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[...] Um grande passo é ao tratar os professores como  
sujeitos, reconhecer que estes não estão buscando  

respostas fáceis ou receitas prontas, mas estão  
desejando ser desafiados intelectualmente e  

reconhecidos pelo que sabem e fazem. 
 

Kenneth Zeichner, 1993. 









Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi identificar e analisar as representações sociais de formação 
continuada implícitas em três documentos relativos à Residência Pedagógica - Projeto 
de Lei n. 284, de 08 de agosto de 2012; Portaria Capes n. 206, de 21 de outubro de 
2011; Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, iniciado em 2012 - nos 
discursos da professora-coordenadora de área, professoras-supervisoras, professores-
residentes que participavam desse programa durante a realização da pesquisa, e da 
professora responsável pela implantação de projeto sobre formação e experiências 
docentes na Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (FFP-UERJ). Fundamentado na abordagem processual da Teoria das 
Representações Sociais desenvolvida por Moscovici (1978, 2010, 2012) e 
complementada por Jodelet (2001, 2005) e articulado à Teoria da Argumentação, 
conforme a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), buscou-se nos 
discursos aquilo que legitima condutas, que torna coerente aquilo que efetivamente é 
falado e defendido. A pesquisa qualitativa empreendida utilizou como técnicas de 
investigação análise documental, observação participante no curso de Residência 
Pedagógica realizada na FFP-UERJ e entrevistas semiestruturadas realizadas com 17 
professores. Todo o material coletado foi tratado com base no Modelo da Estratégia 
Argumentativa (MEA) fundamentado na Teoria da Argumentação de Perelman e 
Olbrechts-Tyteca e proposto por Castro e Bolite-Frant (2000, 2009, 2011). Essa análise 
permitiu afirmar que os sujeitos envolvidos nessa pesquisa elaboram representações 
sociais de formação continuada muito similares, ancoradas na histórica fragilidade da 
formação inicial que não tem preparado o professor para o exercício da docência e para 
a realização de seu trabalho, necessitando ser complementada por outra modalidade de 
formação, a formação continuada. A Residência Docente uma destas modalidades, não 
tem conseguido promover mudanças significativas no trabalho dos professores-
residentes, uma vez que parece reproduzir o modelo da formação inicial: observações e 
reflexões ao longo do programa, deixando a prática pedagógica em segundo plano. 
Verificou-se que ainda não é através da formação continuada que o professor 
desenvolverá sua prática: é possível que isso seja feito durante a formação inicial, como 
as políticas públicas de formação de professores para atuarem na Educação Básica, em 
especial nos anos iniciais do Ensino Fundamental indicam e os currículos das 
licenciaturas ensejam, ao proporem que a prática docente perpasse todos os períodos da 
formação inicial, estando articulada à teoria. O que parece contribuir para que a efetiva 
prática não aconteça é que esta se mantem fortemente assentada na observação e na 
reflexão sobre a prática, fazendo com que o futuro professor permaneça na condição de 
aluno, sem vivenciar a realidade de uma sala de aula. 
 
 
Palavras chaves: Representações Sociais; Formação Docente; Residência 
Pedagógica; Teoria da Argumentação. 









Abstract 
 
The aim of this study was to identify and analyze the social representations implied in 
the continued formation in three documents concerning the Pedagogical Residence - 
Project of Law no. 284, from 08 August 2012; Ordinance Capes n. 206 from 21 October 
of 2011; Teacher Residency Program of the College Pedro II, which began in 2012 - in 
the discourse of coordinator-teacher, supervisors-teachers and residents-teachers  from 
the area that participated in this program during the research, and the teacher 
responsible for the implementation of the project of formation and teaching experiences 
at the Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (FFP-UERJ). Based on the procedural approach of the Social Representation 
Theory developed by Moscovici (1978, 2010, 2012) and complemented by Jodelet 
(2001, 2005) and articulated to the Theory of Argumentation, according to the New 
Rhetoric of Perelman and Olbrechts-Tyteca  (1996), sought out on the discourse that 
what legitimizes behaviors, which makes coherent what is actually spoken and 
defended. The undertaken qualitative research used as document analysis research 
techniques, participant observation in the course of Pedagogical residence held in FFP-
UERJ and semi-structured interviews with 17 teachers. All material collected was 
treated based on the Model of Argumentative Strategy (MEA) based on the 
Argumentation Theory of Perelman and Olbrechts-Tyteca and proposed by Castro and 
Bolite-Frant (2000, 2009, 2011). This analysis allowed to state that the subjects 
involved in this research elaborate social representations of very similar continued 
education, anchored in the historic weakness of initial training does not prepare teachers 
for the teaching profession and to carry out their work, it is required to be supplemented 
by other type of training, continued education. The Residence Lecturer of these 
modalities has not been able topromote significant changes in the work of teachers-
residents, since it seems to reproduces the model of initial training: observations and 
reflections throughout the program, leaving the pedagogical practice in the background. 
It is not yet through the continued education that the teacher develop their practice: it is 
possible that this is done during the initial training, such as public policy teacher 
training to work in basic education, especially in the early elementary school years 
indicate and curricula of undergraduate claim by proposing that the teaching practice 
pervades all periods of initial training, being articulated to the theory. What contributes 
to the effective practice does not happen is that it remains firmly seated on observation 
and reflection on practice, making the future teacher to stay in student status, without 
experiencing the reality of a classroom. 
 

Keywords: Social Representations; Teacher Formation; Pedagogical Residence; 
Theory of Argumentation. 









Resumen 
 
El objetivo de este estudio fue identificar y analizar las representaciones sociales de la 
formación continua implícita en tres documentos relativos a la Residencia Pedagógica – 
Proyecto de ley no. 284 de 08 agosto de 2012; Ordenanza n Capes. 206 de 21 de octubre 
de 2011; Programa de Residencia Docente del Colegio Pedro II, que comenzó en 2012 - 
en el discurso de la  profesora-coordinador, maestros-supervisores, maestros-residentes 
que participaron en este programa durante la investigación, y el profesor responsable de 
la ejecución del proyecto en la formación y experiencias docentes en la Facultad de 
Formación del Profesorado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ-FFP). 
Con base en el enfoque de procedimiento de la teoría de la Representación Social 
desarrollado por Moscovici (1978, 2010, 2012) y complementado por Jodelet (2001, 
2005) y articulada a la Teoría de la Argumentación, de acuerdo con la nueva retórica de 
Perelman y Olbrechts-Tyteca (1996), buscó el discurso que legitima los 
comportamientos, lo que hace coherente lo que realmente se habla y se defendió. La 
investigación cualitativa realizada utilizados como técnicas de investigación de análisis 
de documentos, observación participante en el curso de residencia pedagógica realizada 
en FFP-UERJ y entrevistas semiestructuradas con 17 maestros. Todo el material 
recogido se trata con base en el modelo de la estrategia argumentativa (MEA), basado 
en la teoría de la argumentación de Perelman y Olbrechts-Tyteca y propuesto por Castro 
y Bolite-Frant (2000, 2009, 2011). Este análisis nos permitió afirmar que los sujetos 
involucrados en esta investigación elaboran representaciones sociales de educación 
continua muy similar, anclado en la debilidad histórica de la formación inicial no 
prepara a los maestros de la profesión docente y para llevar a cabo su trabajo, se 
requiere ser complementada con otra tipo de formación, educación continua. La 
Residencia Docente una de estas modalidades no han sido capaces de producir cambios 
significativos en el trabajo de los profesores residentes, ya que reproduce el modelo de 
formación inicial: observaciones y reflexiones a lo largo del programa, dejando la 
práctica pedagógica en el fondo. Todavía no es através de la educación continua que el 
profesor desarrolla su práctica: es posible que esto se hace durante la formación inicial, 
como la política pública de formación de profesores para trabajar en la educación 
básica, especialmente en la escuela primaria temprana y planes de estudios indican años 
el grado ensejam proponiendo que la práctica de la enseñanza impregna todos los 
períodos de formación inicial, que se articula con la teoría. Lo que contribuye a la 
práctica efectiva no sucede es que permanece firmemente asentado en la observación y 
reflexión sobre la práctica, por lo que el futuro maestro para permanecer en la condición 
de estudiante, sin experimentar la realidad de un aula. 
 

 

Palabras clave: Representaciones Sociales; Formación del Profesorado; Residencia 
Pedagógica; Teoría de la Argumentación. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

As inúmeras mudanças que vem ocorrendo no trabalho docente e na organização 

escolar nas últimas décadas têm conferido destaque à formação inicial e continuada de 

professores, constituindo-se foco de diversos estudos e pesquisas. O mapeamento da 

produção acadêmica na área da Educação realizado por André (2010) mostra que na 

década de 1990 o volume proporcional de dissertações e teses que focalizavam a 

formação de professores girava em torno de 7% e, na década seguinte, em 2007, esse 

percentual já atingia 22%. 

O aumento da quantidade de estudos sobre o tema nesse período parece estar 

diretamente relacionado à intensificação das discussões proporcionada pelas reformas 

educacionais ─ principalmente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9394 (BRASIL, 1996) que fomentou modificações 

no sistema educacional, nas práticas pedagógicas e, consequentemente, na formação de 

professores (BRZEZINSKI, 2006) ─ e à expansão de Programas de Pós-Graduação: em 

2003 havia 58 programas e em 2007 esses somavam 73, o que corresponde a um 

aumento significativo de dissertações e teses defendidas no período, sendo realizadas 

2.104 pesquisas em 2003 e 2.810 em 2007 (ANDRÉ, 2010). Em 2014, consulta ao site 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)1 mostrou 

que a quantidade de programas e cursos de pós-graduação continuava em expansão 

chegando a 159, o que elevava também o quantitativo de dissertações e teses defendidas 

de 2010 até os dias atuais, somando 4.300 pesquisas que focalizam formação de 

professores. 

Como se vê, o tema não se esgota e a formação de professores para atuar na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental assume grande 

importância a partir do momento em que se reivindicou “que a formação de todos os 

professores ocorresse em nível superior e que houvesse uma base nacional 

fundamentando a organização curricular dos cursos de licenciaturas” (CUNHA, 2013, p. 

8). 

O artigo 62 da LDBEN que trata da formação de professores e que foi alterado 

em 2013 pela Lei 12.796 (BRASIL, 2103) explicita tal obrigatoriedade, mas admite a 

  
Disponível em: http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados; http://bancodeteses.capes.gov.br/#980 
Acesso em: 18 nov 2014. 









formação mínima em nível médio: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996, Redação dada 
pela Lei n. 12.796, de 2013, grifo nosso). 

 

A modalidade Normal, primeira possibilidade de formação docente, foi criada 

em 1835 no Rio de Janeiro, é a mais antiga e continua vigente (CURY, 2005). As 

primeiras escolas normais eram destinadas a formar professores para as primeiras 

letras2. Porém, durante algumas décadas, “a oferta de escolarização era bem escassa no 

país, destinada a bem poucos” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 37). A preocupação com a 

formação de professores para atuarem nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, em cursos regulares e específicos, só aconteceu no início do século XX e foi nas 

primeiras décadas desse século que começa a se consolidar a formação de professores 

para atuar nas escolas primárias. O currículo era centrado no conteúdo a ser ensinado, 

pouco diferindo do currículo das escolas primárias elementares (MAIA, 2015). 

Nos anos de 1920, as escolas normais já apresentavam nível de ensino e duração 

bastante ampliados ao introduzirem no currículo disciplinas, princípios e práticas de 

inspiração escolanovista. Este movimento tinha, dentre outros objetivos, promover 

mudanças nos currículos das Escolas Normais, visando uma formação mais 

profissional. Na década seguinte, essas mudanças tiveram continuidade, sobretudo 

através da revisão dos padrões tradicionais que ainda orientavam o ensino (TANURI, 

2000). 

A Reorganização do Ensino Normal e sua transposição para o plano 

universitário, reforma realizada pelo Diretor Geral da Instrução Pública, Anísio 

Teixeira, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, por meio do Decreto n. 3.810, de 19 

de março de 1932, enfatizava a formação adequada do mestre, aquele a quem eram 

confiadas as crianças, devendo guardá-las, educá-las e acompanhar seu 

  
2 Visando sanar, em parte, o problema de formação de professores é criada a primeira Escola Normal do 
Brasil (1835-1851), na capital da Província do Rio de Janeiro, Niterói, com o intuito de preparar os 
futuros mestres no domínio teórico-prático do método monitorial/mútuo: "haverá na capital da província 
do Rio de Janeiro uma escola normal para n'elia se habilitarem as pessoas que se destinarem ao 
magistério da instrução primária, e os professores actualmente existentes que não tiverem adquirido a 
necessária instrução nas escolas de ensino mútuo, na conformidade da lei de quinze de outubro de mil 
oitocentos e vinte e sete, artigo quinto" (Lei n. 10, de 10 de abril de 1835) (BASTOS, 1998, p. 96-97). 









desenvolvimento intelectual, moral e físico. Esta seria feita, portanto, em nível 

universitário, nas Escolas de Professores, em cursos “nitidamente” profissionais que 

contariam com programas diferenciados para professores dos três primeiros anos da 

escola primária e dos dois anos intermediários, estabelecidos de acordo com as 

necessidades de um sistema escolar (TEIXEIRA, 1932). 

Conduzido por essa concepção, Anísio Teixeira projetou o programa ideal que 

deveria ser implementado nas Escolas Normais, compreendendo três modalidades de 

cursos: (1) Cursos de fundamentos profissionais, (2) Cursos específicos de conteúdo 

profissional e (3) Cursos de integração profissional. Um exemplo deste programa era o 

do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, composto por quatro escolas  ̶ Escola de 

Professores (que oferecia cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e 

extraordinários), Escola Secundária (com dois cursos, um fundamental, com cinco anos, 

e um preparatório, com um ano), Escola Primária e Jardim da Infância, sendo as três 

últimas destinadas à prática de ensino  ̶ e que contavam com o apoio de um Instituto de 

Pesquisas Educacionais, Biblioteca Central de Educação, Bibliotecas Escolares,  

Filmoteca, Museus Escolares e Radiodifusão (SAVIANI, 2005). 

A formação do professor primário tinha a duração de dois anos comtemplando 

as disciplinas Biologia Educacional, Psicologia Educacional, Sociologia Educacional, 

História da Educação, Música, Desenho e Educação Física, Recreação e Jogos, no 

primeiro ano, e Introdução ao Ensino (princípios e técnicas), Matérias de Ensino 

(Cálculo, Leitura e Linguagem, Literatura Infantil, Estudos Sociais, Ciências Naturais) e 

Prática de Ensino (observação, experimentação e participação), no segundo. Com a 

criação da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro em 1935, também por 

iniciativa de Anísio Teixeira, a Escola de Professores a ela foi incorporada com o nome 

de Faculdade de Educação, mas em 1939 foi novamente integrada ao Instituto de 

Educação, devido à extinção daquela universidade e à anexação de seus cursos à 

Universidade do Brasil (TANURI, 2000). 

Assim como o Rio de Janeiro, São Paulo passou por uma grande reforma em 

1933, quando foi instituído o Código de Educação para o Estado de São Paulo por meio 

do Decreto n. 5.884 (SÃO PAULO, 1933), implementado por Fernando de Azevedo 

quando assumiu a Direção Geral da Instrução Pública no Estado. É neste mesmo ano 

que foi criado o Instituto de Educação Caetano de Campos com a finalidade de 

aperfeiçoar e especializar professores, formar administradores, técnicos e orientadores 

de ensino. Era constituído pela Escola de Professores, que formava docentes para 









atuarem no Ensino Primário; Escola Secundária, que formava professores para o Ensino 

Secundário, tendo a duração de três anos: dois iniciais para cursos gerais fundamentais e 

o último composto do currículo do curso secundário e de cursos especiais, relativos à 

problemas psicológicos e sociais da adolescência; Escola Primária, de caráter 

experimental, onde os futuros professores ministravam suas aulas de Prática de Ensino; 

Jardim de Infância, formado por classes experimentais, campo de observação e de 

experiências educacionais de alunos e professores da Escola de Professores; e 

Biblioteca (LABEGALINI, 2004). 

Em 1934, com a criação da Universidade de São Paulo (USP), o Instituto de 

Educação paulista a ela foi incorporado por meio da Escola de Professores. Conforme 

explica Bontempi Jr (2011, p. 192), 

 
o Curso Complementar, a Escola Secundária, a Escola Primária e o 
Jardim da Infância foram anexados e subordinados administrativa e 
tecnicamente à universidade e destinados à experimentação, prática de 
ensino e estágio profissional dos alunos. A partir de então, a licença 
para o magistério secundário seria concedida somente ao candidato 
que, licenciado em qualquer uma das seções da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, houvesse concluído também o “curso de 
formação pedagógica” no Instituto de Educação, que poderia ser 
cursado durante o 3º ano dos cursos regulares da faculdade (apud 
Campos, 2004, p. 99-101). 

 

A formação docente no Ensino Superior, portanto, nos remete a década de 1930, 

quando surgem as primeiras licenciaturas no Brasil para a formação de professores do 

Ensino Secundário, que corresponde atualmente aos anos finais do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. O modelo de formação adotado ficou conhecido como “3+1”, assim 

constituído por compreender três anos dedicados aos conteúdos específicos da área do 

conhecimento, aos quais era agregado um ano de formação pedagógica que habilitava à 

docência. Regulamentado em 1939, o curso de Pedagogia teve o mesmo modelo 

aplicado às primeiras licenciaturas, com a proposta de formar especialistas em Educação 

e docentes para atuarem nas Escolas Normais (SCHEIBE, 2008). 

Desse modelo decorre a dicotomia entre teoria e prática, pois a prática estava 

ligada ao estágio, geralmente voltado para a observação de aulas e a teoria à 

predominância das disciplinas “de conteúdo específico”. Embora contínuas críticas 

tenham sido feitas pelos educadores, o modelo “3 + 1” persiste até hoje, o que levou 

Aguiar e Sheibe (2010) a ressaltarem que um dos desafios do Plano Nacional de 









Educação (PNE 2011/2020)3 era a superação desse modelo. 

A LDBEN n. 9394/96 tentou integrar “teoria e prática, ensino e pesquisa, 

conteúdo específico e conteúdo pedagógico” (SCHEIBE, 2008, p. 46), mas persistiram 

antigos problemas ligados ao nível e lócus de formação, ao dualismo entre pedagogos e 

professores e às disciplinas que fazem parte do currículo dos cursos de formação, entre 

outros fatores (CURY, 2005). 

A natureza do curso de Pedagogia ainda suscita intensas e calorosas discussões, 

podendo ser identificadas duas propostas diferentes. A primeira liderada por José Carlos 

Libâneo, Selma Garrido Pimenta e Maria Amélia Santoro Franco, entre outros, legitima 

a existência da Pedagogia, uma vez que estes pesquisadores consideram que nesse 

campo se encontram estudos sistemáticos das práticas educativas. De acordo com eles, a 

Pedagogia investiga a natureza, as finalidades e os processos que são necessários às 

práticas educativas com o objetivo de propor a realização desses processos nos vários 

contextos em que essas práticas acontecem. A Pedagogia é um campo de conhecimento 

que possui objeto, apresenta problemáticas e possui métodos próprios de investigação, 

configurando-se como "ciência da educação" (LIBÂNEO, 2006). 

A segunda proposta está vinculada à Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais de Educação (ANFOPE)4 sendo seus principais representantes Marcia 

Ângela Aguiar, Leda Scheibe e Helena Freitas, dentre outros pesquisadores. Esse grupo 

defende a ideia de que a docência deve perpassar todas as licenciaturas, e em especial, a 

Pedagogia, destacando a superação da dicotomia entre a formação dos pedagogos e dos 

demais licenciandos, uma vez que entende que a docência é a base da identidade 

profissional dos profissionais da Educação (ANFOPE, 1998). 

A Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Pedagogia, na modalidade licenciatura, 

incorporou basicamente a concepção defendida pela ANFOPE. Conforme as DCN, o 

Curso de Pedagogia destina-se à formação de professores para atuar no magistério da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, da modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 
  
3 O primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002) sob a forma da Lei n. 10.172 de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). Em 25 de junho de 
2014, a Lei n. 13.005 (BRASIL, 2014) fez entrar em vigor o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-
2024, o segundo PNE aprovado por lei, no governo Dilma Rousseff. 
4 Fundada em 1990, a ANFOPE tem como finalidade avançar o conhecimento no campo da formação dos 
profissionais da Educação por meio da mobilização de pessoas e instituições dedicadas à área. 









(BRASIL, 2006). 

Críticas às DCN foram feitas pelo grupo liderado por José Carlos Libâneo, que 

considera que apesar da criação de cinco modalidades de magistério, há apenas alusão a 

duas: Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Faltam referências 

quanto ao currículo e a diplomação, não ficando claro se são currículos separados ou se 

há uma base comum que depois se divide em habilitações (FRANCO; LIBÂNEO; 

PIMENTA, 2007). 

Rebatendo as críticas sobre o fim das habilitações, resultado da docência como 

prioridade, representantes da ANFOPE (2010) defendem que a formação seja articulada 

entre docência, gestão educacional e produção do conhecimento na área da Educação. 

Apoiam-se numa versão ampliada da docência que, além de apreender as atividades 

relacionadas ao ensino, integra aquelas relacionadas à gestão de processos educativos 

em espaços escolares e não escolares, além de produzir e disseminar os conhecimentos 

na área da Educação. 

Apesar de a formação de professores, em especial o curso de Pedagogia, ter sido 

alvo de discussões em diferentes fóruns, não se chegou a um consenso sobre aspectos 

fundamentais como o propósito do curso, uma proposta de currículo que fosse adequada 

ao alcance desse propósito e o próprio estatuto epistemológico do campo da Pedagogia. 

Para Aguiar et al. (2006), as iniciativas do Ministério da Educação (MEC) relacionadas 

à formação de professores e ao curso de Pedagogia causaram mais obstáculos do que 

providências positivas, o que favoreceu o surgimento de uma gama de estruturas 

curriculares. 

É exatamente esse ponto que Gatti e Nunes (2009) enfatizaram em seu estudo 

sobre os currículos de quatro licenciaturas: uma variedade de estruturas curriculares e 

ementas em 165 cursos de formação inicial, sendo 71 cursos de licenciatura em 

Pedagogia, 32 de Letras, 31 de Matemática e 31 de Ciências Biológicas. 

Nos currículos dos 71 cursos de Pedagogia foram encontradas 3.513 disciplinas 

diferentes, sendo 3.107 obrigatórias e 406 optativas. A análise desses currículos 

identificou sua fragmentação, o que foi comprovado pelo exame que as autoras fizeram 

do projeto pedagógico, onde não localizaram articulações entre as disciplinas. Nas 

ementas das disciplinas não havia ligação entre teorias e práticas e nas da formação 

profissional não havia menção a “o quê” e “como” ensinar, havendo predomínio de 

referenciais teóricos sociológicos e psicológicos com pouca ligação às práticas 

educacionais. As pesquisadoras concluíram que o currículo desses cursos não abrangia 









de forma adequada a formação do profissional que atuará nas escolas e nas salas de 

aulas da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Além disso, 

verificaram que os projetos e as ementas não apontavam nem como os estágios 

ocorriam, nem como eram supervisionados, não ficando claros tanto seus objetivos 

quanto como estes eram introduzidos nas disciplinas formativas. Em sua maioria, as 

atividades de estágio eram de observação, não estabelecendo práticas efetivas. Gatti e 

Nunes (2009) constataram ainda que os conteúdos das disciplinas a serem ofertados na 

Educação Básica apareciam de forma rara e reduzida nos cursos e eram apresentados de 

forma genérica ou superficial nas disciplinas de metodologias e de práticas de ensino, o 

que indicava haver pouca associação com as práticas docentes e que a mediação entre 

teoria e prática não ocorria. 

Em relação aos demais cursos analisados, o panorama era quase o mesmo, pois 

na grande maioria das ementas analisadas não foi notada articulação entre as disciplinas 

de formação específica (conteúdos da área disciplinar) e a formação pedagógica, sendo 

que esta ocupava lugar secundário em todos os cursos examinados. 

Zeichner (2010) tem destacado a falta de articulação entre o espaço de formação 

nas universidades e o campo da prática como um problema constante na formação de 

professores. Ao analisar as parcerias entre universidade e escola, o autor aponta a 

criação de espaços de conexão como uma excelente estratégia para aproximar os 

conhecimentos da formação e do trabalho. Porém, tal estratégia acarreta mudança da 

epistemologia da formação docente, superando o modelo tradicional, que posiciona o 

conhecimento acadêmico como principal fonte do conhecimento sobre o ensino, “para 

uma situação na qual o conhecimento acadêmico e o conhecimento dos professores 

experientes da Educação Básica gozam da mesma importância” (ZEICHNER, 2010, p. 

488). 

O estágio ainda é um dos fatores mais importantes na formação docente, uma 

vez que sua finalidade é a aproximar os futuros professores à realidade aonde atuarão. 

Gatti (2010) destaca que é no início da docência que o licenciado vivencia a experiência 

do ensino, uma vez que ele assume a responsabilidade da sala de aula. De acordo com a 

autora, é uma etapa muito importante para a aquisição de competências e para a 

iniciação nas rotinas de trabalho que acompanharão o profissional ao longo de sua 

carreira, compondo a estrutura da prática profissional. 

Na tentativa de encurtar a distância entre a formação inicial e o cotidiano 

escolar, em 2007, por iniciativa do MEC, a Capes criou o Programa Institucional de 









Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Esse programa tem por objetivo promover a 

articulação entre teoria e prática, estimulando a docência e valorizando o magistério 

entre os estudantes das variadas licenciaturas, além de fornecer bolsas que são 

direcionadas ao aprimoramento da formação docente. O PIBID oportuniza a vivência do 

estágio dentro das salas de aula das escolas da rede pública e promove o 

comprometimento com o exercício do magistério depois da formação. Sua meta é elevar 

o padrão de qualidade da Educação Básica, por meio da articulação ensino, pesquisa e 

extensão e do envolvimento da escola e da universidade. 

Em 2009, o PIBID contava com 3.088 bolsistas e 43 Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) e em 2014 já alcançava 90.254 bolsistas, distribuídos em 855 

campi de 284 Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, sendo que em 

29 delas havia também programas para as áreas da Educação Escolar Indígena e do 

Campo (GATTI et al, 2014). 

O estudo realizado por Gatti et al (2014) aponta benefícios deste programa tais 

como os ganhos para os cursos de licenciatura quanto à valorização, o fortalecimento e 

a revitalização das próprias licenciaturas e da profissão docente; o surgimento de um 

movimento que visa repensar o currículo na perspectiva de interligar saberes da Ciência 

com a Ciência da Educação; ações compartilhadas entre licenciandos, professores 

supervisores e professores das IES em trabalho coletivo e participativo; e a permanência 

dos estudantes nas licenciaturas, contribuindo para a redução da evasão e para atração 

de novos estudantes. 

