 defende um conceito semiótico de cultura, reconhecendo 
que o ser humano vive dentro de uma rede complexa de significados que ele 
próprio constrói e que se encontram interligados entre si, num contexto dentro do 
qual os comportamentos e processos sociais são descritos. A Cultura é por ele vista 
como "um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em 
símbolos e materializado em comportamentos" (p.15).  

Candau (2009) colabora com a discussão levantando alguns questionamentos: 

"Profissão de risco... Certamente ser professor, hoje, supõe assumir um processo 
de desnaturalização da profissão docente, do ofício de professor/a, e ressignificar 
saberes, praticas, atitudes e compromissos cotidianos orientados para a promoção 
de uma educação e qualidade para todos/as. Mas, não é isto que permite 
humanizarmo-nos e humanizar, nos aprofundar nos dilemas do nosso tempo, 
dilatar horizontes, desafiar, criar? Não são estas as ‘marcas' da profissão docente?" 
 (p. 98).  

            Com muitos questionamentos é feita a formação de professores. E com 
eles os alunos/as caminham, buscando em seu curso sentidos que sustentem sua 
escolha. Mas até que ponto o curso pode prover respostas? A responsabilidade pela 
formação profissional de um sujeito é também do próprio sujeito. Neste processo o 
sujeito participa ativamente e a criação, a elaboração de idéias é essencial.  

            De posse das respostas das alunas, pode-se constatar que suas respostas 
reuniam as qualidades/características necessárias à ação docente; a preocupação 
com o aprendizado do aluno; o interesse pelas formas de relacionamento entre 
aluno e professor; os desafios e dificuldades da profissão.  

            As respostas fornecidas indicaram aspectos que se relacionavam com 
reflexões que estavam sendo realizadas na oportunidade das discussões e leituras 
realizadas em sala de aula e no confronto com experiências anteriores destes 
estudantes.   

            No decorrer do processo, evidenciou-se a visão que estes/as alunos/as 
possuem do seu curso e de sua profissão, bem como suas perspectivas acerca do 
desenvolvimento do trabalho pedagógico e do processo de ensino-aprendizagem, 
que envolve professores e alunos. 
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