Para os licenciandos bolsitas, as pesquisadoras verificaram que o programa 

proporcionava uma formação mais qualificada por meio do contato direto com a escola 

pública, seu contexto, seu cotidiano, seus alunos, já no início do curso; da possibilidade 

de aproximar teoria e prática com mais consistência; de estimular a iniciativa e a 

criatividade, levando os licenciandos a buscarem soluções, planejarem e desenvolverem 

atividades de ensino e a construírem diferentes materiais didáticos e pedagógicos; de 

incentivar o espírito investigativo; e de contribuir para valorizar a docência por parte 

dos estudantes. 

No entanto, os autores registraram diversas críticas ao programa como a não 

valorização acadêmica nas avaliações oficiais das atividades desenvolvidas pelos 

professores (em especial as da CAPES); formas pouco efetivas e distantes da própria 

proposta do PIBID em alguns projetos (por exemplo, falta de atuação efetiva na escola e 

nas salas de aula); pouco envolvimento dos docentes da IES com o programa na escola; 









maiores esclarecimentos quanto ao desenvolvimento do programa na escola, para todos 

os envolvidos; problemas de adaptação das escolas parceiras com a universidade 

credenciada pelo programa, bem como com a própria burocracia interna à IES; pouca 

clareza de comunicação na IES sobre procedimentos ou critérios de distribuição de 

verbas, o que afetava o desenvolvimento de projetos; modelo de relatório apontado 

como excessivamente técnico; e o número excessivo de bolsistas e de supervisores por 

coordenador de área, o que prejudicava a evolução do trabalho. 

Resultados de pesquisas realizadas por Wiebusch e Ramos (2012), Corrêa e 

Batista (2013), Lira e Melo (2013), apontaram para a compreensão de que o PIBID tem 

sido essencial para a formação inicial de professores, uma vez que promove o contato 

dos graduandos com a futura profissão, além de proporcionar a aquisição de 

experiências profissionais através da proximidade com a dinâmica da sala de aula e com 

o contexto escolar como um todo, permitindo, também, que eles façam uma reflexão 

sobre os saberes e as práticas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem, 

discutindo teorias que sirvam de parâmetros ao ato de ensinar, no momento da escolha 

de conteúdos, na definição de estratégias, planejamento e organização das atividades. 

Porém, as fragilidades da formação inicial persistem e diante aos inúmeros 

desafios enfrentados pelos professores no cotidiano escolar, a formação continuada 

assumiu grande importância (PERRENOUD, 2000; IMBERNÓN, 2010), sendo tomada 

como requisito para o trabalho docente, uma vez que foi inicialmente conduzida, ora 

como aprofundamento e avanço na formação de professores (GATTI, 2008), ora como 

formação compensatória, destinada a preencher lacunas da formação inicial (GATTI; 

BARRETO, 2009). 

Gatti, Barreto e André (2011, p. 198) consideram que “ao abordar as 

modalidades de formação continuada, é mais importante discutir como são conduzidas 

as ações formativas do que como são nomeadas, porque o “como” evidencia mais 

claramente a concepção de formação subjacente”. Por sua vez, Marin (1995, p. 13) 

defende que as discussões devem realizadas “com base nos conceitos subjacentes aos 

termos que as decisões são tomadas e as ações são propostas, justificadas e realizadas”. 

De acordo com Gatti (2009), não está claro o que se considera como formação 

continuada. Segundo a autora, cursos realizados após a graduação, atividades genéricas 

encaradas como possibilidade de contribuição para o desenvolvimento profissional, 

como reuniões pedagógicas, participação na gestão escolar, horas de trabalho coletivo 

na escola, congressos, seminários e cursos de diferentes formatos oferecidos pelas 









Secretarias de Educação ou outras instituições, presenciais ou à distância, vem sendo 

considerados formação continuada, mesmo que não propiciem troca de experiências, o 

compartilhamento de saberes e diferentes olhares sobre o universo escolar (OLIVEIRA, 

2014). Nessa vertente, ainda se encontra a exigência de comprovantes de horas de 

formação continuada aos professores como exigência para progressão funcional. 

Nossa tese é que a formação continuada, como tem sido oferecida, não tem 

contribuído significativamente para o trabalho docente, em especial, do professor dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, provavelmente devido ao modelo adotado que 

pode estar repetindo o da formação inicial, uma vez que aqueles que a implementam 

não está muito claro o que seria e para que servia a formação continuada. Logo, a 

formação continuada, não têm produzido os efeitos desejados. 

Uma possível explicação para isso, seria a diversidade de termos empregados 

para conceituar formação continuada, o que tem promovido diferentes entendimentos 

sobre tal formação, pois essa variedade não é apenas uma questão semântica, 

implicando em ideologias que sustentam diferentes concepções de formação. Marin 

(1995) explica que muitos foram os termos utilizados para referir-se à formação 

continuada: reciclagem, treinamento, capacitação, aperfeiçoamento, formação em 

serviço, formação continuada, formação contínua, educação continuada, educação 

permanente, dentre outros. 

De acordo com ela, a ideia de reciclagem remete à ideia de reutilizar algo que 

foi descartado. Treinamento está relacionado à atividade metódica e sistematizada que 

implica, cujo alcance poderia se dar por meio da “repetição mecânica”. Treinar 

consistiria na correção de desvios e na solução das falhas de desempenho do executor. 

Daí a necessidade de adestramento e padronização de determinados comportamentos e 

práticas. Capacitação, por sua vez, é compreendido de duas maneiras: (1) como tornar 

os educadores capazes de adquirirem condições de desempenho próprios da profissão; 

(2) persuadir ou convencer os participantes dos cursos a adotarem novas propostas 

pedagógicas. Aperfeiçoamento implica tornar os professores mais perfeitos. Assim, esse 

termo remete à ideia de que há um “vazio”, um déficit, na formação, algo que ela não 

foi capaz de dotar e que precisa ser preenchido para se garantir a melhoria do 

desempenho profissional. A formação em serviço se refere à formação que é realizada 

no próprio local de trabalho do professor, podendo ser organizada e desenvolvida pelas 

instâncias superiores de ensino, tendo como referência as realidades escolares. Marin 

(1995) afirma ainda que as expressões formação continuada, formação contínua, 









educação continuada e educação permanente apresentam similaridades de maneira que 

podem ser agrupadas no mesmo bloco, embora ela admita que existam nuanças entre 

essas expressões e considere que se complementam e não se contradizem. 

O uso desses termos já foi muito questionado no campo da formação continuada 

e introduziu duas questões. A primeira baseia-se na afirmação de uma concepção 

gerencial de formação docente pautada no binômio eficiência-eficácia, o qual pode ser 

assimilado através da repetição mecânica de modelos pré-estabelecidos. A segunda diz 

respeito ao tratamento dado ao professor, como um sujeito privado de conhecimentos ou 

possuidor de conhecimentos obsoletos que precisa frequentemente ser “atualizado” para 

acompanhar as inovações educacionais além de superar “déficits” da formação inicial. 

Esses questionamentos provocaram uma redução na concepção de formação continuada, 

assim como trouxeram desdobramentos no trato das políticas de formação docente 

(MARIN, 1995). 

Em nosso estudo utilizaremos a expressão formação continuada porque, como 

Marin (1995), consideramos a atividade profissional como algo que se refaz 

constantemente por meio de processos educacionais formais e informais diversificados, 

cujo desenvolvimento baseia-se em assessorar qualquer tipo de profissional a participar 

de modo ativo do mundo que o cerca, incorporando tal vivência ao conjunto de saberes 

de sua profissão. 

Zeichner e Diniz-Pereira (2005) consideram que os programas de formação 

continuada dos anos 1980 eram centrados em cursos teóricos e de curta duração, sendo 

necessária sua superação, o que é também defendido por Scheibe (2010) ao apontar que 

esses cursos não estabeleciam ligação com o projeto político-pedagógico das escolas 

aonde os professores atuavam. 

Gatti e Barreto (2009) alertam que é na superficialidade de alguns programas de 

formação continuada que são encontrados fatores limitadores e ressaltam que o erro 

pode não estar na formação do professor, mas na falta de apoio que este profissional 

tem. Muitas vezes, esses programas têm caráter aligeirado, o que não proporciona aos 

professores momentos de exposição em que podem tratar das angústias e dificuldades 

de sua vivência. 

Militão e Leite (2013) citam Estrela (2006) para apontar outro fator que está 

cada vez mais presente na sociedade contemporânea e, consequentemente, nos 

processos de formação continuada: a ‘indústria da formação’, pois em consonância com 

a lógica do mercado, a formação passa a ser vista como mercadoria e  









 
os professores passam a colecionar certificados – mesmo que para isso 
se preocupem mais em assinar as listas de presença do que em 
participar efetivamente desses instantes de formação – que podem 
significar um pequeno aumento percentual em seus já baixíssimos 
salários, mas que, geralmente, não trazem muitos ganhos para a 
melhoria de sua prática de ensino na sala de aula (DINIZ PEREIRA, 
2010). 

 

Gatti, Barreto e André (2011) entendem que as iniciativas de política de inserção 

à docência e ao trabalho com os professores iniciantes realizadas pelo MEC bem como 

pelas esferas estaduais e municipais são um caminho para superar os impasses sobre o 

“abandono” dos professores iniciantes e a insípida relação entre a universidade e a 

escola. Destacam que uma formação continuada que ofereça suporte ao 

desenvolvimento profissional, que promova um crescimento pessoal e institucional e 

que favoreça possíveis mudanças na prática, colabora para o progresso da formação e do 

trabalho docente. 

Nessa direção, o senador Marco Maciel propôs através do Projeto de Lei n. 227 

de 04 de maio de 2007 (Anexo 1), a “residência educacional” aos professores 

habilitados para a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, etapa ulterior da 

formação inicial, que deveria ser regulamentado nos aspectos pedagógicos pelos 

Conselhos de Educação e, nos aspectos administrativos e financeiros, pelos sistemas de 

ensino, com a colaboração da União. Essa residência seria um pré-requisito de atuação 

em qualquer rede de ensino, pública ou privada. No caso da rede pública, o certificado 

de residência poderia ser obrigatório como título nos concursos públicos, de acordo com 

lei geral ou dos sistemas de ensino. Porém, este projeto acabou arquivado sem ser 

votado5. 

Em 2012, o senador Blairo Maggi, por meio do Projeto de Lei n. 284, de 08 de 

agosto 2012 (Anexo 2), fez algumas adaptações ao Projeto de autoria de Marco Maciel. 

A reformulação de Maggi6 prevê a residência aos professores habilitados para a 

docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, etapa 

também ulterior da formação inicial, com o mínimo de 800 horas de duração e bolsa de 

  
5 Projeto Lei do Senado n. 227, de 2007. Ementa: Acrescenta dispositivos à Lei n. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, para instituir a residência educacional a professores da educação básica. Situação 
atual: 10/01/2011 - Arquivada ao final da legislatura. Disponível em: http://www25.senado.leg.br/. 
Acesso em 13 mai 2016. 
6 Projeto Lei do Senado n. 284, de 2012. Ementa: Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para instituir a residência pedagógica para os 
professores da educação básica.









estudo. O senador propôs, inclusive, a substituição do termo “residência educacional” 

por “residência pedagógica”, e também não incluiu a previsão de que a residência se 

transformasse em pré-requisito para a atuação docente nessas etapas da Educação 

Básica, com vista a assegurar os direitos dos docentes em exercício que não tiveram 

acesso a essa modalidade formativa. No entanto, nada impede que o certificado de 

aprovação na residência pedagógica, uma vez aprovado o projeto, passe a ser utilizado 

nos processos seletivos das redes de ensino, no bojo das provas de títulos. Da mesma 

forma, os professores em exercício poderiam se beneficiar da realização da residência, 

como estratégia de atualização profissional. Em 6 de maio de 2014, após a tramitação 

desse Projeto no Senado Federal, ele foi aprovado pela casa, com alteração (Anexo 3) 

que eleva para 1.600 horas a carga horária da Residência Pedagógica. Atualmente, esse 

Projeto de Lei encontra-se na Câmara dos Deputados aguardando apreciação7. 

A proposta de uma Residência Pedagógica enquanto política pública inspira-se 

na Residência Médica, conforme se pode constatar no texto do Projeto de Lei 

apresentado ao Congresso Nacional: 

 
A "residência médica" inspira o presente projeto de lei. Sabemos da 
importância na formação dos médicos dos dois, ou mais anos, de 
residência, ou seja, do período imediatamente seguinte ao da 
diplomação, de intensa prática junto a profissionais já experientes, em 
hospitais e outras instituições de saúde, quando não somente são 
testados os conhecimentos adquiridos como se assimilam novas 
habilidades exigidas pelos problemas do cotidiano e pelos avanços 
contínuos da ciência (SENADO FEDERAL, 2007, p. 2). 

 

Instituída pelo Decreto n. 80.281, de 5 de setembro de 1977 (BRASIL, 1977), a 

Residência Médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, 

sob a forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde sob a 

orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo 

considerada o “padrão ouro” da especialização médica. 

A relação estabelecida entre esse Projeto e a formação específica para o 

professor iniciante acontece na medida em que ele é um período de formação, na escola, 

ulterior à formação inicial, a ser regulamentado pelos Conselhos de Educação e pelos 

Sistemas de Ensino. A expectativa é que esse período melhore a prática pedagógica do 

  
7 Último estado: 13/05/2014 - Remetida à Câmara dos Deputados. Anexado o Ofício SF n. 651, de 
13/05/2014, ao Senhor Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando autógrafos do 
projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal. (fls. 32 a 33). (Disponível em: 
http://www25.senado.leg.br/. Acesso em 13 mai 2016). 









professor, visando a necessidade apontada no projeto de avanços na qualidade do 

processo educacional. 

Pela sua aproximação com a concepção de Residência Médica, o Projeto da 

Residência Pedagógica prevê o acompanhamento do professor iniciante por um 

professor experiente, sendo que este possivelmente orientará seu trabalho na instituição 

de ensino, o que difere de outras propostas de formação continuada. 

Esse Projeto tem em sua essência o objetivo de superar a tradicional distância 

entre a teoria e a prática na formação dos estudantes, prevendo uma ação compartilhada 

de formação entre a universidade, os estudantes em formação e as escolas públicas 

parceiras, o que se aproxima das três estratégias propostas por Zeichner (1995) para 

suplantar a divisão entre a pesquisa dos educadores e a pesquisa acadêmica em 

educação: (1) envolvimento dos profissionais das escolas em discussões sobre o 

significado e a importância das investigações desenvolvidas nas universidades e outras 

instituições de pesquisa; (2) desenvolvimento de projetos de pesquisa em colaboração 

com os professores nas escolas para superação de modelos hierárquicos; e (3) apoio a 

projetos de pesquisa-ação desenvolvidos pelos educadores. 

Nessa direção, diferentes universidades promoveram a criação de programas de 

Residência Pedagógica. Um deles é o da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

que criou o Programa de Residência Pedagógica para o curso de Pedagogia, tendo sido 

constituído a partir de uma experiência formativa ocorrida no campus de Guarulhos. Foi 

implementado no ano de 2007, mas desde 2009 o programa se desenvolve na região de 

Pimentas, na periferia de Guarulhos, caracterizada pelo limitado acesso a recursos e 

serviços públicos, além de ser muito populosa. 

No início, este programa estabeleceu parceria com duas escolas e atualmente 

conta com 12 escolas parceiras. Sua base de implantação ocorreu por meio de pesquisa 

realizada entre os anos de 2007 e 2008 no âmbito do Programa de Consolidação das 

Licenciaturas (PRODOCÊNCIA)8, dando início à construção de um diálogo com 

  
8 Este programa visa ampliar a qualidade das ações voltadas à formação de professores, com prioridade 
para a formação inicial desenvolvida nos cursos de licenciaturas das instituições federais e estaduais de 
educação superior. Criado em 2006, financia projetos voltados para a formação e o exercício profissional 
dos futuros docentes, além de implementar ações definidas nas diretrizes curriculares da formação de 
professores para a educação básica. Seus objetivos são contribuir para a elevação da qualidade da 
educação superior, formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino no país, 
dinamizar os cursos de licenciatura das instituições federais de educação superior, propiciar formação 
acadêmica, científica e técnica dos docentes e apoiar a implementação das novas diretrizes curriculares da 
formação de professores da educação básica. (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/prodocencia. 
Acesso em: 15 jul 2016). 









professores e gestores das escolas públicas de Guarulhos. Os resultados advindos deste 

estudo contribuíram para constatar o grau de aceitação do Programa de Residência 

Pedagógica entre professores e gestores que participaram da pesquisa; acrescentar as 

contribuições desses profissionais; esmiuçar a operacionalização do programa; 

apreender as demandas de formação continuada destacadas pelos professores e as 

demandas para a formação inicial apontadas pelos gestores das escolas e dos sistemas 

de ensino (UNIFESP, 2010). 

Os principais desafios do Programa de Residência Pedagógica da Unifesp foram 

a adequação do curso à escola, o discurso de incompreensão dos professores e a revisão 

do modelo de aprendizagem na formação inicial. Um vínculo entre formação inicial e 

continuada foi estabelecido por meio da imersão dos residentes em vivências 

sistemáticas e temporárias nas práticas pedagógicas de docentes e gestores escolares, 

acompanhadas pela orientação do docente da universidade e de professores e gestores 

das escolas-campo (GIGLIO, 2010). 

Outro projeto de Residência Docente criado na graduação foi implementado em 

2011 no Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (CP/UFMG), que 

sempre recebeu estagiários de diferentes unidades da universidade, assim como de 

outras instituições. O projeto visava implementar uma política de formação que 

articulasse reflexões acadêmicas e desafios cotidianos de uma escola de Educação 

Básica. 

O projeto contava com 30 monitores, bolsistas da Pró-Reitoria de graduação, 

alunos de diferentes cursos da universidade (Pedagogia, História, Letras, Ciências 

Biológicas, Matemática, Arte, Geografia) que desenvolviam suas atividades em 25 

horas semanais, incluindo vivência em sala de aula, participação em reuniões de gestão, 

supervisão, orientação e exercício da docência, especialmente ministrando a disciplina 

Grupo de Trabalho Diferenciado (GTD). 

O GTD é um projeto de ensino coletivo desenvolvido em todos os ciclos com o 

objetivo de respeitar o tempo, o ritmo e as experiências de cada educando. O 

agrupamento dos alunos depende das demandas detectadas, independente do ano escolar 

que estejam frequentando, mas dentro do próprio ciclo. Cada residente, além de atuar no 

GTD, é referência de uma turma de alunos do Ensino Fundamental, fazendo o 

acompanhamento das aulas de várias disciplinas do currículo escolar, não se limitando 

somente à área de sua formação (RICCI; FRANÇA, 2011). 

Para cada grupo de residentes que atuam em determinado ciclo, há uma 









professora coordenadora que, em reuniões semanais, reflete sobre as demandas 

encontradas e proporciona momentos de formação, incluindo professores de outras 

unidades para aprofundar questões pautadas nesses encontros. Há também um professor 

orientador, geralmente da mesma área de formação do residente, para um 

acompanhamento mais específico. 

Um outro projeto, conduzido por universidade particular, é o da Universidade 

Estácio de Sá (UNESA) que foi desenvolvido a partir da reforma curricular do curso de 

Pedagogia no final do ano de 2007, tendo seu início em 2008, não se constituindo como 

disciplina. O cumprimento dos conteúdos programáticos e o dos estágios/práticas de 

formação pedagógica ocorrerem ao longo de quatro anos, ficando reservado o último 

semestre letivo (8º período) para a Residência Pedagógica, cujo “objetivo é consolidar a 

formação iniciada no exercício da profissão, em ambientes real de trabalho”, visando 

propiciar ao formando espaço e tempo no sentido de um aprofundamento para a área 

profissional de sua escolha. São oferecidas áreas em Pedagogia Escolar (Gestão 

Administrativa e Pedagógica), Pedagogia Social (ONG, Igrejas, Projetos Sociais), 

Pedagogia na Saúde (Hospitalar, Postos de Saúde, Secretarias de Saúde, Clínicas 

Interdisciplinares) e Pedagogia Empresarial (Planejamento Estratégico, Avaliação 

Institucional, Desenvolvimento de Pessoas). Sob a luz das DCN, o que se pretende no 8º 

período é permitir ao formando, ainda como aluno, iniciar-se no exercício da profissão, 

na qualidade de aprendiz, através de uma “residência pedagógica supervisionada”, que 

lhe proporcionará a consolidação da formação iniciada. O componente curricular 

“Residência Pedagógica” responde ao que se deseja entre a formação acadêmica e a 

prática profissional9. 

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) também realizou um projeto 

de Residência Pedagógica com egressos do curso de Pedagogia. O objetivo era 

pesquisar o processo de parceria entre a Escola Básica e a Faculdade de Formação de 

Professores (FFP) em São Gonçalo. Para realizar esse projeto, foram organizados 

encontros iniciados em dezembro de 2009 onde os participantes se propunham a refletir 

sobre o que fazem, discutir questões relativas a suas escolhas profissionais e dialogar 

com o grupo formado com intuído de fortalecer processos e percursos de trabalho e de 

vida, tendo como foco principal a inserção profissional dos licenciados em Pedagogia da 

  
9 Curso de Pedagogia – Estácio.  
Disponível em: www.estacio.br/cpa/docs/relatorio_final_07/RESUMO_PEDAGOGIA.pdf. Acesso em: 
25 jan. 2013. Esse projeto terminou em 2013. 









FFP em sua carreira como professores. Em encontros grupais voluntários são 

articuladas metodologias participativas, histórias de vida e de formação com estudos de 

casos, leituras e debates de textos. A relevância dos encontros é de se ter um espaço 

para que os egressos dos cursos de licenciatura possam vivenciar de outra forma seus 

momentos de superação e dilemas da docência, ancorados em suas competências 

técnicas e em sua sensibilidade para entender o que a docência representa (FONTOURA, 

2011). 

O Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II foi implementado a 

partir da criação da Portaria n. 206 de 21 de outubro de 2011, elaborada pela CAPES 

(Anexo 4), que dispõe sobre o apoio à execução do Programa na instituição, levando em 

consideração a tradição de excelência do Colégio e por ser a única Instituição Pública 

Federal que atua na Educação Básica. 

O Programa10 (Anexo 5) é destinado prioritariamente aos professores da rede 

pública, licenciados com até três anos de conclusão do curso em quaisquer disciplinas 

oferecidas pelo Colégio na Educação Básica, do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º 

ano do Ensino Médio. O objetivo é aperfeiçoar a formação do professor, 

disponibilizando um programa de formação continuada, por meio de competências 

docentes in loco, tendo em vista a complementação da educação recebida na IES de 

origem com a vivência em ambiente escolar de excelência e cooperar para elevar o 

padrão de qualidade da Educação Básica. É também entendida como uma experiência 

profissional que possibilitará o acompanhamento de ações pedagógicas sob orientação 

de professores integrantes do quadro permanente do Colégio Pedro II, o 

desenvolvimento da autonomia na produção, aplicação de estratégias didáticas, 

internalização de preceitos e normas éticas e estímulo à reflexão crítica sobre a ação 

docente, de forma que o novo profissional do magistério acumule subsídios para o 

exercício de sua docência com maior qualificação. O programa tem duração de um ano, 

composto por 420 horas e bolsa financiada pela Capes. Ao final do programa, o 

residente recebe o certificado de “Especialista em Docência do Ensino Básico” referente 

a sua área específica. 

A iniciativa de instituir Residência Pedagógica para os professores da Educação 

Básica como formação continuada pelo Colégio Pedro II nos instigou a investigar como 

esta formação é representada no Projeto de Lei proposto pelo senador Blairo Magri em 

  
10 Informações disponíveis no site do programa. Ver: http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/. 









2012, que fez poucas adaptações no Projeto de Lei proposto por Marco Maciel em 

2007, na Portaria da Capes publicada em 2011, no Programa de Residência Docente 

daquela instituição, por ser o que mais se aproxima dos Projetos de Lei, e nos discursos 

dos professores que dele participam. Para tanto, faremos uso da Teoria das 

Representações Sociais, na perspectiva processual desenvolvida por Moscovici (1978, 

2010, 2012), articulada à Teoria da Argumentação, conforme a nova retórica de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). 

A Teoria das Representações Sociais se refere a um modelo teórico que visa a 

conhecer e a explicar a construção de um conhecimento que só pode ser entendido a 

partir da compreensão do contexto onde foi produzido (MOSCOVICI, 2010). 

Introduzida por Serge Moscovici, em 1961, tem sido cada vez mais explorada no âmbito 

da Educação, especialmente em estudos nos quais importe ter acesso ao conhecimento 

social que orienta as práticas de uma dada população, ou seja, o conhecimento que tal 

população utiliza para interpretar seus problemas e justificar suas práticas sociais. 

Para Sousa et al. (2004, p. 7), os estudos que associam questões da Educação e 

Teoria das Representações Sociais têm sido expressivos na literatura científica 

brasileira, “uma vez que a análise do campo representacional, pelo qual se compreende 

a dinâmica e o conteúdo de se pensar a escola e a educação, sugere uma rica 

possibilidade de exploração da dimensão simbólica e de aspectos da cultura escolar”. 

Entendemos que o professor é um sujeito que pertence a um grupo social de 

referência e que constrói conhecimento profissional ao longo da carreira, conferindo-lhe 

significados e teorizando a realidade social, constituindo-se individual e socialmente de 

forma dinâmica e conjunta, bem como constitui o contexto em que vive (CASTRO; 

MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 2013). Portanto, “os processos que engendram 

representações sociais estão embebidos na comunicação e nas práticas sociais: diálogo, 

discurso, rituais, padrões de trabalho e produção, arte, em suma, cultura” 

(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 79), elementos que estão presentes no trabalho do 

profissional do magistério. 

Acordos e escolhas coletivas são negociados por meio das conversações, pois é 

na comunicação social que os grupos expõem suas ideias, fazem circular as opiniões e 

negociam os significados acerca dos objetos de seu interesse. Nessas conversações são 

negociados os significados que possibilitam estabelecer, no contexto dos grupos, 

consensos sobre os objetos sociais que lhes parecem relevantes. Representações sociais 

são elaboradas coletivamente e novas representações passam a fazer parte do repertório 









dos grupos como construções esquemáticas que condensam significados tendo por 

finalidade facilitar a comunicação, orientar e justificar condutas (JODELET, 2001; 

MOSCOVICI, 2012). 

Assim, o objetivo desta pesquisa é identificar e analisar as representações sociais 

de formação continuada constantes nos três documentos selecionados (Projeto de Lei n. 

284, Portaria Capes, Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II) e nos 

discursos de professores participantes do programa do Colégio Pedro II e da FFP-UERJ, 

permitindo compreender os significados atribuídos a este objeto, uma vez que conceitos, 

políticas, diretrizes e normas afetos a ele são interpretados e ressignificados pela 

comunidade escolar, regendo suas condutas sociais e profissionais. 

A partir desse objetivo, foram elaboradas as seguintes questões norteadoras: 

 

 Qual a relevância da residência pedagógica para a formação e, 

consequentemente, para o trabalho docente dos professores participantes? 

 Como a residência pedagógica melhora a formação, o trabalho e a prática do 

professor? 

 Que valores, comportamentos, crenças são associados por esses professores à 

formação continuada na Residência Pedagógica? 

 

Com o intuito de responder a essas questões foram organizados os seguintes 

capítulos, além dessa introdução: o segundo apresenta a Revisão de Literatura, trazendo 

um breve histórico sobre os programas de formação continuada, entrelaçando 

discussões de diferentes autores sobre os fracassos, sucessos e lócus dessa formação. 

Traz, ainda, a origem da Residência Pedagógica e experiências internacionais desse 

modelo de formação. 

O terceiro capítulo apresenta o referencial teórico, colocando em evidência a 

abordagem teórica que sustenta nosso estudo. Para tanto, evidenciamos, na Teoria das 

Representações Sociais, em sua abordagem processual, articulando-a com a Teoria da 

Argumentação. 

No quarto capítulo, encontram-se os procedimentos metodológicos, onde está 

delineado o caminho percorrido no decorrer da pesquisa, apresentando o contexto em 

que foi realizado o estudo, os documentos selecionados, a caracterização dos sujeitos 

participantes e a exposição dos métodos de coleta e análise de dados. 









O foco do quinto capítulo são as análises dos dados coletados por meio de 

documentos e das entrevistas individuais, que foram realizadas com base no Método da 

Estratégia Argumentativa. 

Por fim, são apresentadas nossas considerações finais. 









2 - FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

O interesse pelo tema da formação continuada propagou-se nos últimos anos, 

abrangendo políticos da área de Educação, pesquisadores, acadêmicos, educadores e 

associações profissionais. Há uma mobilização em torno do tema, a produção teórica é 

progressiva, eventos oficiais e não oficiais possibilitam debates e circulação de análises 

e propostas e os sistemas de educação investem com mais frequência no ensaio de 

alternativas de formação continuada de professores. 

Gatti (2009) considera que a formação continuada foi proposta como requisito 

fundamental ao trabalho docente em consequência do crescimento na produção do 

conhecimento, das tecnologias e também das mudanças no trabalho, sendo 

compreendida como uma atualização e aprofundamento com vistas ao desenvolvimento 

profissional. A autora destaca, no entanto, que, em decorrência da precariedade da 

formação inicial no país, muitas iniciativas de formação continuada, em especial as 

promovidas pelo setor público, tiveram um caráter compensatório, sendo executadas 

com a finalidade de suprir as supostas lacunas da formação anterior, desviando-se de 

sua verdadeira intenção. 

A formação continuada de professores no Brasil apresenta uma trajetória 

histórica e sócio epistemológica determinada por diferentes tendências, que não se 

constituíram a priori, mas que vêm surgindo das diferentes concepções de Educação e 

de sociedade presentes na realidade brasileira, uma vez que compreendemos que todo e 

qualquer processo se situa historicamente no contexto em que está inserido política e 

culturalmente. 

Os programas de formação continuada de professores passaram a ser 

desenvolvidos no Brasil na década de 1960 e sempre estiveram ligados à ideia da 

formação dos profissionais da Educação como forma de melhorar a qualidade do ensino 

que era oferecido nas escolas brasileiras, pois a má qualidade da Educação estava 

sempre associada à má formação dos professores. Estudo desenvolvido por Palma Filho 

e Alves (2003, p. 279) sobre as experiências de formação continuada desenvolvidas no 

Estado de São Paulo, revelou que 

 
na década de 60, a Secretaria de Estado da Educação [...] começa a 
estruturar programas de aperfeiçoamento profissional, quase sempre 









por iniciativas próprias das Delegacias de Ensino, tanto as do Ensino 
Primário–SEROP, como as do Ensino Secundário–SERAP, com vistas 
a contribuir para a melhoria do desempenho das escolas. 

 

O aparecimento dos programas de formação continuada de maneira 

sistematizada vai ocorrer na década de 1970 com objetivo de responder às exigências de 

atualização produzidas pelo desenvolvimento do país. A partir daí, de uma maneira 

geral, por meio de treinamento, reciclagem, capacitação, atualização ou educação 

continuada, diversas atividades foram realizadas com a finalidade de preparar os 

professores para as mudanças no sistema educacional brasileiro ou para consolidar 

mudanças estruturais (SILVA; FRADE, 1997). 

Na primeira metade dos anos 1970, a Educação passa a ser conduzida pela 

técnica educacional. A importância dada a esse período era a formação técnica dos 

professores e especialistas, traçada pela definição de objetivos, seleção de conteúdos, 

estratégias de ensino e avaliação. Ao professor cabia o uso de técnicas predeterminadas, 

adequadas para um fim específico. A formação docente, nessa época, era definida pelo 

princípio da racionalidade técnica, da hierarquização de funções e da burocratização da 

escola, tendo como modalidades de formação desenvolvidas, a reciclagem e o 

treinamento, que ocorriam por meio de cursos rápidos e descontextualizados. A partir da 

segunda metade dos anos 1970, algumas modificações começaram a emergir, induzidas 

pelas pesquisas no campo da Filosofia e da Sociologia, que atribuíam à Educação um 

valor social como elemento transformador da sociedade (SANTOS, 2007). 

Na década de 1980, o que ganha destaque é o questionamento da neutralidade 

das práticas educativas, evidenciando o viés político das práticas pedagógicas e o 

engajamento dos educadores com as classes populares. Esse período é marcado pelos 

movimentos políticos e sociais em prol da libertação do sistema autoritário imposto pelo 

regime militar. O caráter político e social que a Educação assumiu, reflete as influências 

desse movimento e fomenta discussões sobre os objetivos educacionais. Essa década 

também foi marcada por vários movimentos educacionais originados da insatisfação 

com o caráter tecnicista e aplicacionista regulador das práticas de formação de 

professores que existiam até então (SANTOS, 2007). 

A década de 1990 é marcada pela busca de novos enfoques para compreensão da 

prática e dos saberes pedagógicos relacionados ao conteúdo escolar a ser 

ensinado/aprendido. Uma característica dessa década foi o desenvolvimento tecnológico 

e a rapidez das mudanças nas diferentes áreas da vida humana (NUNES, 2001). Neste 









período, tem início o desenvolvimento da pesquisa que, levando em consideração a 

complexidade da prática pedagógica e dos saberes docentes, resgata o papel do 

professor, ressaltando a importância de se pensar a formação numa abordagem que está 

além da acadêmica, compreendendo o desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional da profissão docente (NÓVOA, 1992). 

Gatti (2008) aponta que a intensificação das discussões sobre a formação 

continuada nos anos 2000 aparece também no plano mundial por meio da combinação 

de dois movimentos: de um lado estão as pressões do mundo do trabalho, que se 

estruturam em novas condições, num modelo informatizado e com o valor adquirido 

pelo conhecimento, e de outro, com a constatação, pelos sistemas de governo, da 

extensão assumida pelos precários desempenhos escolares de grandes parcelas da 

população. 

Esse episódio ratifica as constatações realizadas por Souza (2006) de que o fraco 

desempenho escolar é um dos argumentos mais recorrentes para apoiar a relevância da 

formação continuada, visto que a baixa qualidade do sistema educacional é conferida à 

“incompetência” do professor, em função da sua formação inicial deficitária. 

A formação apoiada nessa concepção está presente em documentos 

internacionais e, dentre eles, Gatti (2008) destaca: (a) os do Banco Mundial11, em que a 

formação continuada é evidenciada em seu papel renovador; (b) o documento do 

Programa de Promoção das Reformas Educativas na América Latina (PREAL)12; (c) a 

Declaração Mundial sobre a educação superior no século XXI: visão e ação, texto 

apontado como marco referencial de ação prioritária para a mudança e o 

desenvolvimento do ensino superior, da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)13; (d) a Declaração de Princípios da Cúpula 

das Américas14; e (e) os documentos do Fórum Mundial de Educação15. 

Em todos esses documentos está presente a ideia de preparar os professores para 

formar as gerações vindouras para a “nova” economia mundial e indicam a “falta” de 

preparo dos professores brasileiros, sendo essa uma causa considerável para o insucesso 

  
11 Priorités et stratégies pour l’education: un étude de la Banque Mondiale (1995), Education sector 
strategy (1999) e Brasil justo, competitivo, sustentável (2002). 
12 Programa de Promoção da Reforma Educativa na América Latina e Caribe. Ficando para trás. Boletim 
da Educação na América Latina, 2002. 
13 Declaração Mundial sobre educação superior no século XXI: visão e ação. Anais da Conferência 
Mundial sobre Ensino Superior. UNESCO, 1998. 
14 Cúpula das Américas. Declaração de Princípios. S.l., OEA, 2001. 
15 Fórum Mundial de Educação. Cadre d’áction de Dakar. L´Éducation pour tous tenir nos engagements 
collectifs, 2000. 









escolar dos alunos do sistema educacional, como assinala Michels (2006). Este 

pesquisador afirma que o Documento do Banco Mundial de 1995 enfatiza que a 

formação em serviço é uma estratégia eficaz para aprimorar o conhecimento dos 

professores a baixo custo, dando-lhe caráter economicista e impondo-lhe uma visão 

utilitarista e fragmentada da formação, o que está presente em inúmeros projetos de 

formação docente, inclusive na formação inicial. 

Ao apresentar suas perspectivas de formação continuada16, Mendes Sobrinho 

(2006) considera que os cursos de formação em serviço têm por finalidade preencher as 

lacunas originárias da má formação inicial dos professores. Isso sugere que, em razão da 

baixa qualidade dessa formação, várias instituições buscaram desenvolver cursos de 

atualização, aperfeiçoamento e capacitação, dentre outros. É o que aponta Aguerrondo 

(2004) ao debater sobre os desafios das políticas de formação de professores e destacar 

que os modelos de formação continuada que tiveram lugar ao longo das políticas e 

práticas adotadas pelos sistemas educativos de diferentes países nem sempre foram 

bem-sucedidos. Ao contrário, não foram considerados relevantes e receberam inúmeras 

críticas feitas pelos professores. 

Modelos, como afirmam Ferreira, Santos e Costa (2015, p. 291), reúnem 

 
um conjunto de ações mediadas por relações de poder, culturas, 
crenças e valores estabelecidos entre as instituições/redes/sistemas de 
ensino e os sujeitos envolvidos no processo formativo e apresenta 
características implícitas, objetivos particulares e maneiras peculiares 
de condução das práticas formativas. 

 

Modelos de formação continuada têm sido explicados por pesquisadores como, 

por exemplo, Nóvoa (1991, 2002), Demailly (1995), Santos (1998), Garcia (2002), 

Carvalho, (2005) e Candau (2008) (cf. GUIMARÃES, De OLIVEIRA, 2012; 

FERREIRA, SANTOS, COSTA, 2015). 

Nóvoa (1991) classifica em dois os modelos de formação continuada: 

estruturante, que é concebido previamente a partir da lógica da racionalidade técnica, e 

construtivista, alicerçado numa reflexão na prática e sobre a prática, que se realizaria 

por meio de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação. Ele defende 

que a escola é fundamental no processo de formação docente, uma vez que é 

  
16 Mendes Sobrinho (2006) definiu duas perspectivas de formação continuada: a clássica, regida pelo 
modelo da racionalidade técnica, e a crítico-reflexiva, que proporcionaria a reflexão sobre a prática, a 
resolução de problemas a partir da realidade e o trabalho colaborativo. 









compreendida como um ambiente educativo, no qual trabalhar e formar são atividades 

que se complementam (NÓVOA, 2002). 

Demailly (1995) define quatro categorias de formação continuada: (1) 

universitária, é o ensino ministrado, onde as competências pessoais e profissionais dos 

professores são consideradas importantes pelos alunos e há reciprocidade entre esses 

sujeitos; (2) escolar, onde a formação é organizada externamente e sem a participação 

da escola e dos professores, não sendo responsáveis por ela; (3) contratual, quando é 

estabelecido um contrato entre professores e alunos; e (4) interativo-reflexivo, onde os 

problemas do contexto escolar e da prática são debatidos, tendo o professor como 

mediador. 

Santos (1998) propõe quatro aspectos da formação continuada: (1) iniciativa da 

formação, que podem ser de inciativa pessoal, quando o próprio professor escolhe o 

programa que quer fazer; iniciativa pessoal coletiva, quando um grupo de professores 

busca assessoria técnica por conta própria; iniciativa institucional individual, quando a 

instituição se responsabiliza pela formação, tanto na definição do tipo, da modalidade e 

do financiamento; e iniciativa institucional coletiva, quando os órgãos oficiais 

responsáveis pelo ensino proporcionam cursos, seminários palestras, oficinas e outras 

atividades às escolas e aos professores; (2) demanda pela capacitação, que pode partir 

tanto da escola quanto dos professores, a partir de dificuldades identificadas por eles; 

(3) objetivos, que podem estar relacionados a temas diversos, como conteúdos, 

métodos, prática, relacionamentos etc; e (4) formas de desenvolvimento, definidas 

conforme as duas primeiras categorias propostas por Demailly (1995), a forma 

universitária e a forma escolar. 

Garcia (2002) define quatro modelos de aprendizagem na formação continuada: 

(1) ‘‘aprender de outros’’ conteúdos de uma área de estudo, sendo que a aprendizagem é 

individual; (2) ‘‘aprender com os outros’’, em colaboração, que não necessita ser 

presencial e tendo como objetivo atingir metas que são comuns ao grupo constituído; 

(3) “aprender sozinho” por meio de processos abertos em que o sujeito determina seus 

objetivos e metas; (4) “aprendizagem informal”, que é realizada em função da busca de 

informação e de experiências. 

Para Candau (1998), a formação continuada pode ser compreendida a partir de 

dois enfoques: o clássico, onde é enfatizada a reciclagem do professor, que faz cursos 

promovidos por universidades ou Secretarias de Educação, como também participa de 

diferentes tipos de eventos que contribuam para o seu desenvolvimento profissional, e o 









novo, em que o lócus da formação é a própria escola, está calcado nos saberes docentes 

e leva em consideração a vida pessoal e profissional dos professores. 

Carvalho (2005) critica o modelo que concebe a formação como transmissão de 

conhecimento sem que haja articulação entre teoria e prática, não levando em conta a 

efetiva participação dos professores nos processos formativos. A esse respeito o autor 

alerta que, 

 
à medida que os professores deixam de ser responsáveis pela produção 
dos objetivos, conteúdos e métodos de seu trabalho (transferidos para 
equipes técnicas, pacotes de ensino, livros didáticos e outros), ocorre 
um estranhamento entre os professores e sua produção/trabalho. Nesse 
processo, os professores tendem a ser consumidores e/ou usuários de 
saberes (CARVALHO, 2005, p. 99). 

 

Em pesquisa desenvolvida por Alves-Mazzotti (2005) esse aspecto é 

evidenciado pelos professores, na medida em que criticam o tipo de formação 

continuada que lhes é oferecida, denominando-a de “pacotes” impostos pelas 

Secretarias de Educação, cujo conteúdo é, muitas vezes, decorrente de modismos, não 

apresentam soluções e desqualificam o trabalho docente. 

Imbernón (2009) propõe que modelos formativos que desconsideram e/ou que se 

afastam da realidade vivida pelos docentes devem ser abandonados, pois os aspectos 

quantitativos superam os qualitativos e possuem característica individualista originária 

de modelos transmissivos de caráter tecnocrático, mercantilista e meritocrático. De 

acordo com ele, 

 
a “formação continuada” ou “contínua” que conhecemos configura-se, 
na maioria das vezes, em ações isoladas, pontuais e de caráter 
eventual. Portanto, trata-se de uma formação muito mais 
“descontínua” do que propriamente “contínua”. Ainda predomina a 
visão da oferta de cursos de curta duração – atualização, 
aperfeiçoamento ou, até mesmo, “reciclagem” (sic) – ou de pós-
graduação lato sensu em que os temas e os conteúdos ali tratados não 
necessariamente refletem as necessidades formativas dos docentes 
(IMBERNÓN, 2009, p. 47). 

 

É possível verificar que os processos de formação continuada desenvolvidos 

desde os anos 1980, quer para atualização/complementação de conhecimentos, quer 

para preparar a implementação de uma reforma educativa, não têm produzido os 

resultados esperados e dentre as razões evocadas para justificar seu fracasso estão a 









dificuldade da formação em massa, a brevidade dos cursos realizados nos limites dos 

recursos financeiros a eles destinados e a dificuldade de propiciar, pelos motivos citados 

ou ainda pelo nível de preparação das instituições formadoras, os instrumentos e o apoio 

necessário para a realização das mudanças esperadas. 

Outra razão que merece destaque é a limitada, quando não ausente, participação 

dos professores na definição de políticas de formação docente como categoria 

profissional e na formulação de projetos que têm a escola e o fazer pedagógico como 

cerne. Os professores não se envolvem, não se apropriam dos princípios, não se sentem 

incentivados a alterar sua prática mediante a construção de alternativas de ação ao 

mesmo tempo em que se recusam a agir apenas como meros executores de propostas 

externas. 

Os estudos realizados por Gatti (2008), a respeito da formação continuada, 

mostraram que nos últimos anos no Brasil houve um aumento significativo na 

quantidade e diversidade de cursos e programas dessa modalidade de formação. Esse 

aumento está relacionado ao discurso da necessidade frequente de atualização e de 

renovação, propagado pela sociedade contemporânea; à deficiência em que se 

encontram os cursos de formação inicial de professores; ao nível de desempenho dos 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que tem sido detectado pelos sistemas 

nacionais de avaliação17; e às condições e desafios surgidos a partir da promulgação da 

LDBEN n. 9394 (BRASIL, 1996) que gerou, com seu artigo 80, a obrigatoriedade do 

poder público em incentivar e oferecer programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino e de formação continuada. 

Com esse propósito, em especial no final da década de 1990, foram projetados 

programas de capacitação docente, dentre os quais é importante mencionar os seguintes: 

o Programa de Capacitação de Professores (PROCAP), realizado em Minas Gerais; o 

Programa de Educação Continuada (PEC), oferecido inicialmente pela Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo e, posteriormente, oferecido às redes municipais 

  
17 Destaca-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) que iniciou sua 
implementação no final dos anos 80 e foi executado pela primeira vez em 1990, e seu componente, a 
Prova Brasil, criado em 2005. O SAEB se realiza por amostragem das Redes de Ensino em cada Unidade 
da Federação e tem como principal finalidade oferecer subsídios para a formulação, reformulação e 
monitoramento de políticas públicas, contribuindo, assim, para a universalização do acesso e a ampliação 
da qualidade, da equidade e da eficiência da educação brasileira, enquanto que o Prova Brasil é mais 
específico, pois focaliza cada unidade escolar, avaliando município e escola, com o objetivo de assistir os 
governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, bem como a 
comunidade escolar no estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas 
(Disponível em: portal.mec.gov.br. Acesso em 12 nov. 2014).









paulistas (PEC-Municípios); o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(Proformação), desenvolvido pelo MEC para formar os professores leigos das regiões 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste; e o Projeto Veredas, resultante da parceria entre o 

governo de Minas Gerais e instituições de ensino superior (GATTI, 2008). 

Em 2004, como política para a formação de professores, foi instituída a Rede 

Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica (Rede) com a 

finalidade de articular pesquisa e produção acadêmica à formação dos professores e com 

o objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos por meio de investimentos 

em qualificação profissional, através da interação entre os órgãos gestores, dos sistemas 

de ensino e das instituições de formação, notoriamente as universidades públicas (FVC, 

2011). 

A Rede é constituída por centros de pesquisa e desenvolvimento da Educação, 

sistemas de ensino público e conta também com a participação e coordenação da 

Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC. Criar vínculos entre a Educação Básica 

e o Ensino Superior e proteger a relação entre a formação inicial e a continuada de 

docentes foram os pressupostos que visavam consolidar uma parceria entre as 

instituições que compõem os centros e os sistemas de ensino, com suas demandas 

específicas. Dessa parceria, coordenada pelo MEC, originaram diversos cursos, assim 

como a produção de diversos materiais designados aos docentes em salas de aula, no 

Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Os programas que integram a Rede são: 

Pró- Letramento–Mobilização pela Qualidade da Educação e Especialização em 

Educação Infantil. 

Antes de apresentarmos o programa Pró-Letramento, destacamos que, anterior a 

esse programa, foi criado o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(PROFA)18 lançado pela Secretaria de Educação Fundamental (SEF/MEC) em 

dezembro de 2000 e é resultado de uma iniciativa desta secretaria, pressionada pelos 

indicadores de baixo desempenho escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

colhidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). O programa baseava-se em uma concepção construtivista e foi elaborado para 

aprofundar a formação de professores que se dedicavam ao ensino da escrita, com o 

suporte de material de orientação metodológica, coletânea de textos, catálogo de 

resenhas, vídeos e textos específicos para os formadores. No entanto, de acordo com 

  
18 Ver: http://www.educabrasil.com.br/profa-programa-de-formacao-de-professores-alfabetizadores/ 









resultados obtidos pelas pesquisas sobre o PROFA, França (2006) concluiu que o 

programa não levou ao rompimento do modelo tradicional da alfabetização. 

Com a mudança no contexto político nacional da época, ou seja, com o início de 

uma nova gestão do Governo Federal, optou-se por abandonar o PROFA e em 2005, 

criou-se o Pró-letramento19, cujas bases teóricas se afastam do construtivismo e 

assumem uma perspectiva de letramento (ANTUNES, 2006). Esse programa é realizado 

pelo MEC, no âmbito da SEB, da Secretaria de Educação a Distância (SEED), por 

Universidades e sistemas de ensino, estaduais e municipais. Está voltado aos 

professores em exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental das escolas públicas 

tendo como foco melhorar a qualidade de aprendizagem da 

Alfabetização/Leitura/Escrita e da Matemática. Os cursos oferecidos pelo programa têm 

duração de 120 horas, com encontros presenciais e atividades individuais, realizados 

durante oito meses. O MEC elabora as diretrizes e os critérios para organizar os cursos, 

a proposta de implementação e garante os recursos financeiros para a preparação e a 

reprodução dos materiais e a formação dos orientadores/tutores. 

É relevante destacar que a implementação do programa não é uma ação isolada, 

ela está ligada à tentativa de constituir uma política educacional mais ampla para avaliar 

o desempenho dos alunos por meio da Provinha Brasil20, determinar metas a serem 

alcançadas (IDEB)21 e difundir determinadas concepções de Alfabetização e Letramento 

e de ensino de Matemática. 

As estatísticas brasileiras demonstraram que os dados relacionados à aquisição 

da leitura e da escrita, no Brasil, são preocupantes, segundo dados do SAEB publicados 

a cada dois anos pelo INEP. Nas avaliações de 2001 e 2003, respectivamente, 22,2% e 

18,7% dos alunos da 4ª série obtiveram um desempenho “muito crítico22” e apenas uma 

pequena parcela apresentou um desempenho adequado (4,9% em 2001 e 4,8% em 2003) 

(INEP, 2003). Assim, um dos argumentos também utilizados para a criação do 

  
19 Ver: http://portal.mec.gov.br/pro-letramento 
20 A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que avalia a capacidade de leitura e escrita dos alunos 
no 2 ano do Ensino Fundamental, no início de cada ano letivo. Ver: 
http://provinhabrasil.inep.gov.br/provinhabrasil/#/ 
21 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador de qualidade educacional que 
articula informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB) com informações 
sobre rendimento escolar. Os dados do IDEB podem ser acessados no site do INEP. (Disponível em: 
www.inep.gov.br. Acesso em: 13 nov. 2015) 
22 De acordo com os dados do MEC (BRASIL, 2003) o grupo do estágio muito crítico corresponde aos 
alunos que não desenvolveram habilidades de leitura mínimas adequados a quatro anos de escolarização, 
não foram alfabetizados satisfatoriamente e não são capazes de responder aos itens da prova, enquanto 
que os alunos em estágio crítico são os que não são leitores competentes, leem de forma ainda pouco 
adequada a série em que estão e construíram o entendimento de frases simples. 









Programa Pró-Letramento em 2005 foi o percentual de alunos com desempenho crítico 

e muito crítico, situação que, de alguma forma, revela que as dificuldades na área da 

alfabetização ainda não foram sanadas, apesar de alguns programas já terem sido 

desenvolvidos. 

O critério “participação” é fundamental na gestão do Programa Pró-Letramento, 

uma vez que está relacionada a uma gestão direcionada para a construção de espaços de 

aproximação entre a pesquisa realizada pelas universidades e a realidade dos 

professores. No entanto, há contradições na forma gerir o Programa, visto que na 

proposta da Rede evidencia-se a importância da realização de um diagnóstico, ou seja, 

uma consulta a pedagogos e professores sobre as dificuldades que ocorrem em sala de 

aula. Essas informações seriam essenciais para estabelecer uma articulação coerente 

entre a realidade e o plano de formação continuada proposto pelo Pró-Letramento, bem 

como dos materiais elaborados que seriam estudados pelos professores cursistas do 

Programa. Porém, as universidades reúnem especialistas que produzem o material sem a 

participação do público-alvo do programa (ALFERES; MAINARDES, 2012). 

O Curso de Especialização em Educação Infantil procura atender diretamente 

professores dos estados e municípios que atuam nesta etapa da Educação Básica, 

proporcionando-lhes oportunidades de expandir e aprofundar a análise das 

especificidades das crianças de zero a três e de quatro a cinco anos, relacionando-as às 

práticas pedagógicas para a educação em creches e pré-escolas e à identidade do 

profissional da Educação Infantil. “O objetivo dessa formação, que une o MEC, 17 

universidades federais e mais de 70 prefeituras, é qualificar quadros da rede pública de 

educação básica e, a partir daí, criar uma rede nacional de formação nos municípios”23  

Além desses programas, outros foram implementados pelo Governo Federal 

direcionados também para a Alfabetização e séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental. São eles: Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado–

Parâmetros em Ação e o Programa de Apoio à Leitura e Escrita (PRALER). 

O Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado – Parâmetros em 

Ação24 foi difundido em parceria com algumas universidades e a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), sendo realizado em diversos estados e 

municípios sob a incumbência das Secretarias de Educação interessadas em 

implementar os Referenciais Curriculares. Pretende propiciar o estabelecimento de 

  
23 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ component/tags/tag/32603. Acesso em 24 ago 2016. 
24 Ver: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_acao/pcnacao_fund1e2.pdf. 









vínculos com as práticas locais, com finalidades de: (a) apresentar possibilidades de 

estudo dos Referenciais Curriculares a grupos de professores e especialistas em 

Educação, de maneira que possam servir de instrumentos para o desenvolvimento 

desses educadores; (b) examinar as Diretrizes Curriculares Nacionais (Educação Infantil 

e Ensino Fundamental) produzidas pelo Conselho Nacional de Educação, orientadoras 

do trabalho das escolas; (c) auxiliar o debate e a reflexão sobre o papel da escola e do 

professor na ótica do desenvolvimento de uma prática de transformar a ação 

pedagógica; (d) produzir espaços de aprendizagem coletiva, fomentando a prática de 

encontros para estudo e troca de experiências e o trabalho coletivo nas escolas; (e) 

detectar as ideias presentes nos Referenciais Curriculares e fazer adaptações locais 

necessárias, atendendo às demandas constatadas no âmbito do estado/município ou da 

própria escola; (f) potencializar o uso de materiais elaborados pelo MEC; e (g) 

incentivar o uso da TV Escola como auxílio para ações de formação de professores 

(BRASIL, 1999). 

O Programa é destinado aos professores que atuam na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação Indígena, Educação de Jovens e Adultos e especialistas em 

Educação (diretores de escola, assistentes de direção, coordenadores pedagógicos ou de 

área, supervisores de ensino, técnicos das equipes pedagógicas das secretarias, entre 

outros).  

Pesquisa realizada por Sambugari (2005) revelou que esta política apresenta um 

caráter autoritário, ressaltando o seu conteúdo homogeneizador e um modelo 

centralizador de tomada de decisão. A autora aponta que é inevitável que se leve em 

conta os diferentes contextos pelos quais os participantes do curso vivenciam e com isso 

auxiliar novas perspectivas para a formação continuada que esteja pautada na realidade 

do educador, nas características da escola, na valorização da experiência e na 

compreensão da realidade. 

Lançado como projeto-piloto25, o PRALER é uma iniciativa do MEC, Secretaria 

de Educação Infantil e Fundamental (SEIF), Departamento de Políticas Educacionais 

(DPE) e Fundescola. Tem como eixo o investimento no processo de alfabetização no 

início da escolarização e tem por objetivo propiciar formação continuada aos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com intuito de dinamizar o 
  
O Programa PRALER foi lançado como projeto-piloto pelo Fundescola, em 2003, nas escolas dos 
municípios de Salvador (BA) e de Boa Vista (RR), de acordo com informação do dia 19/02/2004. 
(Disponível em: http://Ipp-uerj.net/olped/versaoparaimprmir.asp?codnoticias=3761. Acesso em: 10 out. 
2014). 









processo educacional relativo à aquisição e à aprendizagem da leitura e escrita da língua 

materna. 

Pesquisas relacionadas aos programas citados (cf. NÓVOA, 2002; MEIRA, 

2004; DANAGA, 2004; SAMBUGARI, 2005; PIATTI, 2006; FRANÇA, 2006) 

destacam que tais programas estão fundamentados na ideia de constante atualização do 

professorado, principalmente em função das mudanças nos conhecimentos, e como 

resposta aos problemas identificados na área da Educação. Além de indicarem o pouco 

envolvimento dos professores na elaboração e implementação da política educacional, 

reafirmam a verticalidade caracterizada na formulação das políticas. 

A formação continuada de professores não se limita à participação em cursos, 

ações descontinuadas, sem relação entre si. Estas ações são relevantes para o 

desenvolvimento profissional e se apresentam como possibilidades, mas não podem ser 

reduzidas a isto. A formação vai além dos encontros eventuais, impostos de forma 

vertical aos professores. Altenfelder (2004, p. 151) destaca que “a formação continuada 

de professores deve se concentrar no trabalho docente e nas relações que se estabelecem 

na escola, o que resgata o próprio espaço escolar como lócus importante de formação 

continuada”. 

A escola é um espaço de vivências significativas, que se move de maneira 

flexível, um espaço de saberes diversos, de situações que não se repetem na mesma 

ordem nem com o mesmo sentido. Vale ressaltar que os professores são seres sociais 

com suas identidades pessoais e profissionais, inseridos num grupo onde compartilham 

uma cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessa relação, com base 

nas representações que são constituídas nesse processo que é ao mesmo tempo social e 

intersubjetiva (GATTI, 2003). 

Pesquisadores como Canário (2000), Brzezinski e Garrido (2001), Hargreaves 

(2004) e Zibetti (1999), tal como Nóvoa (1991, 2002), Candau (1998), Garcia (2002) e 

Zeichner (1993a, 1993b, 2010) citados anteriormente, defendem a escola como lócus de 

formação e de aprendizagem. 

Canário (2000) afirma que a aprendizagem profissional acontece nas instituições 

em que o trabalho se realiza. Com relação aos professores, isso significa substituir uma 

cultura individualista por uma cultura colaborativa, com um trabalho de equipe que 

percebe, na totalidade organizacional da escola, o seu caráter sistêmico. 

Hargreaves (2004, p. 141-142) ao se posicionar, defende a escola como 

comunidade de aprendizagem, argumentando que: 









 
As comunidades de aprendizagem profissional levam a avanços 
intensos e mensuráveis na aprendizagem dos alunos. Em lugar de 
produzir consertos rápidos a partir de mudanças superficiais, elas 
criam e dão apoio a melhorias sustentáveis e duradouras, porque 
constroem a habilidade e a capacidade profissionais para manter a 
escola avançando. 

 

Zibetti (1999) destaca a importância da participação dos professores em 

processos de investigação curricular e do seu próprio desenvolvimento profissional e 

prático para superar a relação dicotômica entre os que pensam e os que executam, pois, 

esses profissionais teriam a oportunidade de se posicionarem como produtores de 

conhecimento, utilizando-os na melhoria da prática pedagógica. Dessa forma, a 

formação continuada na escola consistiria em um processo dinâmico, que ultrapassaria 

os componentes técnicos e operacionais impostos aos professores. Ela estaria a serviço 

da reflexão e da produção de um conhecimento sistematizado, a fim de promover a 

fundamentação teórica para uma articulação entre teoria e prática no cotidiano da 

escola. Os professores encontram em seus colegas, parcerias para a construção dos 

conhecimentos necessários a efetivação do trabalho docente de forma contextualizada, 

sem desprezar os conhecimentos teóricos, mas concebendo-os como essenciais para 

assegurar o fazer pedagógico (ALTENFELDER, 2004). 

A formação continuada parece que somente contribuirá de forma efetiva ao 

desenvolvimento profissional dos professores ao atentar-se a objetivos como: (a) 

incentivar a autonomia dos participantes na formação, com a intervenção direta deles 

nesse processo; (b) apoiar-se nos projetos das escolas, para que os professores possam 

decidir o tipo de formação que melhor atenda a suas necessidades; (c) promover espaços 

de reflexão sobre a prática em um contexto determinado; d) estimular a comunicação 

entre os professores e a criação de “comunidades de aprendizagem”, como propõe 

Imbernón (2009). 

A instituição escolar também é fundamental no suporte que dá ou não aos 

professores iniciantes, a fim de os alunos não serem os grandes atingidos pelas 

dificuldades que marcam o início da docência (LIMA et al., 2007). Nesse período, o 

professor se encontra em um contexto adverso e imerso em aprendizagens constantes 

(GARCÍA, 1999; TARDIF, 2002). E esse é um período que gera tensões e 

aprendizagens diversas, onde o professor adquire experiências profissionais (GARCÍA, 

1999). O iniciante vê-se em um ambiente de dúvidas e ainda precisa conquistar 









conhecimento e competência profissional em um período curto de tempo. A respeito 

dessas aprendizagens, Tardif (2002) considera que, por mais que o professor já tenha 

adquirido alguns artifícios da profissão docente, por ter permanecido durante anos na 

condição de estudante, sempre há pontos a serem aprendidos. 

De acordo com Mariano (2005), diferentes estudos têm destacado que os 

professores em início de carreira não estabelecem vínculo entre teoria e prática, duas 

importantes dimensões da profissão docente, o que só aumenta a lacuna existente entre 

elas. Não se encontra a percepção de que ambas devam caminhar juntas para que o 

professor possa assumir o compromisso político que está no cerne de sua profissão. 

Direcionada para uma formação que possa enfrentar esses problemas, é proposta 

uma formação que reproduz, de alguma maneira, o que ocorre com os médicos na 

Residência Médica: a Residência Pedagógica. Esta proposta, na verdade, não é nenhuma 

revolução. Suas premissas são as mesmas que já deveriam ser contempladas pelo 

estágio oferecido na graduação: participação na rotina da escola, atuação em sala de 

aula sob supervisão de um professor experiente e reuniões periódicas de 

acompanhamento. 

Vejamos o que ocorre com o médico após sua graduação. Na Residência 

Médica, o médico graduado torna-se especialista em uma determinada área, onde 

trabalha com outros residentes e superiores mais experientes. Nesse período, é essencial 

a imersão na realidade hospitalar, relacionando-se com pacientes que estão em 

tratamento e assumir a responsabilidade por seus pacientes. Bacheschi (1998, p. 369) 

diz que esse é o momento de “aprender a agir como médicos”. 

A residência médica surgiu em 1889, nos Estados Unidos, na Universidade 

John’s Hopkins, com William Healstead. Ao notar que os pacientes atendidos por 

médicos recém-formados tinham uma maior possibilidade de óbito, nomeou quatro 

deles para atuarem sob treinamento nessa área, enquanto residiam no próprio hospital. 

Durante o treinamento, com duração de quatro a seis anos, os alunos iniciavam 

com pequenas incumbências que iam aumentando ao longo do processo, tais como 

cuidados pré e pós-operatório, para depois passar para as cirurgias. No ano seguinte, na 

mesma universidade, esse sistema passou a ser utilizado no departamento de Clínica 

Médica. Em 1927, a Associação Médica Americana reconheceu a importância dessa 

especialização em serviço, com a supervisão de um profissional experiente, e uma 

década depois ela era já obrigatória em todo os Estados Unidos (BACHESCHI, 1998). 

No Brasil, esse modelo só apareceu em torno de 1944/1945 no Hospital das 









Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), com a 

especialidade de Ortopedia. Até 1955 eram raros os recém-formados que realizavam 

esse processo. Depois desse ano, houve um aumento progressivo dessa modalidade de 

formação e apenas em 1977 o curso foi regulamentado, permanecendo até hoje 

(BACHESCHI, 1998). 

A relação de proximidade entre o programa de Residência Médica e o de 

Residência Pedagógica já ocorre em âmbito internacional. 

Nos Estados Unidos existe, há algum tempo, iniciativas de formação de 

professores, onde o aspirante a professor se engaja mais com a escola e com isso, se 

aproxima da futura profissão. Três dentre essas iniciativas são: San Diego-High Tech 

High; Alliance for Catholic Education’s Teacher Formation, University of Notre Dame; 

e Boston Teacher Residency, que se reuniram em 2007, formando a Urban Teacher 

Residency United (UTRU), atualmente reunindo mais de 10 instituições pelo país. 

Esta organização procura formar profissionais de excelência e que permaneçam 

na profissão. Aposta numa aliança entre teoria e prática, vivenciando com intensidade a 

sala de aula, com o suporte do professor mais experiente, e a comunidade onde está 

localizada a escola, geralmente em regiões socioeconômicas desprivilegiadas, o que 

caracteriza uma formação voltada para esses locais. O processo ocorre em três etapas: 

recrutamento, curso de formação e alocação (pós-curso) (HONOWAR, 2008; 

NEWMAN, 2009; LEE et. al, 2012). 

O recrutamento é feito da seguinte maneira: de um lado estão os aspirantes a 

professor que estejam dispostos a trabalhar nas escolas mais carentes; de outro, acontece 

o recrutamento dos mentores, que são profissionais de excelência que já atuam nas áreas 

desprivilegiadas, além de ter competência para orientar os futuros professores. 

O curso de formação é voltado para a teoria e a prática, esperando que um dê 

significado ao outro. Os estudos teóricos são realizados por meio de cursos de mestrado 

e a prática se preocupa com a escola, com a comunidade, e como se realiza essa 

apropriação por parte aprendizes. 

Os futuros professores permanecem durante todo ano letivo na escola. No início, 

apenas observam as aulas, mas aos poucos vão se deslocando para as lecionarem. 

Discussões são realizadas entre aprendizes e professores experientes buscando a 

reflexão sobre o aprendizado, além da troca de experiências individuais entre os pares 

de trabalho. 

Durante o curso, os alunos recebem uma bolsa para se dedicarem totalmente à 









formação. Ao assumirem esse compromisso, estão se comprometendo a lecionar por 

três anos no distrito, caso contrário, deverão reembolsar parte do investimento à 

organização. 

Por fim, ao término do curso, além de poderem atuar na escola onde realizaram a 

formação, a URTU acompanha o novo professor nos dois primeiros anos. Os 

professores que são formados por estas instituições se sentem mais confiantes por já 

conhecerem seu local de trabalho, pela formação acadêmica e por saberem que decisões 

tomar em situações de conflito. 

A Universidade de Wisconsin-Milwaukee também oferece o programa de 

Residência Pedagógica e procura produzir um vínculo mais forte entre o preparo 

acadêmico e o saber originado da experiência dos professores das escolas. Professores 

com alto nível de competência em sala de aula passam dois anos trabalhando todos os 

aspectos da formação inicial de professores, o que inclui a seleção de estudantes, a 

formação geral em Educação e específica nas áreas, a sequência da Educação 

Profissional, a avaliação de programas em andamento e os esforços de renovação, até o 

acompanhamento de egressos em seus primeiros anos de profissão docente. Durante 

essa Residência, esses professores participam de seminários, que procuram desenvolver 

as habilidades de liderança do professor, sendo que, depois de sua residência, eles 

voltam às escolas públicas de Milwaukee (ZEICHNER, 2010). 

Em se tratando de Brasil, o governo de São Paulo, por meio do Decreto n. 

57.978, de 18 de abril de 2012 (SÃO PAULO, 2012), instituiu o Programa Residência 

Educacional no âmbito da Secretaria da Educação, destinado a alunos matriculados em 

IES e que estivessem efetivamente frequentando cursos de Licenciatura. Sua finalidade 

era propiciar-lhes condições de atuação nas unidades escolares da Rede Estadual de 

Ensino em regime de estágio obrigatório para colaborar no desenvolvimento do 

currículo. O objetivo é o aprimoramento de formação como educador. A Secretaria de 

Educação, por intermédio de suas Diretorias de Ensino, está autorizada a realizar 

chamada pública para credenciar as IES interessadas em participar do Programa, bem 

como representar o Estado na oficialização de convênios com as referidas instituições, 

tendo por objetivo propiciar o estágio obrigatório de seus alunos, com concessão de 

bolsa-estágio, nos termos da Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 

(BRASIL, 2008). 

Freitas (2007) manifestou apreensão em relação ao projeto de Residência 

Pedagógica, na medida em que essa proposta fosse utilizada como uma forma de 









descrédito da remuneração do professor. Destacou a dupla responsabilidade do poder 

público: acompanhamento e avaliação da formação oferecida e garantia de condições 

objetivas para o exercício profissional com a dignidade que a profissão e o 

compromisso social e político dos educadores exigem. 

Diante dos inúmeros desafios da formação docente, o estudo das representações 

sociais sobre formação continuada construídas por sujeitos envolvidos em programas de 

Residência Pedagógica é extremamente relevante, uma vez que permite entender as 

razões pelas quais as práticas docentes parecem não sofrer mudanças significativas após 

os professores terem deles participado. As representações sociais de formação 

continuada se materializam nas práticas docentes, contribuindo para o sucesso ou não 

do ensino, pois as representações são constituídas em um saber efetivamente praticado, 

percebido em comportamentos e comunicações que acontecem sistematicamente dentro 

dos grupos sociais. 









3 - REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

 O referencial teórico-metodológico adotado, conjuga a Teoria das 

Representações Sociais, especialmente relativa à abordagem processual desenvolvida 

por Serge Moscovici e complementada por Denise Jodelet, e a Teoria da Argumentação 

proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, uma vez que esta articulação 

tem sido demonstrada como possível em estudos de pesquisadores brasileiros como 

Monica Rabello de Castro, Janete Bolite-Frant, Alda Judith Alves-Mazzotti, Tarso 

Bonilha Mazzotti e Maria da Conceição Passeggi, dentre outros. 

 

3.1 - A Teoria das Representações Sociais 

O intuito desta seção é abordar os fundamentos teóricos do presente estudo, que 

tem como suporte a Teoria das Representações Sociais, levando em consideração sua 

base de pensamento, sua filosofia e, em especial, como é aplicada à área da Educação. 

Essa teoria foi idealizada por Serge Moscovici e divulgada inicialmente com sua 

obra La Psycanalise, son image son public, publicada na França em 1961, sendo 

lançada no Brasil em 1978. Ao desenvolver a teoria, seu interesse estava relacionado 

aos fenômenos interindividuais, definindo que as representações sociais eram 

elaboradas coletivamente pelos sujeitos, carregando sua marca e a de sua atividade. 

As representações sociais são fenômenos característicos das comunidades 

modernas que se constituem de pensamentos compartilhados nas interações sociais 

cotidianas, produzidos a partir de um vasto campo de informações, que geram a 

necessidade de tomadas de posição acerca de novos objetos sociais que emergem 

continuamente. As representações sociais servem aos sujeitos para cumprir 

determinadas funções econômicas, cognitivas e operacionais e se manifestam através de 

um senso comum, elaborado nas comunicações do dia a dia para enfrentar uma 

realidade cotidiana multifacetada e em constante mudança (CASTRO; CASTRO; 

CAMPOS, 2016). 

Segundo Moscovici (2012, p. 27), “uma representação fala tanto quanto mostra, 

comunica tanto quanto exprime”. Isto é, a representação além de produzir, determina 

comportamentos por definir a natureza dos estímulos que nos cercam e nos instigam, 

bem como o significado das respostas que transmitimos. Para o autor, a representação 

social é um referencial para os comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. É 









uma forma de “preparação para a ação” (MOSCOVICI, 2012, p. 46), não só por guiar 

comportamentos, mas também por, reconstituir os elementos do ambiente onde esse 

comportamento acontecerá, possibilitando dar a ele um significado e fornecendo 

elementos, teorias e o pano de fundo de observações, para que as relações entre os 

indivíduos se tornem possíveis e eficazes. 

A representação não é uma instância intermediária, onde o objeto do universo 

exterior é transferido para o universo interior do indivíduo, mas um processo, que de 

alguma maneira, torna conceito e percepção intercambiáveis porque se engendram 

reciprocamente. Portanto, representar uma coisa, um objeto, não é apenas repeti-lo ou 

fragmentá-lo, é reconstitui-lo, alterá-lo. As comunicações estabelecidas entre o conceito 

e a percepção se interpenetram, transformam e dão materialidade às abstrações, uma vez 

que se pode agir com elas (MOSCOVICI, 2012). 

Jodelet (2001, p. 22) apresenta uma definição clássica para as representações 

sociais: “uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, que tem um 

objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social”. A autora reconhece as representações sociais como sistemas de interpretação e 

de fenômenos cognitivos. Enquanto sistemas de interpretação, guiam nossas relações 

com o mundo e os outros, orientando e organizando nossas condutas e comunicações, 

da mesma maneira que intervêm no modo como entendemos e assimilamos 

conhecimentos que são essenciais na definição das identidades pessoais e sociais, assim 

como na expressão e nas transformações dos grupos. 

Como fenômenos cognitivos, as representações sociais estão ligadas à noção de 

pertença a um determinado grupo pela maneira como internalizamos regras e normas 

sociais, entendendo que essa internalização é dada por meio da comunicação, das 

condutas e dos modelos que são observados, e pelo modo como as seguimos para fazer 

parte do coletivo. Segundo Jodelet (2001), seria uma apropriação subjetiva do mundo, 

mas percebida como uma presença objetiva da realidade. A autora acredita que as 

experiências vividas são essenciais para que sejam elaboradas as representações sociais 

e o que é vivido equivale à consciência dos sujeitos sobre o mundo em que eles vivem e 

ao contato social que ele mantém consigo mesmo. 

Para Moscovici (2012), os processos fundamentais responsáveis por dar corpo às 

representações sociais são denominados de objetivação e ancoragem. Esses processos 

nos permitem compreender como o funcionamento do sistema cognitivo interfere no 

social e como o social irá interferir na nossa construção cognitiva. Eles compõem uma 









das funções de base das representações sociais: a integração do novo, do inesperado e 

do inexplicável. Jodelet (2005, p. 47) explica que esses processos são responsáveis pela 

formação e pelo funcionamento da representação social, “a partir de suas condições de 

emergência e de circulação, que são as comunicações sociais e as interações grupais”. 

A objetivação dá à representação uma materialidade, que torna algo abstrato em 

concreto por meio da rede de ideias, imagens, expressões que circulam em torno da 

representação. Ao definir a objetivação Jodelet (2001) afirma que é uma operação 

imaginante e estruturante, a partir das influências sociais presentes nas negociações e 

nas formas de conhecimento relacionados ao objeto. 

Para Moscovici (2012, p. 101), esse processo é caracterizado como a 

transformação do conceito em imagem, ou seja, um conceito ou ideia é internalizado 

pelo sujeito, tornando familiar aquilo que, interiormente, estava distante ou ausente. 

“Objetivar significa resolver o excesso de significações pela materialização. Também 

significa transplantar, no campo da observação, o que era só inferência ou símbolo”. A 

objetivação mostra de que forma os elementos representados de uma ciência integram-

se à realidade social. 

Neste processo, definem-se três fases: a construção seletiva, a esquematização 

estruturante e a naturalização. A construção seletiva corresponde à seleção feita das 

informações que circulam sobre o objeto, atendendo aos critérios culturais e normativos 

do grupo. Ou seja, serão retidas apenas as informações coerentes com os valores do 

próprio grupo. A esquematização estruturante também chamada de esquema figurativo 

está ligada à reprodução da estrutura conceitual, de maneira visível, que possibilitará a 

construção de uma imagem que seja coerente e de fácil expressão dos elementos que 

constituem o objeto da representação. E a naturalização é a concretização do esquema 

figurativo, deixando de ser apenas uma ideia para se tornar uma entidade (JODELET, 

2001; ALVES-MAZZOTTI, 2008). 

Jodelet (2001) aponta ainda que este processo causa três tipos de efeitos nos 

conteúdos representados: as distorções, as suplementações e as subtrações. Nas 

distorções, embora todos os atributos do objeto estejam presentes, alguns se encontram 

especialmente acentuados ou minimizados; as suplementações são um acréscimo de 

significações a determinado objeto, com a inserção de novos atributos e sentidos que 

não apareciam, originalmente, como próprios a ele; as subtrações correspondem à 

supressão de atributos pertencentes ao objeto representado. 

A ancoragem, segundo Jodelet (2005), 









 
explica a maneira pela qual informações novas são integradas e 
transformadas no conjunto de conhecimentos socialmente 
estabelecidos e na rede de significações socialmente disponíveis para 
interpretar o real, e depois são nela reincorporadas, na qualidade de 
categorias que servem de guia de compreensão e de ação (JODELET, 
2005, p. 48). 

 

Está articulada à objetivação e é composta por três modalidades: atribuição de 

sentido, instrumentalização do saber e enraizamento no sistema de pensamento. Na 

atribuição de sentido, o enraizamento de um objeto e a sua representação num grupo ou 

numa determinada sociedade está inscrito numa rede de significações, em que são 

articulados e hierarquizados os valores já existentes na cultura. As significações 

referem-se aos aspectos culturais nas representações, vinculado ao sistema de valores de 

um grupo ou sociedade. A instrumentalização do saber confere um valor funcional à 

estrutura de uma representação, na medida em que se torna uma teoria de referência 

permitindo aos indivíduos compreenderem a realidade. E o enraizamento no sistema de 

pensamento, está relacionado ao fato de que a “familiarização do estranho” faz com que 

o indivíduo se baseie naquilo que já é conhecido para dar sentido ao novo. Diante disso, 

modalidades de pensamentos, como memória e predominância de posições 

estabelecidas, influenciam a classificação, a categorização e a rotulação do objeto 

representado (JODELET, 2005). 

A ancoragem possibilita que algo desconhecido seja incorporado à rede de 

categorias já existente, permitindo compará-lo com algo que já faz parte desta categoria. 

Este processo é dinâmico, pois a ancoragem é mantida enquanto preserva alguma 

coerência entre o que é conhecido e o que é desconhecido. É um processo de 

classificação em que o “não familiar” deve ser relacionado com outro objeto familiar e 

integrado ao sistema de pensamento dos indivíduos ou dos grupos. O familiar é, para 

nós, o conhecido, a confirmação de nossas crenças, enquanto que o “não familiar” 

intriga e gera desconforto. Assim “o ato de representação é um meio de transformar o 

que nos perturba, o que ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo 

para o próximo” (MOSCOVICI, 2010, p. 56-57). 

De acordo com Alves-Mazzotti (2008), o processo de ancoragem articula três 

funções básicas da representação: a função cognitiva de integração da novidade, a 

função de interpretação da realidade e a função de orientação das condutas e das 

relações sociais. A ancoragem compreende, portanto, como a significação é atribuída ao 









objeto representado; de que maneira a representação é utilizada como sistema de 

interpretação do mundo social e instrumentaliza a conduta; como é sua integração em 

um sistema de recepção e como influenciam e são influenciados pelos elementos que se 

encontram. 

Para Jodelet (2001, p. 17), as representações sociais são construídas para que nos 

ajustemos ao mundo em que vivemos. Ela afirma que as representações sociais são 

importantes porque compartilhamos o mundo com outras pessoas, em alguns momentos 

convergindo, em outros divergindo, mas nos guiando “na maneira de nomear e definir 

em conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na maneira de 

interpretá-los, estatuí-los e, se for o caso, de formar uma posição a respeito e defendê-

la”. 

Ainda de acordo com a autora, a comunicação tem papel fundamental nas trocas 

e interações que acontecem para a instituição de um universo consensual. Isso porque a 

comunicação é portadora de representações. Ela também incide 

 
sobre os aspectos estruturais e formais do pensamento social, à 
medida que engaja os processos de interação social, influência, 
consenso ou dissenso e polêmica. Finalmente, ela contribui para forjar 
representações que, apoiadas numa energética social, são pertinentes 
para a vida prática e afetiva dos grupos. Energética e pertinência 
sociais que explicam, juntamente com o poder performático das 
palavras e dos discursos, a força com a qual as representações 
instauram versões da realidade, comuns e partilhadas. (JODELET, 
2001, p. 33). 

 

Nas conversações se estabelecem valores e modelos que orientam as práticas do 

viver de cada grupo e, consequentemente, suas representações sociais. Moscovici (2012, 

p. 176) destaca que a “representação social enraizada no meio social se afirma como 

hábito (costume), idiossincrasia individual ou cultural”. Isto é, ela se torna parte do 

contexto, criando uma realidade social em que as pessoas não questionam mais sua 

presença. 

A possibilidade de compreensão por meio da elaboração dos atores sociais, de 

como o senso comum transforma saberes formais em explicações práticas sobre o 

contexto social, o homem e a natureza, destacam a teoria das representações sociais 

como um campo de investigação favorável para profissionais em diferentes áreas do 

conhecimento (SARAIVA, 2005). De acordo com a autora, a dimensão inovadora das 

representações sociais proporcionou devolver aos saberes do senso comum “seu espaço 









de produção obscurecido pela legitimidade outorgada aos saberes científicos” (idem, p. 

17), em uma sociedade em que há uma supervalorização da produção desses saberes 

como referencial de compreensão e explicação da realidade. 

 

3.2 - A Teoria das Representações Sociais e a Teoria da Argumentação: uma 

articulação possível 

Consideramos que os processos argumentativos são capazes de apreender 

significados atribuídos pelos sujeitos aos objetos sociais, no caso, as representações 

sociais sobre a formação continuada presente nos documentos legais e nos discursos de 

professores que participam do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. De 

acordo com Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010, p. 73), 

 
a investigação dos significados atribuídos pelos grupos às coisas de 
seu entorno, condição necessária à análise psicossocial, se serve de 
discursos, nos quais as pessoas utilizam as técnicas da retórica, de 
maneira consciente ou não. Mas a análise dos processos de produção 
desses significados exige que estes sejam situados no âmbito dos 
grupos sociais, onde se negociam os significados. Nas negociações 
dos significados que constituem a representação social de um objeto, 
as pessoas assumem, alternadamente, posições de orador e de 
auditório, o que permite a utilização da análise retórica para a 
apreensão dos significados dessas representações para o grupo. 

 

As considerações que podem ser feitas sobre como surgem os sentidos nas 

interações sociais e como as práticas no interior dos grupos sociais participam disso não 

são simples. 

 
Grupo social não é caracterizado apenas pelo fato empírico dos homens 
viverem juntos em um espaço e tempo delimitados. É um sistema de 
relações determinadas, institucionalizadas que define papéis, tarefas e 
hierarquias diferenciadas no seio das comunidades. Estas relações são 
estabelecidas preferivelmente por meio da linguagem (CASTRO; 
MAZZOTTI, 2015, p.102). 

 

A retórica envolve o orador, o discurso e os auditórios, considerando estes 

últimos necessariamente ativos, uma vez que devem definir a respeito do discurso e do 

caráter do orador. É fundamental que o orador se adapte às características dos ouvintes 

para que possa persuadir os auditórios, sendo ele reconhecido como um representante 

legítimo do grupo, um líder, um porta-voz do que o grupo aceita, sendo este um 

parceiro do orador na composição e legitimidade de seu discurso. A análise retórica 









considera que os discursos são determinados pelos contextos de sua enunciação, ou seja, 

de modo consciente ou não, ela evidencia os significados compartilhados pelos 

membros de um determinado grupo e, no limite, por todas as pessoas (MAZZOTTI; 

ALVES-MAZZOTTI, 2010). 

Perelman (1999) destaca que a adaptação do orador ao seu auditório consiste, 

basicamente, no fato do orador eleger como ponto de partida do seu raciocínio as teses 

aceitas por aqueles aos quais se dirige. 

 
O objetivo de uma argumentação não é deduzir as consequências de 
certas premissas, mas provocar ou aumentar a adesão de um auditório 
às teses apresentadas ao seu assentimento, ela nunca se desenrola no 
vazio. Ela pressupõe, de fato, um contato dos espíritos entre o orador e 
seu auditório, é preciso que um discurso seja escutado, que um livro 
seja lido, pois, sem isso, sua noção será nula. (PERELMAN, 1999, p. 
11) 

 

O orador precisa partir de premissas que proporcionem uma adesão considerável 

por parte do auditório. A sua primeira preocupação será enfatizar tais premissas fazendo 

uso de todos os meios que possui. Perelman (1999) aponta ainda que, se não houver 

preocupação com a adesão do auditório às premissas do discurso em nossa 

argumentação, ocorre uma falta grave como reflexo dessa postura, aquela denominada 

por ele como petição de princípio. A adesão a tese é adquirida por meio da 

argumentação. 

 
Adaptar-se ao auditório é, antes de tudo, escolher como premissas da 
argumentação as teses que são admitidas pelo auditório. Entre os 
objetos de acordo, dos quais o orador pode tirar o ponto de partida do 
seu discurso, é preciso distinguir os que se referem ao real, a saber, os 
fatos, as verdades e presunções; e os que sustentam no preferível, a 
saber, os valores, as hierarquias e os lugares do preferível. Enquanto 
que a linguagem e o senso comum designam por “os fatos” e “as 
verdades” os elementos objetivos, que se impõem a todos, a análise 
empreendida de um ponto de vista argumentativo não nos permite 
negligenciar, sob pena de petição de princípio, a atitude do auditório a 
seu respeito (PERELMAN, 1999, p. 19). 

 

O autor destaca que, dentre as teses aceitas pelo auditório, cabe ao orador reunir 

suas premissas, uma vez que ele desenvolve um raciocínio argumentativo, resultando de 

uma escolha. É indispensável à argumentação uma prévia seleção de fatos, valores, seu 

relato de um modo particular fazendo uso de um certo tipo de linguagem, com uma 

“insistência” que se altera de acordo com a importância conferida, pois para que se 









convença uma pessoa é necessário levar em consideração suas crenças, seus valores 

(CASTRO; MAZZOTTI, 2015). 

De acordo com Castro, Maia e Alves-Mazzotti (2013), considera-se que quem 

fala tem sempre um propósito, o de produzir um efeito sobre o que diz. Para que se 

compreenda como os sentidos surgem, é necessário que se tenha em mente um modelo 

explicativo, levando em conta que os sentidos são função de uma complexidade de 

fatores. Quem fala precisa elaborar uma maneira de dizer o que quer, verificando 

normas sociais que devem ser levadas em consideração para que os interlocutores não 

interpretem sua fala como inapropriada, pois “se o falante precisa dizer aquilo que não 

pode ser dito, ele arruma uma forma implícita para dizer. A linguagem, mesmo na 

comunicação, nunca é explícita, se fosse, não haveria lugar para Análise do Discurso” 

(CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 105). 

Portanto, a fala implícita justifica a preocupação em fazer análise da fala do 

outro. No entanto, é necessário que se compreenda de onde vem o sentido do que é 

falado, para que se analise o que outro diz. Se apenas repetimos o que é falado, 

mostraremos outra coisa, diferente do que foi dito, pois aquilo que se diz é função da 

atividade em que se está empenhado (CASTRO; MAZZOTTI, 2015). 

A proposta de se articular a Teoria das Representações sociais e a Teoria da 

Argumentação é uma possibilidade de se evitar uma análise ingênua do discurso, que 

apenas traduza literalmente a fala de um determinado sujeito, não levando em 

consideração o contexto histórico-político e os determinantes psicossociais da situação 

de enunciação (CASTRO, 2012). 

A Teoria da Argumentação disponibiliza recursos para que se compreenda como 

os indivíduos tentam convencer a si próprios e aos outros por meio de estratégias que 

podem ou não dar certo. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), toda 

argumentação advém de ambiguidades desenvolvidas numa linguagem natural. A 

argumentação é um processo comunicativo que expõe um resultado, mais ou menos 

aceitável, sendo as provas exibidas passíveis de várias interpretações. 

Mazzotti (2008) afirma que o problema da comunicação demanda uma 

negociação dos significados assumidos pelas pessoas e grupos sociais, frente às 

questões que exigem uma decisão ou quando há uma “impressão para a inferência”, 

como expõe Moscovici (2012, p. 262) ao evidenciar a correspondência entre uma 

determinada situação social e o funcionamento do sistema cognitivo originando a 

representação social de um objeto. Nessa direção, a retórica proporciona instrumentos 









valiosos, em especial, as representações socais, uma vez que estas são constituídas por 

meio de negociações de significados, resultando em tomadas de posição. Acontecendo o 

mesmo quando se delibera na situação retórica. 

A maior preocupação da análise retórica, para Mazzotti (2008), está relacionada 

à compreensão de um discurso, não pelo aspecto sintático, mas pelos aspectos 

“pragmático e semântico”, na palavra que não possui apenas um sentido, que pode 

admitir formas diferentes e conduzir diversos sentidos relacionados com o contexto 

social e cultural do falante e do ouvinte. Da mesma forma, as representações sociais, por 

serem elaboradas em grupo, também admitem múltiplas facetas, porque a partir de suas 

aprendizagens e experiências, os conceitos e as informações que são recebidas estão 

sistematizadas e hierarquizadas conforme o preferível para cada grupo. 

Os preferíveis são os interesses do grupo que aceitam ou rejeitam o discurso, ou 

seja, a identificação dos argumentos contra ou a favor possibilita revelar indícios dos 

valores que são compartilhados pelo grupo, podendo apontar suas representações sobre 

determinado objeto. As representações compartilhadas pelos grupos possibilitam que o 

objeto seja ponto de discussão, uma vez que é no discurso e por meio dele que as 

representações sociais se produzem, se formam, são modificadas e reveladas – sua 

origem está nessa relação retórica que consente a comunicação. 

A utilização da Teoria da Argumentação na análise das representações sociais é 

defendida por Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010, p.75) que expõem as confluências entre 

as duas teorias: 

 
A análise retórica é feita por meio de técnicas argumentativas, das 
quais a mais geral é a que estabelece o que se considera ser o real, ou 
o que podemos chamar a representação social das coisas no mundo. 
Estas técnicas recorrem a esquemas gerais a respeito da estrutura do 
real e operam por meio da comparação ou da analogia entre noções 
para estabelecer aquelas consideradas expressões corretas da 
realidade. A sociedade, os grupos sociais, as assembleias estabelecem 
os significados por meio de negociações tendo por base 
procedimentos menos ou mais conhecidos por seus membros. 

 

A estrutura argumentativa, considerando as figuras que são utilizadas, organiza o 

discurso na comunicação, sempre através de um argumento, esquema ou procedimento 

retórico. Identificar e expor as metáforas que organizam os argumentos são recursos 

para evidencia o motivo principal do discurso. Esse processo de metaforização atribui 

significado a um objeto, através dos predicados. Entretanto, esse processo não se dá de 









forma individual, e sim nas relações sociais, que compreendem negociação, 

conversação e argumentação, para que sejam determinados os predicados mais 

coerentes ao objeto, onde os valores e crenças do grupo estarão baseados. Esse processo 

é o mesmo que Moscovici propôs em relação à formação de uma representação social 

por meio da objetivação e ancoragem (MAZZOTTI, 1999). 

Quando reconhecemos a metáfora que organiza as ideias do discurso, revelam-se 

também os modelos e valores que a mantem, isto é, as representações sociais que o 

grupo tem sobre o objeto e os valores em que estas estão ancoradas. Quando 

naturalizamos um objeto, ele passa a compor nossa rede de significados de tal forma 

que não se percebe que estamos diante de uma representação (MAZZOTTI, 1999). 

Na Educação, os discursos também são permeados com palavras de forte 

conotação ou marcantes, frases feitas, lemas ou slogans – estes, examinados pela 

retórica abreviada de acordo com Reboul (1998). O autor dispõe de amplos estudos 

sobre a linguagem usual em Educação que utilizam slogans para condensar as palavras 

que marcam, que são lemas e frases feitas. 

 

O slogan é um enunciado conciso, anônimo, extremamente 
polissêmico que mobiliza as pessoas em favor de uma causa, e 
que dificilmente pode ser contraditado, pois é fechado aos 
ataques, daí sua eficácia. Atende aos mais diversos grupos 
sociais, apresenta-se como algo normal, natural. Ao se 
apresentar, o slogan “democratiza a escola”, com suas múltiplas 
acepções, ninguém terá como se opor, pois seria ridicularizado. 
(MAZZOTI; ALVES-MAZZOTTI, 2010, p. 82). 

 

O slogan, na linguagem da Educação, defende uma causa, logo se opõe a outras. 

A exposição e a análise de proposições da retórica abreviada possibilitam que sejam 

apreendidos os motivos que os grupos justificam para defenderem aquilo que acreditam 

ser preferível fazer ou os valores que orientam suas práticas. 

Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010, p. 82) trazem o exemplo do slogan “na prática 

a teoria é outra”, muito usado entre os professores e outros grupos de profissionais para 

explicar como esse slogan desqualifica a formação que os professores receberam e 

determina uma relação superior entre o fazer e as teorias que tem origem nas Ciências e 

afirmam que é da experiência que surge uma teoria distinta da dos cientistas, seus 

significados se estabelecem nos grupos sociais com os quais eles mantêm uma 

identificação, sem que seja necessário falar muito, são pensamentos prontos. 









A análise argumentativa dos documentos selecionados e dos discursos dos 

professores, tem por objetivo expor os princípios que fundamentam a Residência 

Pedagógica apresentados aqueles que discutem sua implementação. A Teoria da 

Argumentação “procura relacionar o que se diz” com “o porquê se diz” e “o como se 

diz” e compreende como racional todo tipo de interação linguística. “Por isso, busca as 

razões que levaram os indivíduos a dizerem o que disseram no jogo argumentativo e 

relaciona este dito com seus possíveis efeitos. ” (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2009, p. 

39). 

Portanto, as representações sociais de formação continuada serão analisadas 

dentro desta perspectiva, pois se trata de buscar nos discursos aquilo que legitima 

condutas, que torna coerente aquilo que efetivamente é falado e defendido. 









4. O CONTEXTO E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Uma vez que o objetivo da pesquisa é identificar e analisar as representações 

sociais de formação continuada constantes nos documentos e nos discursos dos 

professores participantes do programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, a 

metodologia adequada e, por essa razão a que será utilizada, é a do tipo qualitativa, 

“considerando que nos estudos qualitativos, o pesquisador é o principal instrumento de 

investigação” (ALVES-MAZZOTI; GEWANDSNAJDER, 2000, p. 160). 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil para apreciação do 

Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá (Anexo 6). Após ter recebido o parecer 

de aprovação, entramos em contato com o Colégio Pedro II e apresentamos o projeto e o 

termo de Consentimento Livre e (Anexo 7) Esclarecido a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC) que nos autorizou a realizar as 

entrevistas com os participantes do Programa de Residência Docente (Anexo 8). 

 Neste capítulo são apresentados em forma de seção, o contexto da investigação, 

os sujeitos participantes, as técnicas de coleta e de análise de dados. 

 

4.1- Contexto da investigação 

Como estava sendo realizado um projeto de Residência Pedagógica na FFP-

UERJ no período em que estávamos realizando a pesquisa, entramos em contato com a 

professora responsável para solicitar permissão para participar do curso, uma vez que 

estávamos interessados em conhecer como se dava esse tipo de formação. Assim, 

inicialmente, foi realizada observação participante nessa instituição. 

A FFP/UERJ está localizada em São Gonçalo, município do leste da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. É a maior unidade da UERJ fora do campus Maracanã 

(RJ). Dedicada à formação de professores, oferece atualmente 6 cursos de licenciatura 

plena, 9 cursos de pós-graduação (especialização), 6 mestrados – sendo 4 acadêmicos e 

2 profissionais – e um doutorado. 

É a única unidade de uma universidade pública localizada no município de São 

Gonçalo. Oferece cursos de licenciatura em Pedagogia, História, Geografia, 

Matemática, Letras (Português/Literatura e Português/Inglês) e Biologia. Seu projeto 

político-pedagógico apoia-se na vinculação técnico científico sobre a realidade 









educacional, social, ambiental e cultural, sobretudo, no leste metropolitano do Rio de 

Janeiro26. 

Em seguida, foi realizada coleta de dados no Colégio Pedro II,  tradicional 

instituição de ensino público federal, sendo o terceiro mais antigo dentre os colégios em 

atividade no país (o mais antigo é o Atheneu Norte-Riograndense, em Natal, Rio 

Grande do Norte). Foi fundado na época do período regencial brasileiro em 2 de 

dezembro de 1834 e integrava um projeto civilizatório mais amplo do Império do qual 

faziam parte a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo 

Público do Império, seus contemporâneos. No plano da Educação, pretendia-se a 

formação de uma elite nacional, razão pela qual a instituição se propunha a formar 

quadros políticos e intelectuais para os postos da alta administração, principalmente 

pública. 

 Até a década de 1950, o Colégio Pedro II era designado “Colégio Padrão do 

Brasil”, uma vez que seu programa de ensino servia como modelo de educação de 

qualidade para os colégios da rede privada, que solicitavam ao MEC o reconhecimento 

de seus certificados justificando a semelhança de seus currículos aos desse colégio. 

 O quadro docente era integrado por professores renomados, como o Barão do 

Rio Branco, Euclides da Cunha, Manuel Bandeira e Aurélio Buarque de Holanda o que 

atraía um grande número de inscritos para o seu concurso de acesso, levando o colégio a 

aumentar a oferta de vagas. 

Atualmente, o Colégio Pedro II conta com 14 campi na cidade do Rio de 

Janeiro: São Cristóvão I, São Cristóvão II e São Cristóvão III, Humaitá I e Humaitá II, 

Tijuca I e Tijuca II , Engenho Novo I e Engenho Novo II, Realengo I e Realengo II, 

Niterói, Centro e Duque de Caxias. Além da Unidade de Educação Infantil em 

Realengo. Mantém convênios com instituições públicas e privadas, como o 

Observatório Nacional, a Petrobras, a Fundação Oswaldo Cruz, o Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras, oferecendo estágios e complementação 

de estudos aos seus alunos. Oferece ainda cursos técnicos, integrados ao Ensino Médio 

regular, nas áreas de Meio Ambiente (Campus São Cristóvão), e de Informática (Campi 

São Cristóvão, Engenho Novo e Tijuca) e de Música (Campus Realengo). 

  
Informações constantes nessa seção foram coletadas no site e se encontram disponíveis em 
http://www.ffp.uerj.br/index.php/about-us









A tradição de excelência em Educação da instituição foi reconhecida pelo 

Governo Federal brasileiro, em 1998, quando o Colégio recebeu o Prêmio Qualidade 

por seu projeto de Qualidade Total na área de Educação. 

 A partir da Portaria da Capes n. 206, de 21 de outubro de 201127 foi criado o 

Programa de Residência Docente (PRD) na instituição e sua implantação ocorreu em 

maio de 2012. O projeto piloto PRD-2012 contou com a participação de sete 

coordenadores de área28, 20 professores supervisores e 51 residentes do 6º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. As áreas de atuação foram 

Matemática, Física, Química e Biologia, Português, Inglês e Espanhol, História e 

Geografia, Sociologia e Educação Física. Nesse ano, oito campi participaram do projeto 

piloto: São Cristóvão III, Humaitá II, Tijuca II, Engenho Novo II, Realengo II, Niterói, 

Centro e Duque de Caxias. 

Em 2015, ano em que foi realizada a coleta de dados, participaram do PRD 16 

coordenadores de área, 48 professores supervisores e 153 residentes da Educação 

Infantil ao Ensino Médio. As áreas de atuação foram Desenho Geométrico, Matemática, 

Biologia, Física, Português, Espanhol, Inglês, Geografia, História, Filosofia, Sociologia, 

Artes, Educação Física, Informática, primeiro segmento do Ensino Fundamental e 

Educação Infantil. Nesse ano, somente dois campi não participaram do programa – 

Humaitá I e Tijuca I29. A Tabela 1, apresentada em seguida, ilustra o quantitativo de 

participantes do PRD por segmento de ensino durante o ano de 2015. 

 

Tabela 1 - Quantitativo de participantes do PRD por segmento de ensino em 2015. 

 Educação 

Infantil 

1º Segmento 

do Ensino 

Fundamental 

2º Segmento 

do Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Total 

Professor 

Supervisor 

2 4 38 4 48 

Residente 9 12 120 12 153 

Total 11 16 158 16 201 

 

  
27 Essa portaria dispõe sobre o apoio à execução do Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II. 
28 Professores integrantes do quadro de professores pós-graduados do Colégio Pedro II, com título de 
mestre ou doutor e experiência docente mínima de três anos na Instituição. 
29 Informações constantes nessa seção foram coletadas no site e se encontram disponíveis em 
http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/. 









4.2 - Sujeitos participantes 

Como o foco de nossa pesquisa são os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

foram entrevistadas a professora-coordenadora de área, quatros professoras-supervisoras 

(uma do Campus Engenho Novo I, uma do Campus Realengo I e duas do Campus São 

Cristóvão I) e onze professores-residentes (três do Campus Engenho Novo I, três do 

Campus Realengo I e cinco do Campus São Cristóvão I) que participavam do Programa 

de Residência Docente do Colégio Pedro II, num total de 16 professores. 

Para que tivéssemos acesso tanto a professora-coordenadora de área quanto as 

professoras-supervisoras, entramos em contato com uma das supervisoras que nos 

convidou para assistir a defesa do trabalho final de alguns residentes. Nesse dia, foi 

possível entrevistar duas professoras que aceitaram participar da pesquisa e deixamos 

agendada uma entrevista com a supervisora após seu horário de trabalho. Embora 

tivéssemos que remarcar algumas vezes devido a seus compromissos, conseguimos 

realizar a entrevista ao final de uma de suas aulas. 

A supervisora nos apresentou a professora-coordenadora de área, nosso 

informante-chave, que foi entrevistada nesse mesmo dia. Somente uma supervisora não 

se mostrou disponível para realizar a entrevista pessoalmente, a despeito das diversas 

mensagens enviadas por e-mail e recados deixados por correio de voz. Como ela não 

disponibilizou horários para que a entrevista acontecesse, enviamos o roteiro de 

perguntas por correio eletrônico para que ela respondesse e nos enviasse posteriormente. 

As entrevistas com os residentes foram realizadas após a apresentação de seus 

trabalhos finais, quando foram feitas quatro entrevistas. Com outras três residentes, as 

entrevistas aconteceram em seu local de trabalho e em suas residências, a convite delas 

próprias, que se mostraram bastante receptivas. 

Como não conseguíamos retorno de uma professora-supervisora que era 

responsável por quatro residentes, quando entrevistamos a professora-coordenadora de 

área, ela mesma se ofereceu para nos colocar em contato com eles, enviando-lhes um 

email e solicitando que entrassem em contato conosco. Entretanto, não obtivemos 

retorno por essa via. Enviamos outra mensagem eletrônica solicitando sua participação 

na pesquisa, mas também não obtivemos resposta. Decidimos, então, perguntar se 

participariam respondendo nossas perguntas por e-mail. Duas residentes responderam 

imediatamente que sim, outros dois levaram quase um mês para nos responder 

afirmativamente e apenas uma não respondeu mais as nossas tentativas. 









Em relação a entrevista com a professora responsável pela Residência 

Pedagógica na FFP-UERJ, como estávamos interessados em conhecer esse tipo de 

formação, nos inscrevemos para participar do curso oferecido pela faculdade e entramos 

em contato via e-mail com ela, para agendarmos uma entrevista. Apesar de ter aceito, 

não se mostrou disponível para realizá-la pessoalmente, mas concordou em responder as 

nossas perguntas por correio eletrônico, enviando para nós posteriormente. 

Assim, foram 17 professores que participaram de nossa pesquisa, no total. 

 

4.2.1 – Perfil dos participantes 

São 16 professoras e um professor. Seu perfil foi levantado de acordo com idade, 

formação, tempo de magistério e para a coordenadora de área e as professoras-

supervisoras, tempo de atuação no Colégio Pedro II. 

As idades estavam assim distribuídas: (a) professoras - quatro têm entre 35 e 40 

anos e uma entre 41 e 45 anos; (b) residentes – seis têm entre 25 e 30 anos; duas entre 

31 e 35 anos; duas entre 35 e 40 anos; e uma entre 51 e 55 anos. A professora da FFP-

UERJ tem entre 61 e 65 anos. 

Todos os professores têm nível superior, sendo 15 com graduação em 

Pedagogia, uma residente em História e uma supervisora em Letras. A professora-

coordenadora e duas supervisoras possuem Mestrado em Educação e uma supervisora 

possui Doutorado em Educação. A professora da FFP-UERJ possui Doutorado em 

Saúde Pública. 

Quanto ao tempo de atuação no magistério, dentre as professoras, cinco possuem 

entre 15 e 20 anos e de atuação no Colégio Pedro II, quatro têm entre 5 e 10 anos e uma 

entre 10 e 15 anos. Entre os residentes, nove tem entre 1 e 5 anos e duas entre 5 e 10 

anos. A professora da FFP-UERJ tem entre 30 e 35 anos de tempo no magistério. 

 

4.3 - Técnicas de Coleta de Dados 

 Na coleta de dados foram utilizadas as seguintes técnicas: análise documental, 

observação participante e entrevistas semiestruturas. 

 

4.3.1 – Análise Documental 

A análise documental favorece a observação do processo de maturação ou 

evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades e práticas. A utilização de documentos em pesquisa deve ser apreciada e 









valorizada. A riqueza de informações que deles se pode extrair e resgatar justifica o seu 

uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque propicia a ampliação do 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e 

sociocultural. “Uma pessoa que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com 

o objetivo de constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe 

fornecer informações interessantes” (CELLARD, 2008, p. 298). 

Foi realizado um levantamento sobre os documentos elaborados para a 

implementação da Residência Docente no Colégio Pedro II. Identificamos três que 

embasaram a criação do programa: o Projeto de Lei n. 284 de 08 de agosto de 2012, de 

autoria do Senador Blairo Maggi; a Portaria da Capes n. 206 de 21 de outubro de 2011 

que dispõe sobre o apoio à execução do Programa de Residência Docente na instituição; 

e o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, que dispõe sobre os objetivos 

do programa, carga horária, normas de atuação e atribuições dos participantes. 

 

4.3.2 – Observação participante 

 A observação participante foi realizada na FFP-UERJ, uma vez que, durante a 

realização da pesquisa, em 2013, surgiu a oportunidade de integrar o grupo de 

professores que participariam de projeto de Residência Pedagógica, iniciado em 

dezembro de 2009. O objetivo era verificar como se efetivava a proposta da residência 

nesta instituição. 

 Inicialmente foi feito contato com a professora responsável que nos recebeu na 

faculdade. Nesse primeiro momento, uma longa conversa sobre o desenvolvimento da 

proposta foi bastante esclarecedora. 

De acordo com a professora, a ideia era trabalhar a relação universidade/escola 

básica, uma vez que havia uma grande procura dos egressos do curso de Pedagogia, as 

professoras que participavam do curso, para que fossem orientados sobre como lidar 

com a prática docente. 

Em 2008, três professores da FFP-UERJ, incluindo a professora responsável 

pela Residência Pedagógica, submeteram ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)30 o 

projeto intitulado Percursos de formação e experiências docentes: um estudo com 

egressos do curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. 

Iniciado em dezembro de 2009, o projeto recebeu o nome de Residência Pedagógica e 

  
30 Edital MST-CNPq n. 14-2008 – Universal. 









tinha como objetivo investigar os percursos formativos e os processos de inserção 

profissional de um grupo de egressos formados em Pedagogia na FFP-UERJ. Para que o 

projeto fosse divulgado, foi feito um levantamento dos egressos, chegando-se ao total 

de 400 sujeitos. E-mails foram enviados, porém só obtiveram retorno de 40 egressos. 

Efetivamente, o grupo que iniciou o projeto contava com aproximadamente 28 

professores. 

Os encontros aconteciam um sábado por mês e eram espaços de reflexão sobre a 

formação e prática docente. Eram realizados trabalhos sobre a prática dos egressos, 

discussões envolvendo textos pertinentes a formação e a prática docente, produções de 

narrativas de situações vivenciadas por eles tanto no processo formativo quanto na 

atividade docente. Todos os participantes tinham um diário de bordo para registro de 

eventos e escritas diversas31. 

Esse projeto foi finalizado em dezembro de 2010 e com o término do projeto, a 

professora responsável registrou a Residência Pedagógica como curso de extensão de 

120 horas na UERJ, tendo todos os participantes recebido certificados. No momento em 

que a Residência passou a ser um curso de extensão, o professor licenciado em qualquer 

instituição poderia participar, porém, os participantes continuaram a ser os egressos da 

FFP. O curso permanecia sendo realizado aos sábados e com o mesmo objetivo do 

projeto inicial. 

No ano de 2013, quando soubemos que esse curso era realizado na FFP-UERJ 

nos interessamos não só em observá-lo, mas em participar dos encontros por 

considerarmos que seria importante estar nesse espaço de formação continuada 

compartilhando dessa experiência. Quando começamos a frequentar o projeto, a 

quantidade de participantes era pequena, em média seis professores, quantitativo que se 

manteve durante todo o período de observação. 

Durante as observações foi anotado em um diário de campo, a frequência, o 

comportamento, o interesse, a participação, as discussões, as leituras e a produção de 

material realizados pelos envolvidos no projeto. 

Segundo nos propõe Correia (2009), na observação participante, o principal 

instrumento da investigação é o investigador. Esta é uma vantagem porque se tem a 

possibilidade de estar disponível para colher dados ricos e pormenorizados, por meio da 

  
31 Ao final do projeto foi publicado o livro “Residência Pedagógica: percursos de formação e experiências 
docentes na Faculdade de Formação de Professores da UERJ” com artigos produzidos pelos participantes 
sobre a trajetória na residência. 









observação de contextos naturais, onde é possível acessar os conceitos utilizados no dia-

a-dia, por se conhecer a linguagem dos intervenientes. 

4.3.3 – Entrevistas 

 Foi realizada entrevista com a professora-coordenadora de área, nossa 

informante-chave, entrevistas semiestruturadas com professoras-supervisoras e 

professores-residentes que participavam do Programa de Residência Docente do 

Colégio Pedro II, além de entrevista semiestruturada com a professora responsável pelo 

curso de Residência Pedagógica da FFP-UERJ. 

Na entrevista com informante-chave, este é identificado como uma pessoa que, 

devido a sua inserção no ambiente pesquisado, é capaz de apresentar pontos de vista 

importantes e que expressam aqueles de seu grupo de pertença, fornecer informações 

significativas sobre sua experiência, apontando possibilidades, desafios, dificuldades e 

fragilidades deste tipo de programa. 

Schensul (2004) considera ser comum que os pesquisadores realizem entrevistas 

semiestruturadas ou abertas, de profundidade com pessoas bem informadas, ou seja, 

pessoas com grandes contatos e com ativo envolvimento na comunidade, ou pessoas 

que têm um conhecimento especial, extensa informação sobre um sistema, serviço ou 

outro assunto de interesse específico do pesquisador. As entrevistas possibilitam obter 

informações profundas, insights e explicações úteis sobre como os membros de uma 

comunidade pensam a respeito de determinados eventos, assuntos, pessoas, modos de 

pensar ou de agir.  

Para realizar a entrevista com a informante-chave, foi elaborado um roteiro de 

dez perguntas (Apêndice 1). Estas perguntas focalizavam as contribuições da 

Residência para a formação e o trabalho docente, pontos positivos e negativos do 

programa, sobre esse modelo de formação ser ou não adequado às necessidades dos 

professores, se valorizava o magistério, sobre a recomendação do programa a outros 

professores. 

A entrevista semiestruturada permite que se combinem perguntas abertas e 

fechadas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, no entanto ele 

o faz em um contexto parecido ao de uma conversa informal. A entrevista 

semiestruturada é muito utilizada quando se quer delimitar o volume das informações, 

obtendo, dessa forma, um direcionamento maior para o tema, intervindo com a 

finalidade de alcançar os objetivos propostos (BONI; QUARESMA, 2005). 









Foi realizada entrevista com quatro professoras-supervisoras e onze professores 

residentes. Um roteiro foi elaborado as professoras-supervisoras (Apêndice 2) e o outro 

para os professores residentes (Apêndice 3) levando-se em consideração o objetivo a ser 

alcançado e as questões norteadoras da pesquisa. 

O primeiro roteiro (Apêndice 2) foi composto por 10 perguntas que focalizaram 

os benefícios da Residência para a formação e o trabalho docente, pontos positivos e 

negativos do programa, sobre esse modelo de formação ser ou não adequado às 

necessidades dos professores, se valorizava o magistério, sobre a recomendação do 

programa a outros professores. 

O segundo (Apêndice 3) continha 11 perguntas que também focalizam as 

contribuições da Residência para a formação e o trabalho docente, pontos positivos e 

negativos do programa, sobre esse modelo de formação ser adequado às necessidades 

dos professores, se valorizava o magistério, sobre a recomendação do programa a outros 

professores, além da possibilidade de estabelecer um diálogo entre a Residência e a 

realidade em que vivem os residentes, sobre as dificuldades enfrentadas por eles para 

realizar o programa, sobre a escolha do programa como formação continuada e se eles 

se sentiam mais preparados para a docência após a Residência. 

Para realizar a entrevista com a professora responsável pelo curso da FFP-UERJ, 

foi elaborado um roteiro (Apêndice 4) que, além de perguntas exploratórias, outras 

foram baseadas na observação participante realizada nos encontros de formação. Este 

roteiro contém sete perguntas que focalizavam as contribuições da Residência 

Pedagógica para a formação e o trabalho docente, pontos positivos e negativos do curso, 

se esse modelo de formação valorizava ou não o magistério, as dificuldades enfrentadas 

para realizar o curso e se os professores participantes se sentiam mais motivados para 

exercerem o magistério após a realização desse curso. 

A entrevista com a informante chave (coordenadora de área), com três 

professoras-supervisoras e sete residentes foram gravadas em áudio, com a permissão de 

todas e transcritas literalmente ao final de cada uma. A transcrição é uma parte 

integrante da metodologia e, conforme Bourdieu (1999), procuramos registrar pausas, 

silêncios, risadas, entonação da voz e gestos do entrevistado, pois estes são importantes 

no momento da análise. Levamos também em consideração as frases confusas, as 

redundâncias verbais ou tiques de linguagem (né, sabe, então etc). As demais entrevistas 

foram realizadas por e-mail, devido as inúmeras dificuldades encontradas para estar 

com os professores, principalmente por disponibilidade de horário. 









 Cabe ressaltar que, a análise dos dados que utilizamos, buscou nos discursos 

aquilo que o sustenta e o que confere a eles legitimidade no interior dos grupos onde foi 

produzido. A análise argumentativa possibilita o acesso ao que o indivíduo pertencente 

a um grupo semiótico tem como aceitável, aquilo que ele acredita que será aceito sem 

necessidade de argumentar. O acesso às representações sociais, portanto, não está 

relacionada ao número de indivíduos participantes da pesquisa, mas àquilo que estes 

acreditam dar sustentabilidade a seus pontos de vista. Por este motivo, o critério para 

estimar a densidade do material foi o de redundância. 

 

4.4 - Técnica de Análise de Dados 

Os dados coletados foram analisados segundo o Modelo da Estratégia 

Argumentativa (MEA) proposto por Castro e Bolite-Frant em 1995 (CASTRO; 

BOLITE-FRANT, 2000) e fundamentado na Teoria da Argumentação de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca ([1958]1996), concebendo a linguagem como aspecto central do 

arcabouço teórico, objetivando-se analisar a relação que ela mantém com a formação 

docente e com o pensamento. Para estes autores, ninguém argumenta contra algo que 

concorda ou que é notório, mas em alguns momentos essas controvérsias não se 

apresentam de maneira clara nas interações entre os sujeitos. Deve-se levar em 

consideração que elas são fonte de motivação para diálogos e outros tipos de 

comunicação que vão além das interações presenciais, como em textos escritos, textos 

expressos por imagens e pelos veículos de comunicação em massa etc. 

Neste estudo, procura-se organizar um espaço de interlocução entre os atores 

sociais, destinado a produzir e a mobilizar recursos dialógicos em torno da formação 

continuada. 

Castro (2012) atesta que o principal instrumento de trabalho do educador é a sua 

fala, que pode ser compreendida como ação pedagógica. Esta, por conseguinte, tem a 

finalidade de provocar mudanças no sujeito, o que supõe o propósito de persuadir, de 

convencer o outro. Então, pode-se dizer, que o discurso dos professores são práticas 

sociais que implicam processos argumentativos. Esses processos, por seu caráter 

persuasivo, são capazes de dar acesso aos significados que os sujeitos atribuem aos 

objetos sociais, nesse caso, as representações sociais sobre formação continuada, o que 

justifica o uso do MEA (CASTRO et al, 2004) como metodologia de análise dos dados, 

obtidos por meio dos discursos produzidos pelos documentos e entrevistas sobre 

Residência Pedagógica. Os registros escritos e falados são nosso acesso às 









representações dos debatedores acerca da formação continuada. Conforme Rizzini, 

Castro e Sartor (1999, p. 100), 

 
quando alguém fala ou escreve, o faz para um outro ou outros com um 
objetivo determinado. [...] Um discurso é preparado pelo seu autor 
com uma intenção, mesmo que esta não seja totalmente clara para ele. 
A análise buscará explicar a quem o falante está se dirigindo, o que ele 
diz e qual a sua intenção. 

 

A análise baseada na Nova Retórica32 busca as estratégias utilizadas para 

convencer o outro através de argumentos. Essa ferramenta é usada para encontrar as 

relações entre os argumentos e os “efeitos” do discurso, ou seja, a adesão ou não do 

outro ou uma ação decorrente desta (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). Como já 

mencionado anteriormente, a linguagem do cotidiano é regida por regras de uso, que 

provêm de consensos nas práticas sociais, portanto é relevante conhecer não apenas o 

contexto em que esses sujeitos se expressam, mas os elementos que motivam essa 

expressão, ou, ainda, a atividade em que está engajado. 

A análise argumentativa não tem a finalidade de estabelecer verdades, ou de 

apontar que um discurso tem razão ou não, uma vez que a retórica, bem como as 

representações sociais, atua com juízos de valor, com o que é verossímil e as análises 

desses argumentos buscam reconhecer “as verdades” para um grupo estudado 

(CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). 

Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p. 74), vale ressaltar que o material a ser 

analisado sofre um processo de fragmentação e redução, antes de ser analisado, por ser 

inviável trabalhar com os inúmeros fatores que estão em jogo em uma interação. Para 

isso, deve-se levar em consideração nesse processo o “próprio jeito de dizer”, pois 

“revela uma intenção e se constitui também como material para a análise argumentativa 

[...], porém obriga a se separar articulações que são, na realidade, parte integrante de um 

mesmo discurso”. 

Eliminadas algumas possibilidades de interpretação pelo trabalho de redução e 

fragmentação, os objetivos da análise dão direção ao recorte. Isto é, as questões que 

originaram o estudo e os objetivos planejados é que definem as escolhas a serem feitas 
  
Em 1958, no mesmo ano em que Toulmin publicava o seu The Uses of Argument, no continente e 
criticava uma outra tradição filosófica, Perelman, Professor na Universidade Livre de Bruxelas, publica 
um livro que terá pelo menos a mesma relevância no renascimento contemporâneo da retórica: Traité de 
l’Argumentation. La Nouvelle Rhétorique” (CARDOSO; CUNHA, s/d). A nova retórica amplia o 
conceito de auditórios, dedicando-se também ao estudo dos casos de argumentação através da palavra 
escrita, principal meio de persuasão na contemporaneidade (LEMGRUBER; RIVELLI, 2011). 









para que se realize a análise. O trabalho de redução e fragmentação do discurso em 

análise acontece através de uma tópica, categorização e classificação de esquemas 

argumentativos. O produto desses processos é denominado de corpus de análise. 

No discurso, os tipos de argumentos encontrados se caracterizam da seguinte 

forma: (1) procedimentos de ligação - esquemas que, não só aproximam elementos 

distintos, eles permitem que seja instituída uma solidariedade entre eles. “Cria-se entre 

algo que pensamos que o auditório acredita e a tese, aquilo que queremos que ele passe 

a acreditar uma ligação, uma solidariedade, de tal modo que o auditório estará inclinado 

a aceitar a tese” (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 76). Do mesmo modo ocorre 

quando se tem uma tese que desejamos que seja rejeitada: a associamos a coisas que o 

auditório rejeita e assim haverá a tendência a abandonar a crença nesta tese; (2) 

procedimentos de dissociação - técnicas de ruptura com a finalidade de separar os 

elementos que são considerados como um todo ou como um conjunto solidário em torno 

de um sistema de pensamento. 

 Conforme as autoras explicam, 

 
a dissociação terá por efeito modificar esse sistema ao alterar algumas 
noções que funcionam para ele como peças mestras. Quando uma tese 
está associada a algo que parece ruim, tentamos dissociá-la desse algo 
para que possamos fazer nosso interlocutor aceitá-la mais adiante. 
(CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 76). 

 

A análise da estratégia argumentativa é baseada em um trabalho de reconstrução 

de argumentos. Para isso, é necessário escrever esquematicamente qual argumento está 

sendo utilizado pelo orador por meio de enunciados simples que o resumam. Montar 

cada etapa do argumento parte da identificação e da avaliação da regra de inferência que 

originará a tese. Deve-se destacar a tese, assim como as premissas que dão sustentação a 

ela e o modo como esses argumentos estão ligados a essa tese. A Figura 1, mostra um 

exemplo simplificado para a montagem de um argumento. 

 

 

  

 

Figura 1 – Esquema simplificado para a montagem de um argumento 
Fonte: Castro e Bolite Frant (2011, p. 77) 
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Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p. 77), a construção da estratégia 

argumentativa engendra os argumentos utilizados pelo orador de maneira que componha 

uma totalidade coerente e para que isso ocorra, cada elemento deve estar localizado e 

justificado no quadro explicativo. “Supõe-se que cada elemento está ali porque não 

poderia deixar de estar, por algum motivo, motivo esse que explica a necessidade de sua 

existência na composição final da estratégia argumentativa e que deve ser explicado”. 

Finalmente, a montagem segue-se em direção à qual “os argumentos parecem convergir 

tendo como passo inicial para a interpretação do argumento a construção de um 

esquema em torno do qual a argumentação se desenvolve” (idem). 

As autoras destacam ainda que o MEA enfatiza dois processos de montagem: 

um elaborado pelos sujeitos participantes da pesquisa e outro que ressalta a 

interpretação da fala dos entrevistados, uma vez que não é possível dizer o que o 

entrevistado disse somente repetindo o que foi dito. De acordo com elas, 

 
o trabalho, pois, da estratégia argumentativa será o de reconstruir os 
argumentos, descrevendo esquemática e resumidamente qual 
argumento foi utilizado, relacionando com outros argumentos, para 
poder explicar sua existência, classificá-lo e explicar sua posição na 
composição de um discurso coerente. (CASTRO; BOLITE-FRANT, 
2011, p. 78). 

 

A Figura 2 apresentada a seguir ilustra a montagem da Estratégia 

Argumentativa: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estratégia Argumentativa 
Fonte: Castro e Bolite-Frant (2011, p. 78) 

 

De uma forma mais simples, para análise em pesquisas qualitativas, podemos 

compreender os seguintes passos gerais: organização dos dados da pesquisa, momento 

em que se apropria e se divide o material em unidades manipuláveis, organizadas 

através de codificações, categorias ou tipologias; realização de um estudo comparativo 

dos dados, que tem por objetivo formular um esquema de perguntas-respostas dando 

Argumento 1 Réplica 1 (se Argumento 3 

Argumento 2 Réplica 2 (se houver) 









coerência aos dados; e apresentação dos resultados, tornando-os compreensíveis ao 

maior número de pessoas possíveis. 

Em relação ao MEA, estas etapas são organizadas em dez passos (CASTRO; 

BOLITE-FRANT, 2011), que apresentaremos em seguida. 

 

4.4.1 - Os dez passos do MEA 

Ressaltamos, antes de qualquer coisa, que os passos apresentados são flexíveis, 

passíveis de alteração. Resumidamente os dez passos do MEA se apresentam da seguinte 

forma:  

 
A técnica inicia-se, numa primeira etapa, com a constituição do 
corpus. Em seguida, buscamos no texto respostas às perguntas da 
pesquisa, marcando as ideias centrais relacionadas aos objetivos. 
Posteriormente, buscamos argumentos no interior do discurso dos 
sujeitos e os organizamos de modo que a formar uma sequência 
Coerente. Estudamos as possíveis oposições destacadas pelos autores. 
Interrogamos o texto de cada autor. Montamos esquemas, fazemos 
interpretações e buscamos evidências para as interpretações no próprio 
discurso (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 81). 

 

Os passos do MEA são iniciados com a leitura exaustiva do material bruto 

coletado para a familiarização com o discurso dos sujeitos e a adequação da coleta aos 

objetivos da pesquisa. 

Em seguida, é constituído o corpus de análise, que leva em consideração os 

objetivos da pesquisa e descreve a atividade na qual os sujeitos estão engajados. 

A seguir, são localizadas as controvérsias, isto é, busca-se momentos de 

controvérsia, de afirmações defendidas, mesmo que implícitas, dos motivos de acordo e 

de controvérsia. 

O quarto passo é a enunciação das teses do locutor, visto que nem sempre estão 

explícitas ou se é possível escrever da mesma forma como o sujeito as enunciou. 

O passo seguinte é a busca pelos argumentos utilizados pelo sujeito para 

sustentar sua tese, o que compreende um trabalho de recriação das estratégias 

construídas pelo interlocutor para defender seus pontos de vista. 

Uma vez localizados os argumentos, é hora de aplicar as tipologias de análise, 

neste caso, a sugerida por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). O intuito desta etapa é 

fazer emergir a dinâmica do diálogo e relacionar os tipos de acordos e argumentos à 

intenção do sujeito de causar determinados efeitos em seu auditório. 









O sétimo passo constitui-se na montagem de esquemas que expõe de maneira 

resumida como o sujeito organizou o seu discurso e que destaque o jogo argumentativo 

utilizado pelo sujeito. 

O passo seguinte é a interpretação, que tem a finalidade de conferir o sentido 

das afirmativas representadas no esquema. 

O penúltimo passo é a busca pelas evidências da interpretação, que representa a 

volta do pesquisador ao material coletado com o intuito de buscar no discurso o sentido 

demonstrado nos esquemas. 

Por último, as autoras sugerem seguir os critérios de validação, propostos por 

Lincoln e Cuba (1987 apud ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSNAJDER, 2000) para 

dar confiabilidade aos resultados. 

Em relação à tipologia de argumentos, Castro e Bolite-Frant (2011, p. 91) 

destacam que ela possibilita fazer uma relação entre a intenção do locutor e os efeitos 

desejados sobre seu auditório. Essa tipologia permite também avaliar a forma como o 

locutor entende seu auditório e o modo como elabora sua argumentação. “As técnicas 

argumentativas são geralmente utilizadas inconscientemente, porém o sentido que 

emerge delas deve ser considerado sempre intencional”. 

O modo como o locutor elege as premissas de sua argumentação e como ele as 

constrói são consequências de uma representação que ele possui sobre seu auditório, e 

supõe a finalidade de persuadir. Na análise, a classificação dos argumentos só ocorre 

quando se identifica as teses do locutor e os acordos sobre os quais baseia sua 

argumentação (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992 apud CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011) 

classificam os argumentos em três tipos: a) Argumentos quase-lógicos: são próximos 

aos raciocínios formais. O que se deve levar em consideração é que a valorização da 

lógica na contemporaneidade adiciona a este tipo de argumento um valor retórico em 

função de sua aceitação por grande parte dos auditórios pelo estatuto de cientificidade 

que possui; b) Argumentos fundados sobre a estrutura do real: esses argumentos se 

aproximam mais a uma explicação e evoca relações do tipo causa/efeito, meio/fim, etc, 

sustentando-se em “ligações reconhecidas entre as coisas e apresentadas como inerentes 

à natureza mesma das coisas, como, por exemplo, as ligações de sucessão ou de 

coexistência” (idem, p. 93); e c) Argumentos que fundam a estrutura do real: esse tipo 

de argumento se utiliza, principalmente, do exemplo, do modelo e da analogia, 









chamados de “precedentes da justiça”. Cria novas relações entre as coisas, relações não 

antes reconhecidas, em vez de se apoiar sobre a experiência. 

De acordo com Castro (2012), os processos argumentativos são capazes de 

apreender significados que os sujeitos atribuem aos objetos sociais, neste caso, as 

representações sociais de formação continuada. 









5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Os resultados serão apresentados por meio de cinco seções conforme os dados 

foram sendo analisados no decorrer da pesquisa. 

 

5.1 - Análise documental 

5.1.1- Análise do Projeto de Lei do Senado n. 284, de 08 de agosto 2012. 

Para o Senador Blairo Maggi, o país passa por seríssimos problemas de 

qualidade na Educação Básica, principalmente na alfabetização e, por isso, em 2012, 

resgatou a proposta do Projeto de Lei do Senado n. 227, de 2007, de autoria do Senador 

Marco Maciel sobre Residência Educacional, que não chegou a ser votado, sendo 

arquivado em 2011. 

O documento a analisado foi, então, o Projeto de Lei do Senado n. 284, de 08 de 

agosto 2012, de autoria de Blairo Maggi, que versa sobre a implementação da 

Residência Pedagógica como etapa ulterior a formação inicial (Anexo 2). 

Para analisar o documento, organizamos as propostas argumentativamente, de 

modo que pudéssemos extrair uma ou mais teses aonde o texto se apresentava como 

controverso. Dessa organização foram extraídas duas teses, conforme exposto no 

Esquema 1: 

 
 

 

 

  

 

 

Esquema 1 – Teses encontradas no Projeto de Lei do Senado n. 284. 

 

De acordo com o Projeto de Lei, a ideia é incluir a Residência Pedagógica como 

etapa subsequente à formação inicial para o magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e, para isso, no início do texto é reproduzido o 

parágrafo único do Art. 65 da LDBN, qual seja: 

TESE 1 

A residência pedagógica valoriza o magistério. 

TESE 2 

A residência pedagógica prepara os professores 

 para o exercício do magistério. 









 
Art. 65. Parágrafo único. Aos professores habilitados para a docência 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental será 
oferecida a residência pedagógica, etapa ulterior de formação inicial, 
com o mínimo de oitocentas horas de duração, e bolsa de estudo, na 
forma da lei. (BRASIL, 1996) 

 

A justificativa para a apresentação do Projeto para votação ao Senado, tem início 

com a explicação sobre a retomada do Projeto Lei proposto por Marco Maciel, o qual 

teve como inspiração a Residência Médica. Em seguida, é afirmado que os problemas 

que motivaram a apresentação do primeiro projeto ainda persistem: “o País enfrenta 

seriíssimos problemas de qualidade na educação básica, que têm sua origem na 

deficiência da alfabetização” sendo, inclusive uma das metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE)33 alfabetizar todas as crianças até oito anos de idade. 

Entre os muitos fatores que explicam essa deficiência, o autor evidencia não só 

“a desvalorização sistemática que a carreira docente sofreu, mas também as 

modificações estruturais por que vem passando a formação desses profissionais”, como 

também afirma que, “de modo geral, a formação inicial para o magistério na educação 

básica vem sendo feita em cursos superiores de qualidade duvidosa, muitas vezes em 

período noturno, sem contemplar uma adequada articulação entre teoria e prática”. 

Estudo realizado por Gatti (2010) sobre currículos e ementas curriculares do 

curso de Pedagogia e outras licenciaturas mostrou que a parte curricular que propicia o 

desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para que se atue nas escolas e 

nas salas de aula é bem reduzida, o que é um indicativo de que a articulação teoria-

prática, como é proposto tanto pelos pesquisadores do campo da Educação quanto pelos 

documentos legais, também se apresenta bastante comprometida desde a formação 

inicial. 

No parágrafo seguinte, o Senador evoca a LDB n. 9394 (BRASIL, 1996) para 

afirmar que ali está prevista “a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas para os 

profissionais do magistério da Educação Básica” e que essa atividade está contemplada 

nos estágios. Porém, essa modalidade não tem dado conta de preparar os professores 

para atuar em uma realidade escolar que desconhecem”. Ele reforça o que havia dito 

anteriormente, afirmando que esse fato é pior quando se trata da alfabetização, 

apoiando-se, possivelmente, em dados fornecidos pelo Instituo Brasileiro de Geografia 

  
33 O PNE 2014-2024 estava em tramitação no ano em que o Senador Blairo Maggi apresentou seu Projeto 
de Lei ao Senado (agosto de 2012). 









e Estatística (IBGE) que registram que ainda há 13 milhões de brasileiros analfabetos, 

sendo que dentre esses, 8,7% é relativa à população acima de 15 anos e 27% analfabetos 

funcionais, ou seja, são pessoas que apenas conhecem letras e números.34  

Gatti e Nunes (2009) defendem que a prática pedagógica deveria percorrer toda 

formação inicial, desenvolvendo-se do início ao fim do curso, o que propiciaria o 

contato dos futuros professores com a realidade das escolas e oportunizaria o 

estabelecimento de articulação entre aquilo que é aprendido no curso com a prática 

realizada nos estágios. Porém, Gatti (2014) considera que os estágios, na maioria das 

vezes, são atividades de observação não se constituindo em práticas efetivas, o que 

também é identificado por outros pesquisadores como Ludke (2012) e Calderano 

(2012).

De acordo com o texto do projeto, a formação inicial não é suficiente para que o 

professor se desenvolva e dê conta do seu trabalho, o que a Residência Pedagógica 

garantirá, porque a proposta apresentada é diferente: é baseada nos princípios da 

Residência Médica, que é ulterior a formação inicial. Esta, por sua vez, tem impacto 

positivo e é valorizada. Logo, o magistério também será valorizado, argumento quase 

lógico que se assemelha a uma implicação. A Residência Pedagógica irá preparar o 

professor para o exercício do magistério, porque ele terá uma carga horaria de no 

mínimo 800 horas para que esse preparo ocorra, argumento fundado na estrutura do real 

que se apresenta como uma explicação. Portanto, se melhora a formação do professor, 

melhora o ensino nas escolas, já que esta é consequência da outra. 

Além do formato “residência” e da carga horária mínima, os participantes 

também receberão bolsa de estudos durante a formação, provavelmente, é associado o 

ganho da bolsa à valorização dos docentes, já que este é um slogan bastante conhecido, 

bastante usado, previsível, um clichê: “melhor salário, melhor trabalho”. Como 

explicam Alvarenga e Mazzotti (2012, p. 197) “os slogans, que abrangem clichês, têm 

por função estabelecer ou restabelecer a comunhão entre os membros do auditório, além 

de produzir algum efeito argumentativo (PERELMAN; OLBRECHTS TYTECA, 

2005), defendendo uma causa (REBOUL, 1984)”. 

Ainda no texto do Projeto, é afirmado que não está incluída “a previsão de que a 

Residência Pedagógica se transforme em pré-requisito para a atuação docente” tanto na 

Educação Infantil, quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental, “para que sejam 

  
34 Dados atualizados. Disponível em: http://brasilemsintese.ibge.gov.br/. Acesso em 12 abr. 2016. 









assegurados os direitos dos docentes em exercício que não tiveram acesso a essa 

modalidade”. Portanto, a Residência Pedagógica é concebida como um direito do 

professor. Porém, mais adiante, é afirmado que, sendo o Projeto aprovado, nada impede 

que o certificado de aprovação na Residência Pedagógica “passe a ser utilizado nos 

processos seletivos das redes de ensino, no bojo das provas de títulos”. Ou seja, com a 

possibilidade de obter pontos nos processos seletivos, os professores poderão ser 

levados a realizarem a residência com essa finalidade. Ao mesmo tempo, por não ser um 

pré-requisito para a atuação docente, pode levar a ser apenas mais uma “modalidade 

formativa”, mais um modelo de formação continuada. Ou seja, para que a Residência 

Pedagógica não se torne mais uma formação continuada como tantos que existem ou já 

existiram, é necessário que ela seja “obrigatória” para que se tenha êxito na formação e 

no trabalho docente. 

Para o Senador Blairo Maggi, a Residência Pedagógica preparará o docente para 

a prática, para desenvolver seu trabalho, uma vez que essa modalidade formativa no 

campo da Medicina prepara o médico para atuar com seus pacientes. Assim como a 

Residência Médica é valorizada, valorizando a Medicina e os médicos, o Magistério e 

os professores também serão valorizados por terem feito Residência Pedagógica, 

argumento que funda o real por analogia, conferindo à Residência Pedagógica os 

mesmos atributos da Residência Médica por ser a ela assemelhada. Mais ainda, os 

participantes receberão uma bolsa para realizarem essa formação, o que a valoriza ainda 

mais. 

É bastante provável que o Senador Blairo Maggi compartilhe com seus pares e 

profissionais da área da Educação a representação social de formação inicial como 

deficiente e distanciada da realidade da escola. O que nos parece é que a representação 

social de formação continuada presente no Projeto de Residência Pedagógica analisado 

está ancorada na fragilidade daquela formação. Esta, não prepara o professor para o 

exercício da docência, para realizar seu trabalho, sendo necessária ser complementada 

por outra modalidade de formação, a formação continuada, que não apenas preparará o 

professor, como também valorizará o magistério. Quanto à objetivação, a insuficiência 

da carga horária da prática de ensino na formação inicial é ampliada, sendo necessária 

uma carga horária maior, que será fornecida através da Residência Pedagógica, aliada a 

bolsa de estudos e a equiparação a um modelo de sucesso, a Residência Médica. Com 

isso, o professor se sentirá preparado para exercer sua prática e valorizado 

profissionalmente. 









O esquema abaixo é uma síntese das teses e argumentos que dão sustentação ao 

discurso do Senador Blairo Maggi. Buscamos com ele construir um esquema 

explicativo que coloque em destaque o jogo argumentativo engendrado pelo Senador.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Esquema 2 - Síntese das teses e argumentos que dão sustentação ao discurso do Senador 
Blairo Maggi. 

 

5.1.2 - Análise da Portaria Capes n. 206, de 21 de outubro de 2011. 

A CAPES, com a promulgação da Lei n. 11.502, de 11 de julho de 2007 

(BRASIL, 2007), passa a ter, conforme o Art. 2º entre as suas atribuições, a de subsidiar 

“o Ministério da Educação na formulação de políticas e no desenvolvimento de 

atividades de suporte à formação de profissionais do magistério para a Educação 

Básica”. De acordo com a legislação, essa formação deve acontecer em “colaboração 

com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal e exclusivamente mediante 

convênios com instituições de ensino superior públicas ou privadas, a formação inicial e 

continuada de profissionais de magistério” (Art. 2, §2º). 

Os principais programas de formação de professores apoiados pela Capes estão 

A Formação Inicial é frágil. 
A Formação Inicial não prepara o professor para o exercício da 

docência. 

A Formação Inicial precisa ser complementada por formação 
continuada. 

Projeto de Lei n. 284 

TESE 1 
A Residência Pedagógica 

valoriza o magistério. 

TESE 2 

A Residência Pedagógica 
prepara os professores 

para o exercício do magistério. 
 

A Residência 
Médica valoriza os 

médicos. 


Carga horária de 
1.600 horas e bolsa de 

estudos. 









agrupados conforme os diferentes momentos de formação docente: inicial, continuada e 

extensão, todos comprometidos com a pesquisa e a divulgação científica. 

No grupo dos programas de formação continuada encontra-se o de Residência 

Docente, projeto piloto desenvolvido no Colégio Pedro II, que visa proporcionar aos 

professores em exercício na rede pública, diferentes experiências e práticas 

pedagógicas. 

A Capes, levando em consideração a tradição de excelência do Colégio e por ser 

a única instituição pública federal que atua na Educação Básica, criou a Portaria n. 206, 

de 21 de outubro de 201135, que dispõe sobre o apoio à execução do Programa de 

Residência Docente na instituição. O documento versa sobre a regulamentação do 

programa, atribuições dos participantes e as remunerações oferecidas. 

Para analisar este documento, também organizamos as propostas 

argumentativamente, de onde foram extraídas duas teses quando o texto se apresentou 

como controverso, apresentadas no Esquema 3. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3 – Teses encontradas na Portaria Capes n. 206 
 

De acordo com a Portaria n. 206, a atribuição da Capes é “induzir e fomentar a 

formação inicial e continuada dos docentes a fim valorizar o magistério”. 

Induzir significa persuadir a prática de alguma coisa; interferir na vontade 

alheia; levar alguém ou algo à alguma coisa. Mas, por que induzir? A palavra induzir 

acrescenta sentido ao que está sendo dito. 

A formação continuada é um tema polêmico que não tem causado impacto nos 

docentes. Como já mencionado anteriormente, Gatti e Barreto (2009) apontaram que a 

  
35 Cabe registrar que a Portaria n. 206, de 21 de outubro de 2011, se refere ao Decreto n.6.316, de 
20/12/07 para afirmar suas atribuições. Porém, em 2 de março de 2012, este foi revogado pelo Decreto n. 
7.692 e o alterou, mas manteve a finalidade da Capes em “subsidiar o Ministério da Educação na 
formulação de políticas e desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de 
magistério para a Educação Básica” (Art. 2º). 

TESE 1 

O Programa de Residência Docente valoriza o magistério. 

TESE 2 

Tradição de excelência do Colégio Pedro II aumenta o IDEB. 









superficialidade de alguns programas de formação continuada pode gerar fatores 

limitadores e que o equívoco pode não estar na formação do professor, mas na falta de 

suporte que este profissional tem. Muitas vezes, os programas de formação inicial são 

aligeirados, não proporcionando aos docentes momentos em que podem tratar das 

angústias e dificuldades de sua vivência. No entanto, a Capes se coloca contra essa 

corrente, propondo outro tipo de formação, diferente daquelas que vêm sendo 

oferecidas. 

E como está formação irá valorizar o magistério? Segundo o documento, os 

docentes estarão inseridos em uma instituição de tradição e excelência, orientados por 

professores experientes e isso é suficiente para valorizar o magistério. O residente 

deverá cumprir um mínimo de 500 horas de atividades estipuladas pelo Colégio, e 

durante a realização da Residência, receberão bolsas de estudo e/ou pesquisa, donde 

associa-se o ganho da bolsa à valorização dos docentes. O mesmo clichê que já 

havíamos identificado no Projeto de Lei do Senado n. 284: “melhor salário, melhor 

desempenho”. 

Um dos objetivos da Residência Docente é validar o impacto de uma proposta 

inovadora. A palavra “validar” acrescenta sentido ao que está sendo dito. Ora, se a 

Capes validará o programa, é porque supõe que ele terá impacto na formação 

continuada. Ou seja, a Capes induz a um programa que, no documento, mostra uma 

quase certeza de que causará impacto. O programa não estará sendo testado, não será 

mais uma tentativa para melhorar a formação docente e, consequentemente, o trabalho 

do professor. Mas, estará sendo validado, portanto, é uma proposta assertiva, porque 

agora estará sendo realizada em uma instituição de tradição e excelência, donde dará, 

certamente, resultados positivos. 

A palavra “inovadora” também é um acréscimo. A Capes a utiliza para mostrar 

que na área da Educação ainda não houve um programa como esse, baseado nos 

princípios da Residência Médica. É, portanto, uma proposta diferente, porque valoriza o 

magistério, assim como a Residência Médica valoriza a Medicina. O que também está 

posto no Projeto de Lei do Senado n. 284. 

De acordo com a Portaria n. 206, o Programa Residência Docente oportunizará o 

compartilhamento, a vivência educacional na instituição por meio da imersão do 

professor no cotidiano do Colégio Pedro II, oferecendo ao recém-licenciado uma 

formação complementar em questões de ensino e aprendizagem da área ou de 

disciplinas e em aspectos da vida escolar. 









O Programa também propõe “aos professores da Educação Básica uma vivência 

profissional orientada que lhe propiciará o acompanhamento de ações pedagógicas, o 

desenvolvimento da autonomia na produção e na aplicação de estratégias didáticas, a 

internalização de preceitos e normas éticas e o estímulo à reflexão crítica a respeito da 

ação docente” (Art. 2º, § III). Num certo sentido, o Programa transfere a 

responsabilidade de seu êxito para o próprio docente, uma vez que a este caberá aceitar 

a proposta. Tal argumento está ancorado na responsabilização do professor pelo 

sucesso/fracasso de sua formação (cf. SHIROMA; EVANGELISTA, 2003). 

Segundo a Portaria n. 206, o Programa Residência Docente promove e fomenta a 

articulação do Colégio Pedro II com a rede pública, estendendo a ela essa tradição e a 

sua vasta experiência, o que contribuirá para elevar o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) dessas escolas, tendo em vista que a prioridade será dada aos 

participantes que atuam em escolas com baixo IDEB. A imersão dos docentes nessa 

instituição de tradição e experiência, orientados por professores experientes irá ajudá-

los a elevar o IDEB de sua escola, ou seja, para a Capes, o contato dos docentes com o 

cotidiano do Colégio Pedro II, com sua tradição, com sua expertise, já será suficiente 

para impactar o IDEB. O processo assemelha-se quase a uma osmose: o simples contato 

causa o efeito. 

O Colégio Pedro II apresentou bom desempenho no IDEB referente a 2013. Nos 

campi I (anos iniciais do Ensino Fundamental) todos ficaram acima da média Nacional, 

4,9, prevista para 2013. O campus Engenho Novo I teve média 7,4; campus Humaitá I 

média 7,6; campus Realengo I média 7,3; campus São Cristóvão I média 7,3 e campus 

Tijuca I média 7,6. Nos anos finais do Ensino Fundamental a média Nacional prevista 

para 2013 foi de 4,4 e os campi do Colégio Pedro II tiveram as seguintes médias: Centro 

7,7; Engenho Novo II 6,3; Humaitá II 6,7; Realengo II 6,6; São Cristóvão II 5,9; e 

Tijuca II 6,8. Todas as médias estão acima daquela esperada. Portanto, o Colégio Pedro 

II confirma sua excelência e é esta excelência que garantirá que os docentes 

participantes da Residência Pedagógica reproduzam em suas escolas excelentes 

desempenhos. 

Consoante com o documento, a instituição será acompanhada e avaliada “pela 

Capes de modo a subsidiar decisões sobre a expansão desse modelo a outras 

instituições” (Art. 9º) que sejam de tradição e excelência para contribuir com a 

formação continuada dos professores da Educação Básica. Esse modelo de formação, 

portanto, só dará certo se ocorrerem em instituições de tradição e excelência. 









Uma vez feita a análise argumentativa da Portaria n. 206, foi possível identificar 

indícios da representação social de formação continuada compartilhadas pelos sujeitos 

que elaboraram esse documento. Também ancorada na formação inicial, que é frágil, 

necessita ser complementada por formação continuada de excelência, realizada em uma 

instituição de tradição, o que promoverá o sucesso do professor em seu trabalho e a 

elevação do IDEB. No que diz respeito a objetivação, como esses sujeitos relacionam 

essa formação continuada a uma instituição de referência de ensino, distorcem a ideia 

do que seria uma efetiva formação, uma vez que o contato com esta instituição já 

poderia garantir o progresso no trabalho do professor e nas avaliações, subtraindo de si 

a responsabilidade de eventuais fracassos e problemas do programa, um processo que 

poderia ser condensado na ideia de osmose. 

Por essa razão, o Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II é uma 

proposta assertiva: valorizará o magistério assim como a Residência Médica valoriza a 

Medicina, sendo diferente das demais propostas de formação continuada, as virtudes de 

um programa são transferidas “naturalmente” para o outro. A Residência Docente 

realizada no Colégio Pedro II seria, portanto, o “padrão ouro” da formação continuada, 

modelo a ser seguido pelas demais inciativas. No texto do documento, a palavra 

“padrão” aparece duas vezes, referindo-se à qualidade da Educação Básica, o que o 

Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II certamente ajudará a melhorar. 

Abaixo sintetizamos as teses e os argumentos que sustentam os discursos dos 

sujeitos que elaboraram a Portaria da Capes. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Formação Inicial é frágil. 
A Formação Inicial não prepara o professor para o exercício da 

docência. 

A Formação Inicial precisa ser complementada por formação 
continuada. 

Portaria da Capes 
n. 206 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4 – Síntese das teses e argumentos que sustentam os discursos dos 
sujeitos que elaboraram a Portaria da Capes. 

 
 

5.1.3 - Análise do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II36 

O terceiro documento em análise dispõe sobre o programa de Residência 

Docente no Colégio Pedro II. O documento versa sobre os objetivos do programa, carga 

horária, normas de atuação e atribuições dos participantes. 

Para analisar esse documento, também organizamos as propostas 

argumentativamente de onde extraímos uma tese, conforme o Esquema 5. 

 

 



     

 
Esquema 5 – Tese encontrada no Programa de Residência Docente do Colégio 

Pedro II 

  
36 Todas as informações constantes nessa seção foram adaptadas daquelas disponíveis no site 
http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/. 

TESE 

O Programa de Residência Docente aprimora a formação do 

professor. 

Tese 1 
O programa de Residência Docente valoriza o 

magistério. 

Tese 2 
Tradição e excelência do Colégio Pedro II 

aumenta o IDEB. 


Proposta 
inovadora 

Os docentes estarão inseridos 
em uma instituição de 
tradição e excelência, 

orientados por professores 
experientes. 

Carga horária de 500h. 
Bolsa de estudos. 

O contato com o Pedro 
II aumenta o IDEB. 

“Padrão ouro” da 
formação continuada. 









De acordo com o documento, o programa visa aprimorar a formação docente. E 

como será esse aprimoramento? Os residentes estarão inseridos em um ambiente escolar 

de reconhecida excelência e, a partir de sua vivência nessa instituição desenvolverão 

competências que irão complementar a formação inicial recebida. Ao realizarem a 

residência, os participantes receberão uma bolsa de estudos e/ou de pesquisa da Capes 

durante a formação, o que, provavelmente, indica que o ganho da bolsa está associado à 

valorização dos docentes, o que já vimos ser um clichê: “melhor salário, melhor 

trabalho”, bastante conhecido. 

O Programa, conforme o documento, pareia os professores recém-formados e 

ingressantes na rede pública com a expertise pedagógica acumulada pelo Colégio Pedro 

II, oferecendo uma formação complementar em questões de ensino-aprendizagem na 

área, como também em aspectos da vida escolar, e pretendendo possibilitar a aplicação 

de novas metodologias e estratégias pedagógicas na instituição de origem do residente. 

A imersão em uma instituição de excelência com professores capacitados e 

experientes auxiliará o residente a melhorar os resultados da aprendizagem de seus 

alunos em suas escolas, já que o público-alvo do programa são professores da rede 

pública, que atuam em escolas de baixo IDEB. Um dos objetivos é, portanto, capacitar 

os participantes para que ajam como multiplicadores em seus locais de trabalho, 

desenvolvendo estratégias pedagógicas apropriadas a realidade do Estado e do 

Município, além de criar produtos acadêmicos relacionados à prática docente que 

possam ser aplicadas à realidade da escola pública. Esses objetivos serão alcançados 

porque os participantes estarão em contato com uma instituição de excelência e 

professores experientes, argumento que, fundado na estrutura do real, já que atesta o 

aprimoramento da formação inicial como consequência do contato com professores 

experientes. 

De acordo com o documento do Programa, os participantes estarão distribuídos 

em quatro categorias: (1) Residentes Docentes: Público-alvo do programa, formado por 

professores da rede pública estadual e municipal (preferencialmente de escolas de baixo 

IDEB), com diploma de Licenciatura Plena e que atuem em quaisquer áreas/disciplinas 

oferecidas na educação básica, do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio; (2) Professores Supervisores: Professores integrantes do quadro efetivo de 

professores do Colégio Pedro II, com título mínimo de especialista e experiência 

docente mínima de três anos na Instituição. Atuam diretamente com os residentes 

docentes da sua disciplina nos seus campi de lotação, orientando, supervisionando e 









avaliando suas atividades no Colégio Pedro II, assim como auxiliando e orientando a 

organização de atividades na escola de origem do residente; (3) Coordenadores de Área: 

Professores integrantes do quadro de professores pós-graduados do Colégio Pedro II, 

com título de mestre ou doutor e experiência docente mínima de três anos na Instituição. 

São responsáveis por definir, em conjunto com o Coordenador Institucional e sua 

equipe, as linhas-mestras do Programa, os trabalhos, estudos e práticas a serem 

realizados pelos residentes docentes nas atividades desenvolvidas no Pedro II e na 

escola de origem de cada residente; e (4) Coordenador Institucional: professor 

integrante do quadro de professores pós-graduados do Colégio Pedro II, lotado na Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com o título de doutor. É o responsável pela 

organização geral do programa e atua como interlocutor entre a CAPES e as Secretarias 

envolvidas, fornecendo-lhes dados e documentos relativos ao acompanhamento do 

Programa.  

As atividades a que o documento se refere, estão ligadas à área de docência (200 

horas), e serão desenvolvidas no Colégio Pedro II e na instituição de origem; atividades 

em formação continuada (200 horas), oficinas, congressos, etc.; atividades em setores 

administrativo–pedagógicos do Colégio Pedro II (20 horas), laboratório, biblioteca, 

secretaria, Seção e os Setores de Supervisão e Orientação Pedagógica (Sesop), etc. 

Percebe-se que mudanças no processo de organização do trabalho docente 

(BARROSO, 2003, OLIVEIRA et al. 2004a, 2004b dentre outros) geraram a 

necessidade de focalizar, além da prática pedagógica, as atividades que são realizadas 

em sala de aula, da organização do tempo e do espaço, a participação dos professores na 

administração e gestão escolar (CASTRO; MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 2013). 

Consoante com o documento, o residente tem uma carga horária de 420 horas, 

onde, atenderem a todos os requisitos do programa atingindo conceito mínimo B (entre 

os conceitos A-Excelente, B-Bom e C-Insatisfatório) em suas etapas, será certificado 

pelo Colégio Pedro II como Especialista em Docência do Ensino Básico na sua 

disciplina específica de atuação. Ou seja, realizar a residência no Pedro II, ter contato 

com essa instituição de excelência e aprender o que não foi aprendido na graduação 

permitirá que o residente se torne um especialista em sua área de atuação. 

Além disso, no Colégio Pedro II, o residente irá observar e colaborar em aulas 

da sua disciplina com a presença de um professor da instituição; ministrará aulas sob a 

supervisão; participará de atividades nas salas de recursos (Educação Especial) e de  

projetos e atividades complementares com a orientação do supervisor; elaborará planos 









de aula; orientará estudos dirigidos com grupos de alunos; fará visitações técnicas ou 

culturais com os alunos; preparará materiais; desenvolverá atividades tais como 

avaliação de livros e provas de concurso da sua disciplina; e comparecerá a reuniões 

pedagógicas e colegiados, quando autorizado. No entanto, não será permitido ao 

residente: fiscalizar provas, ser responsável pelos processos institucionais de apoio e 

aprofundamento e ministrar aulas sem a presença de um professor do Colégio Pedro II. 

Em sua instituição de origem, o residente deve preparar e aplicar atividades 

pedagógicas, a partir de pressupostos oriundos das atividades desenvolvidas no Colégio 

Pedro II, orientadas pelo professor supervisor; elaborar relatórios periódicos com relato 

das experiências aplicadas na sua instituição, avaliar junto ao Professor Supervisor as 

atividades desenvolvidas; e elaborar e apresentar um produto acadêmico-pedagógico 

final relacionado à prática docente, sob a orientação do seu Professor Supervisor a ser 

avaliado por uma comissão. 

As atividades em formação continuada consistem em: participar de oficinas, 

palestras, minicursos, congressos e eventos acadêmicos presenciais e/ou 

semipresenciais; elaborar e entregar ao supervisor, ao final do primeiro semestre letivo, 

um relatório das atividades desenvolvidas; elaborar e apresentar o Memorial 

Circunstanciado de sua trajetória no Programa de Residência Docente, incluindo não só 

as atividades desenvolvidas, mas também uma avaliação e reflexão crítica destacando os 

pontos positivos da sua experiência, as sugestões de aperfeiçoamento do Programa, as 

áreas em que sentiu crescimento profissional e as contribuições específicas à sua futura 

prática profissional. 

As atividades em setores administrativos–pedagógicos do Colégio Pedro II estão 

ligadas a observar a atuação do Sesop, Biblioteca Escolar, Secretaria, Laboratório de 

Informática, etc.; participar de palestras promovidas por esses setores a fim de entender 

a importância e funcionamento dos mesmos na estrutura da escola; participar de 

reuniões escolares indicadas pelo supervisor com a devida autorização dos responsáveis. 

O que nos parece é que ao inserir os professores-residentes nessa instituição de 

excelência, esse profissional de alguma forma ficará no mesmo patamar de excelência 

em que os professores que atuam no Colégio Pedro II estão. Dessa forma, podemos 

inferir que a excelência da instituição será transferida para o professor-residente por 

estarem participando desse programa e que com isso sua formação será aprimorada, o 

que traz novamente a ideia de osmose. 









A representação social de formação continuada compartilhadas pelos sujeitos 

que elaboraram o Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II, assim como 

aquelas compartilhadas pelos profissionais que criaram a Portaria Capes n. 206 e o 

senador Blairo Maggi que retomou o Projeto de Lei apresentado anteriormente por 

Marco Maciel parece estar ancorada na fragilidade da formação inicial, suas 

deficiências e suas dificuldades. Para melhorá-la é necessário complementá-la com uma 

formação continuada de excelência, realizada em uma instituição de tradição, com 

professores experientes e capacitados que orientarão os residentes, promoverá o sucesso 

do professor em seu trabalho e a elevação do IDEB em suas instituições. Essa formação 

é objetivada pela maneira como suplementam a instituição e os professores do Colégio 

Pedro II. Dessa maneira, para o aprimoramento da formação basta o contato do 

professor-residente com a excelência da instituição e com professores experientes e 

capacitados. 

Abaixo está um esquema da tese e dos argumentos que sustentam os discursos 

dos sujeitos que elaboraram o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6 – Síntese da tese e argumentos que sustentam os discursos dos sujeitos 
que elaboraram o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. 

A Formação Inicial é frágil. 
A Formação Inicial não prepara o professor para o exercício da 

docência. 

A Formação Inicial precisa ser complementada por formação 
continuada. 

Programa de Residência 
Docente Colégio Pedro II  

Tese 
O programa de residência aprimora 

a formação do professor. 

Bolsa de estudos 
e carga horária de 

420 h. 

A excelência da instituição é 
transferida para o residente, 
aumentando o IDEB de suas 

escolas. 
 









5.2 – Observação Participante 

A observação participante, realizada na FFP-UERJ, ocorreu de outubro de 2013 

a dezembro de 2014, período em que foram realizados oito encontros, um por mês, dos 

quais foram observados cinco. 

Nesses encontros, as narrativas de situações vividas no cotidiano profissional 

eram compartilhadas e problematizadas coletivamente. Porém, tinha-se o cuidado em 

trabalhar com essas narrativas de forma que não fossem “terapias em grupo”, mesmo 

quando emoções eram acionadas. 

A dinâmica visava contextualizar e conhecer processos e trajetórias produtoras 

de marcas e reconstruí-las a partir do presente, sendo norteadas por eixos tais como 

problematização da prática pedagógica, entendimento da realidade educacional na qual 

os professores participantes estavam inseridos; debates sobre as situações vividas e 

possibilidades de superação de dilemas. 

Textos eram lidos, trabalhos eram apresentados e, a partir daí, era feito algum 

trabalho com a dimensão individual do ser professor, através de um relato oral, de uma 

representação gráfica, de uma escrita de si ou mesmo de depoimentos mais completos 

relacionados ao tema do encontro. 

No primeiro e único encontro de 2013, uma professora da FFP-UERJ 

compartilhou sua pesquisa de doutorado com os participantes. O tema versava sobre 

religião afro-brasileira e identidade. No curso de Pedagogia da instituição a disciplina 

História da África e religião é obrigatória, e após a apresentação, houve discussões 

sobre como trabalhar religião nas escolas e que questões o tema suscita, além de serem 

oferecidas bibliografias para auxiliar o professor nesse trabalho. 

Em 2014, o tema abordado no primeiro encontro foi “O que nos torna 

professor”. Nesse dia, os professores se apresentaram e relataram suas experiências de 

formação e com o trabalho docente. Também foi solicitado que os participantes 

escrevessem um artigo sobre sua participação na Residência, refletindo sobre sua 

prática. Esses artigos foram publicados na Revista Soletras37. 

  
“A Revista Soletras é um periódico eletrônico do Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística 
(PPLIN), vinculada ao Departamento de Letras (DEL), da Faculdade de Formação de Professores da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ). Com periodicidade semestral, de acesso livre e 
gratuito, a revista busca incentivar o debate científico nas diversas áreas de conhecimento do programa, 
além de difundir os resultados de trabalhos inéditos desenvolvidos de professores e pesquisadores 
vinculados a instituições de ensino e pesquisa nacionais ou internacionais, bem como da comunidade 
científica em geral. Os números são organizados com base no dossiê, com edições que intercalam Estudos 
Literários e Estudos Linguísticos”. (Disponível em: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras. 
Acesso em: 13 mai 2016). 









No encontro seguinte, a aula foi dedicada à produção da escrita dos artigos. A 

professora iniciou a aula com a pergunta “Como surgiu o ato de escrever? ” e, partir daí, 

propôs questionamentos como “porque estamos escrevendo?”, que fizeram emergir 

desafios e facilidades para escrever, os quais foram sendo abordados e discutidos. 

Num outro momento, foi proposta discussão em torno de um texto sobre “ser 

pedagogo” para que os participantes pudessem falar sobre sua prática docente, uma vez 

que o texto a ser escrito para publicação deveria ter relação com essa prática, tendo sido 

apresentado um roteiro para orientação da escrita. Era necessário que os professores 

participantes fizessem uma relação do que era trabalhado na Residência com sua 

prática, utilizando como referencial teórico Paulo Freire. 

No curso, trabalha-se com essa possibilidade de auxiliar a organização de ideias 

surgidas no grupo, o que se configurou como uma oportunidade de publicação contendo 

textos escritos pelos participantes, sistematizando experiências e saberes oriundos de 

sua experiência em sua grande maioria orientados pelos docentes da universidade38. 

Em um novo encontro houve a leitura e discussão do texto “Os processos de 

construção identitária docente: a dimensão criativa e formadora das crises”, de Ecleide 

Furlanetto, publicado em 2012 pela "Formação Docente", Revista Brasileira de Pesquisa 

sobre Formação de Professores, de responsabilidade editorial do Grupo de Trabalho 

"Formação de Professores" (GT08) da Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), em coedição com a Editora Autêntica. O objetivo do 

texto era investigar as crises que emergem no exercício da docência e quais os recursos 

os professores disponibilizam para enfrentá-las. Durante a discussão, Paulo Freire foi 

muito citado nas falas da professora e dos professores participantes. 

Em nosso último encontro, outra professora da FFP-UERJ apresentou seu 

trabalho de Pós-Doutorado sobre a inserção docente na profissão. Temas como processo 

de inserção profissional, auto formação, resistência para formação continuada na escola, 

como os professores atuam em sala de aula foram abordados na apresentação e 

discutidos logo depois. 

Além disso, foi lido o livro “O tempo do voo”, de Bartolomeu Campos de 

Queirós para destacar a importância do uso de imagens na aprendizagem. Após a 

leitura, os participantes se dividiram em dois grupos e foi solicitado que representassem 

em forma de imagem o processo de docência dos participantes. 

  
Os textos escritos foram incluídos na publicação (no prelo) de um volume da Coleção Escritas de 
Professores, a ser publicado pela Intertexto Editora, não mais pela Revista Soletras. 









O primeiro grupo desenhou uma professora com livros na mão e um sol que 

representava a luz que ilumina o conhecimento e a energia necessária para promover a 

transmissão do conhecimento e a possível transformação do indivíduo advinda desse 

processo. É possível perceber que, para os professores que participavam do curso, não 

apenas o conhecimento a ser transmitido aos alunos é fundamental, mas o professor tem 

a responsabilidade de transformar seus alunos, em sujeitos ativos do processo da 

aprendizagem onde “os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção 

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo” (FREIRE, 1997, p. 26). 

O segundo grupo desenhou alunos e a professora sentados em círculo, o que 

representava a transmissão do conhecimento de forma não tão hierarquizada, mas com a 

possibilidade de ser compartilhada, possibilitando a troca entre professor e alunos, 

permitindo que, nesse processo, todos pudessem se visualizar e promover a interação 

entre eles. Para esses professores, o conhecimento é adquirido de maneira horizontal, 

onde o professor é responsável por mediar à relação ativa do aluno com a matéria e até 

mesmo com os conteúdos próprios de sua disciplina, levando em consideração o 

conhecimento, a experiência e o significado que o aluno traz consigo, seu potencial 

cognitivo, sua capacidade e interesse, seu procedimento de pensar, seu modo de 

trabalhar. O conhecimento de mundo ou conhecimento prévio do aluno é respeitado e 

ampliado (LIBÂNEO, 1998). 

Além dos encontros, durante o mês, a professora enviava textos por e-mail para 

que os alunos pudessem estar a par do que está acontecendo na Educação e discuti-los 

nos encontros. Os textos eram artigos, reportagens e entrevistas com autores da área da 

Educação, sendo os temas mais abordados escola, formação e prática docente. Em 

relação aos autores, esses variavam de professores universitários a autores como Paulo 

Freire e Antônio Nóvoa. Esses autores consideram que a formação docente deve 

proporcionar situações que possibilitem refletir sobre a prática. Nóvoa (1992, p. 26) 

defende que a troca de experiências e a partilha de saberes “consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, 

o papel de formador e de formando”. Freire (1997, p. 58), por sua vez, acredita que o 

professor se faz e se forma “como educador, permanentemente, na prática e na reflexão 

da prática". 

A partir do que foi trabalhado e discutido nos encontros sobre formação e prática 

docente, foi possível verificar a importância dada à reflexão sobre a prática, entendida 









como promotora de mudanças tanto profissionais quanto pessoais. Identificamos que a 

proposta de Residência Pedagógica do FFP-UERJ se configurava num espaço de 

reflexão sobre a prática docente, onde a aprendizagem se mantinha no nível de 

discussões, aproximando-se de uma das perspectivas que Mendes Sobrinho (2006) 

definiu como crítico-reflexiva, pois visava proporcionar a reflexão sobre a prática, a 

busca de resolução de problemas a partir da realidade e do trabalho colaborativo, e do 

modelo de aprendizagem definido por Garcia (2002), ‘‘aprender com os outros’’, em 

colaboração, tendo como objetivo atingir metas que são comuns ao grupo constituído. 

Destacamos que, apesar do esforço da professora responsável, os encontros não 

aconteciam uma vez por mês, fosse por falta de quórum, da pouca adesão dos 

professores, das greves durante esse período, ou da falta de parceria com a Secretaria 

Municipal de São Gonçalo. Era difícil conseguir a presença de muitos professores para 

os encontros porque, além do curso ser aos sábados, os participantes não recebiam 

nenhuma ajuda de custo. Tentou-se até bolsa na Faperj que financiasse ao menos a 

passagem e o lanche dos professores para que eles se sentissem mais motivados a 

frequentarem o curso, mas infelizmente isso não aconteceu. 

Verificamos que a maioria dos participantes que frequentava o curso ou eram 

alunos do Mestrado da FFP-UERJ ou tinham interesse em entrar para o programa de 

Pós-Graduação da instituição, pois eram professores da Prefeitura de São Gonçalo ou 

moradores do próprio Município. Sua divulgação era voltada para esse público que 

tinha acesso à Universidade, aos programas e aos cursos oferecidos por ela. No entanto, 

cabe comentar que o alcance do público participante acabava por ser limitado, tendo em 

vista a localização do campus ser em município distante da capital do Estado. Por outro 

lado, um fator que contribuiu para a frequência ser de professores do Município de São 

Gonçalo foi o incentivo concedido pela Prefeitura aos participantes em seu plano de 

cargos e salários. Em relação aos residentes do Município, resta clara a determinação da 

participação frente a localização da Universidade. 

Cabe ressaltar que a FFP-UERJ é uma instituição de referência de ensino com 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) avaliado pela Capes com a nota 

máxima (sete). Apesar disso, acreditamos que a falta de parceria com o Município de 

São Gonçalo, a ausência de bolsa de estudo que auxilie a participação dos professores 

no curso e a localização do Campus contribuem para a baixa procura pelo curso quando 

comparada ao PRD do Colégio Pedro II. 

 









5.3 - Entrevistas 

 A seguir serão apresentadas as análises argumentativas referentes às entrevistas 

realizadas. 

 

5.3.1.- Entrevista com a professora responsável pelo curso de Residência 

Pedagógica da FFP-UERJ. 

A professora que implementou a residência pedagógica na FFP-UERJ é 

Graduada em Pedagogia, possui Mestrado em Educação, Doutorado em Ciências pela 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)/Fundação Oswaldo Cruz e Pós-Doutorado 

em Educação na Universidade de Barcelona. É professora associada do Departamento 

de Educação e bolsista do Programa PROCIÊNCIA39 desde 2006. Possui uma vasta 

experiência na área de Educação, com ênfase em Formação de Professores, atuando 

principalmente com inserção profissional docente, estágio supervisionado, estudo de 

egressos e pesquisa qualitativa. É docente permanente do Mestrado em Educação-

processos formativos e desigualdades sociais, em São Gonçalo. 

Como já mencionado, por falta da disponibilidade de horário da professora para 

realizar a entrevista, esta foi feita por e-mail, o que provocou um menor 

aprofundamento na análise de seu discurso. 

As perguntas (Apêndice 4) versavam sobre as contribuições do programa para a 

formação e trabalho do professor, seus pontos positivos e negativos, se esse modelo de 

formação valorizava o magistério, as dificuldades enfrentadas para realizar o curso e se 

os professores participantes se sentiam mais motivados para exercerem o magistério 

após a realização da Residência Pedagógica. 

A tese apresentada a seguir é uma síntese do que consideramos central em seu 

discurso e que ela defendeu na maior parte do tempo. 

 

 

 
  
39 O Programa de Incentivo à Produção Científica, Técnica e Artística (PROCIÊNCIA), destina-se a 
valorizar a produção científica, técnica e artística dos docentes da UERJ optantes pelo regime de 
dedicação exclusiva. É um programa inovador no âmbito das universidades brasileiras, porquanto 
institucionaliza avaliação periódica, a cada três anos, por meio de mecanismo competitivo de seleção. A 
admissão e a permanência no programa decorrem do julgamento de Comitês (internos e externos) de 
seleção e acompanhamento, que utilizam critérios de avaliação compatíveis com aqueles adotados pelas 
agências de fomento. A bolsa é paga por intermédio de um convênio de cooperação técnica Uerj/Faperj. 
(Disponível em: http://www.sr2.uerj.br/depesq/procienc/procienc.html. Acesso em 27 ago.2015)









 

 

 
Esquema 7 – Tese encontrada no discurso da professora responsável pelo projeto 

de Residência Pedagógica da FFP-UERJ 
 

Os argumentos utilizados pela professora para sustentar sua tese se baseiam no 

despreparo do professor ao iniciar a docência, argumentos fundados na estrutura do real 

na forma de explicações para a existência da Residência Pedagógica. Ela diz que 

programa foi implementado devido à procura dos ex-alunos para saber como iriam atuar 

em sala de aula: 

 

Pelo fato de termos sido procurados sempre por ex-alunos para ajudar 
nas situações em que não sabiam o que fazer quando entravam nas salas 
de aula após aprovação em concursos públicos ou contratação em 
escolas particulares. O que fazíamos informalmente, decidi fazer 
institucionalmente. 

 

De acordo com ela, o objetivo da Residência Pedagógica é abrir um espaço para 

reflexão, encontros e trocas para os professores recém-formados, uma vez que além de 

formar, é preciso apoiar processos de fortalecimento da permanência de professores no 

campo de trabalho. A proposta da Residência é que esse espaço se configure num 

dispositivo para a troca de saberes entre a universidade e a escola, oportunizando o 

surgimento de saberes e conhecimentos que possam responder aos desafios da formação 

de professores. 

A professora tem obtido depoimentos positivos com relação aos benefícios da 

Residência Pedagógica para os professores que estão em atividade. Para ela, o mais 

importante é que ali seja um espaço de discussão da realidade que vive o professor, 

onde ele se sinta à vontade para falar sobre o seu trabalho: 

 

Esse projeto não traz receitas prontas de práticas. Acredito que o mais 
importante seja criar um espaço de discussão de situações vividas sem 
ameaças e sem críticas, o que é muito comum nas escolas ou em 
processos de formação continuada oferecidos pelas redes, em que em 
geral são trazidas receitas a serem seguidas. 

 

A residência foi instituída para auxiliar o professor recém-formado 

em sua prática docente. 









A metáfora da receita tem sido muito utilizada com uma conotação negativa, 

referindo-se em geral a um tipo de pedagogia antiga, tradicional, que exibia padrões 

rígidos de prática docente (CASTRO, 2010, CASTRO; MAIA; ALVES-MAZZOTTI, 

2013). O argumento que utiliza uma metáfora com esta conotação reforça a ideia de que 

é necessária uma formação continuada feita em outros moldes. 

García (2010) afirma que a realidade cotidiana dos professores iniciantes 

provoca o abandono da profissão por estarem insatisfeitos com seu trabalho devido aos 

baixos salários, a problemas de disciplina com os alunos, à falta de apoio e poucas 

oportunidades para participar na tomada de decisões. Segundo a professora, ao propiciar 

um espaço de possibilidades, a Residência Pedagógica auxilia na adesão e permanência 

do professor recém ingresso no magistério, porque desmistifica alguns dos constructos 

do tipo – “não sou bom professor” ou “o que aprendi na faculdade não ser para nada”. 

Com relação à valorização do magistério, a professora acredita que “valorizar o 

magistério passa por uma valorização da pessoa do professor/a, de seus saberes e 

fazeres, de suas potencialidades”. Ou seja, para ela, é preciso que o professor seja 

valorizado pessoal e profissionalmente e não por fazer uma formação ou outra. Segundo 

Nóvoa (1992, p. 25), autor utilizado pela professora em alguns momentos do curso, “a 

formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos, ou de técnicas), 

mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente da identidade pessoal”. Por isso, o entendimento de que a 

experiência docente se caracteriza como elemento importante no processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional do professor e que o cotidiano escolar e sua 

complexidade produzem material significativo para que se compreenda a realidade por 

eles vivida, seus saberes e fazeres. 

Sobre os professores se sentirem mais motivados para o magistério após realizar 

a Residência Pedagógica, ela diz ter depoimentos que comprovam algumas descobertas 

de auto capacidade de ser docente, o que, em sua avaliação, pode trazer algum benefício 

para que o professor permaneça no magistério, além de reconhecer que os 

conhecimentos adquiridos na formação inicial dão subsídios para o fazer docente. No 

entanto, ela afirma que existem fatores que conspiram contra isso, como baixos salários 

e condições precárias de trabalho: 

 









A Residência pode atenuar algumas dificuldades operacionais, mas não 
pode fazer nada com a realidade em que vivem e trabalham os docentes 
desse segmento no país. 

 

Esse argumento tira sua força no estatuto de prova que os depoimentos assumem 

em sua fala, portanto, argumentos do tipo quase lógico. 

A professora destaca como pontos positivos da Residência Pedagógica o suporte 

que é oferecido aos professores iniciantes e que os auxiliam na permanência da 

docência, as publicações dos trabalhos que são desenvolvidos nos encontros, as idas a 

eventos científicos e o fortalecimento dos saberes dos docentes que participam do 

projeto. 

No que se refere aos pontos negativos, ressalta que o fato de os encontros 

acontecerem aos sábados gera uma dificuldade para quem trabalha a semana toda. 

Percebemos aqui que, para ela, ser professor é uma tarefa difícil que exige tempo e 

esforço para realizá-la. Em contrapartida, a pouca adesão da rede de São Gonçalo ao 

projeto acontece porque, segundo ela, os participantes não recebem nenhum tipo de 

ajuda de custo para o deslocamento e isso dificulta a frequência dos professores: 

 

Manter um projeto sem ajuda de custo para o deslocamento dos 
participantes dificultou muito sua frequência. 

 

 Além da dificuldade em estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de São 

Gonçalo, um outro fator negativo que ela aponta e que prejudica os encontros são as 

greves que existem na Universidade. 

É possível identificarmos indícios da representação social de formação 

continuada que a professora parece compartilhar com seus colegas de profissão: a 

formação inicial é precária e não prepara o professor para atuar no magistério, por isso a 

necessidade da formação continuada, que fornecerá suporte aos professores iniciantes. 

A metáfora suporte sugere sustentar algo, dar apoio. Nesse contexto, o suporte 

oferecido seria de um modo geral, onde a Residência Pedagógica é o espaço para 

reflexão, encontros e trocas de experiência entre os professores recém-formados, um 

espaço de discussão sobre a realidade que vive o professor. Não são as receitas trazidas 

pelas redes e que devem ser seguidas. A metáfora receita sugere uma fórmula de 

preparação. No entanto, nessa formação, não se tem a ideia de apresentar nem seguir 

fórmulas para melhorar a prática docente. A professora parece objetivar a representação 









de formação continuada na metáfora suporte, como se a Residência Pedagógica fosse o 

lugar que desse ao professor recém-formado possibilidades para começar a atuar em sua 

prática docente. Ao mesmo tempo ela subtrai de si a responsabilidade pelo insucesso do 

curso, uma vez que os professores participantes não recebem bolsa de estudo, não há 

parceria com Secretaria Municipal de São Gonçalo, além das greves que ocorrem na 

UERJ. 

O esquema abaixo sintetiza a tese e os argumentos que a professora da FFP-

UERJ utilizou para defender seus pontos de vista. 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8 – Síntese da a tese e argumentos que a professora da FFP-UERJ 
utilizou para defender seus pontos de vista. 

 

 

 

A Formação Inicial é precária. 
A Formação Inicial não prepara o professor para atuar no 

magistério.  

A Formação Inicial precisa ser complementada por formação 
continuada que fornecerá suporte aos professores iniciantes. 

Tese 
A residência foi instituída para auxiliar o 

professor recém-formado em sua prática docente. 

A Residência é 
um espaço de 

reflexão. 

A Residência é 
um espaço de 

discussão sobre 
a realidade. 

A Residência 
oferece suporte ao 
professor iniciante. 

Auxilia na 
adesão e 

permanecia do 
professor 

recém ingresso 
no magistério. 

Encontros 
aos sábados 

é difícil. 

Não tem 
bolsa de 
estudo. 

Não há parceria 
entre a 
Prefeitura e a 
Universidade. 









5.3.2 – Entrevistas com professores participantes do Programa de Residência 

Docente do Colégio Pedro II 

 Foram realizadas entrevistas com a professora-coordenadora de área, quatro 

professoras-supervisoras e onze professores-residentes, seguindo o roteiro que foi 

previamente elaborado. Estas entrevistas serão apresentadas em seguida e nessa ordem. 

 

5.3.2.1 - Entrevista com a professora-coordenadora de área – Informante chave 

A professora-coordenadora de área dos anos iniciais do Ensino Fundamental do 

Programa Residência Docente no Colégio Pedro II é pedagoga, possui Mestrado em 

Educação e está fazendo Doutorado em Educação voltado para a formação de 

professores. Atua na instituição como professora do Laboratório de Aprendizagem, 

auxiliando alunos com dificuldades na aprendizagem. 

Feito o contato, a coordenadora prontamente aceitou participar da pesquisa e 

mostrou-se disponível para a entrevista e para auxiliar no que fosse preciso. 

Durante a entrevista, afirmou que decidiu atuar como coordenadora de área 

porque em seu mestrado já havia estudado e tido uma experiência com formação de 

professores e que a possibilidade de trabalhar diretamente com docentes e de pensar na 

formação de sua área seria muito interessante. Acrescentou ainda que quando se oferece 

uma oficina, pensa-se em quais estratégias serão propostas, que textos serão 

apresentados e como será a dinâmica. Além de estudar, faz com que o trabalho seja 

revisto e repensado, ou seja, a partir do momento que se começa a discutir o que é 

importante na profissão, esse diálogo permite que a prática seja modificada. 

Conforme o roteiro elaborado (Apêndice 1) para essa entrevista, as perguntas 

versavam sobre as contribuições da Residência Docente no Colégio Pedro II para a 

formação e o trabalho do professor, seus pontos positivos e negativos, sobre esse 

modelo de formação ser adequado às necessidades dos professores, se valorizava o 

magistério e sobre a recomendação do programa a outros professores. 

A entrevista foi gravada em áudio com a permissão da coordenadora e transcrita 

na íntegra, respeitando os dez passos do MEA. Primeiro fizemos uma leitura exaustiva 

desse material, depois constituímos o corpus de análise, localizamos as controvérsias, 

enunciamos as teses e buscamos os argumentos que sustentavam essas teses. Aplicamos 

a tipologia da análise, montamos os esquemas, os interpretamos e buscamos pelas 

evidências da interpretação. 









Da análise argumentativa realizada, foram identificadas duas teses e os 

argumentos que a professora-coordenadora utilizou para defender seu ponto de vista. 





 
 

 
 
 
 
 

Esquema 9 – Teses encontradas no discurso da professora-coordenadora de área 
do Colégio Pedro II 

 

Os argumentos que sustentam a Tese 1 estão relacionadas às dificuldades 

vivenciadas pelos professores residentes. Em seu discurso a coordenadora diz que eles 

chegam a Residência Docente procurando ajuda para realizar seu trabalho. “Eles 

querem trocar experiências com alguém”. O argumento principal é do tipo fundado na 

estrutura do real, apresentando-se como uma relação de causa e consequência: porque 

os professores precisam de ajuda para realizar seu trabalho e já que identificam essa 

ajuda na forma de trocas de experiências, o programa possibilita essas trocas. 

De acordo com a coordenadora, os professores-residentes estão em uma sala de 

aula, a maioria trabalha em alguma prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, “onde tudo é 

um caos”. A palavra caos é utilizada para apontar que eles não têm ninguém que lhes dê 

apoio, suporte e as condições de trabalho que identificam como muito ruins. Os 

professores se sentem abandonados, suas turmas são lotadas, eles têm alunos que não 

sabem nem ler, nem escrever. 

Ela também utilizada a palavra desespero para evidenciar o sentimento 

vivenciado pelos residentes em seu local de trabalho: 

 

Eles dizem que não sabem o que fazer, procuram uma referência. 

 

A coordenadora destaca que o município às vezes oferece algum curso, mas que 

não auxilia os residentes em sua prática efetiva. A sensação que ela tem é que eles 

chegam sedentos de alguém que possa trocar com eles. A metáfora sedentos relaciona a 

vontade dos professores-residentes em trocar informações e experiências sobre as 

dificuldades que enfrentam e a Residência Docente seria esse espaço, porque, como foi 

TESE 1 
A residência possibilita trocar experiências sobre dificuldades. 

TESE 2 

A residência modifica a prática. 









possível perceber em sua fala, eles não tem apoio no início da docência, “vivem um 

verdadeiro caos” e precisam de muita ajuda, sendo a Residência essa ajuda, a “água” 

que vai matar essa sede, argumento que funda o real pela metáfora e tira sua força do 

fato de as trocas serem uma demanda dos próprios professores. 

Diversas pesquisas têm apontado os obstáculos enfrentados pelos professores 

nas escolas onde atuam: falta de condições objetivas de trabalho que vão desde 

infraestrutura precária, salas superlotadas, pouco acesso a diferentes materiais e 

tecnologias até a não existência de espaços de reflexão e trabalho coletivo (SAMPAIO; 

MARIN, 2004; MARIN; GIOVANNI, 2006; ALVES-MAZZOTTI, 2010; GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011, dentre outros). 

Para a coordenadora, a Residência Docente se torna o espaço aonde os residentes 

podem trocar informações e experiências sobre suas dificuldades e com elas, aprender. 

Quando perguntamos como ocorre essa troca, ela responde: 

 

Eu tento proporcionar essa troca. Você poder dizer quais são suas 
questões, o outro poder falar da realidade dele, como formadora poderia 
ajudar trazendo um texto que te faz refletir sobre essas coisas, propor 
uma dinâmica que faça pensar no que ele possa viver aqui comigo, 
conhecer outros professores que vivenciam as mesmas dificuldades. 

 

Para ela, trocar dificuldades originadas das diferentes realidades sociais, 

possibilita o aprendizado, portanto o ponto positivo da Residência Docente é essa troca 

que o programa proporciona. O Esquema 10 apresentado a seguir mostra os argumentos 

utilizados pela coordenadora de área para sustentar a Tese 1. 

 

 

 

 

 





Esquema 10 – Argumentos apresentados pela professora-coordenadora de área do Colégio 
Pedro II para sustentar sua Tese 1: A residência possibilita trocar dificuldades. 

 

Outra dificuldade para os professores-residentes, segundo a professora-

coordenadora, é o tempo: as horas são excessivas, não sendo adequado para eles, uma 

Os professores querem e precisam de ajuda para realizar seu trabalho. 

Os professores chegam sedentos de troca. 

TESE 1 
A residência possibilita trocar experiências sobre dificuldades. 









vez que “ficam muito cansados para dar conta do trabalho e mais aqui”. Em seu 

discurso percebemos que ela se mostra sensibilizada com as dificuldades encontradas 

pelos professores para cumprirem toda sua carga horária, principalmente por não haver 

uma parceria das Prefeituras e do Estado com o Programa Residência Docente no 

Colégio Pedro II. Os professores não são liberados para frequentar o Programa e, se 

tiverem alguma atividade em seu horário de trabalho, será necessário negociar sua 

participação com a direção da escola. Podemos perceber que o Programa não leva em 

consideração a carga horária de trabalho do residente em sua escola:

 

A pessoa tem que dispor de um tempo que é muito difícil. É intensa a 
quantidade de horas que ele tem que se dedicar ao Programa estando 
trabalhando. Não tem uma parceira da Prefeitura e do Estado com o 
programa. Então, se ele tem que se ausentar porque aqui tem uma 
atividade, ele não consegue ou às vezes tem que negociar com a direção, 
o que faz que ele fique numa situação mais frágil porque ele está 
negociando como se fosse um favor. 

 

Esse discurso parece se referir à tarefa árdua que a docência representa, exigindo 

tempo, esforço e dedicação. Pesquisa realizada por Alves-Mazzotti (2010) mostra que o 

trabalho docente é um grande desafio, uma tarefa árdua e que requer dedicação e força 

de vontade para que o professor não desista da profissão. 

A segunda tese que a coordenadora defende está relacionada com a prática 

docente proporcionada pelo Programa, como mostra o Esquema 11. 

 

 

 

 



 





 

Esquema 11– Argumentos apresentados pela professora-coordenadora de área do Colégio 
Pedro II para sustentar sua Tese 2: A Residência Docente melhora a prática. 

 
A professora-coordenadora destaca como ponto negativo do Programa a relação 

TESE 2 
A Residência Docente melhora a prática. 

Se você fizer o que a gente faz aqui, vai dar certo. 

Mesmo sem receita, o contato com professor do Colégio Pedro II os faz pensar a 
prática. 

Pensar sobre a prática melhora esta prática. 









entre professor-supervisor/professor-residente que é a do tipo: “se você fizer o que a 

gente faz aqui, vai dar certo”, devido a ideia de que o professor do Colégio Pedro II é 

melhor, sabe o que faz, está bem preparado. Trata-se de um argumento do tipo quase 

lógico de implicação em que a condição é simplesmente reproduzir o que fazem os que 

são melhores. Isso reforça os argumentos utilizados nos documentos analisados, onde 

por estarem inseridos em uma instituição de excelência e tradição, observando as 

práticas de professores experientes, basta apenas esse contato para que os professores-

residentes tornem sua prática melhor. No entanto, ela afirma que existem outras formas 

de se tornar um professor melhor, porém não diz quais são. 

Mais à frente, ela se contradiz quando afirma que: 

 

O Programa tem um potencial em se conhecer alguém, está em contato 
com alguém que vai te ajudar a pensar junto com você, vai ver coisas 
que aquela pessoa faz e tal. 

 

 Ou seja, estar em contato, ver o que é produzido é um potencial. O que no início 

ela destacou como negativo e que acreditava que existia na relação supervisor/residente, 

podemos perceber que, mesmo de forma inconsciente e/ou involuntária, ela concorda 

com isso. 

Segundo a professora-coordenadora, alguns professores-residentes acreditam 

que irão encontrar a “receita” para superar suas dificuldades em relação à prática 

docente. A metáfora receita sugere uma fórmula de preparação, como se na Residência 

Docente eles fossem encontrar tal fórmula para melhorar sua prática, como a 

coordenadora diz: “Alguns tem a ideia de tentar fazer igual”. Ou seja, ela afirma que os 

residentes acreditam que se reproduzirem a prática de sucesso que acontece no Colégio 

Pedro II, usar a receita dos professores do colégio, sua prática em seu local de trabalho 

irá melhorar. Porém, para a coordenadora, estar numa instituição que possibilita aos 

professores-residentes vivenciar outras possibilidades que não conheciam, os leva a 

pensar no que estão fazendo, eles passam a pesquisar o que fazem, não seguem receitas. 

A professora-coordenadora sugere que a Residência Docente leva os 

professores-residentes a pensarem sobre a prática. 

 

A sensação que eu tenho no final é que a maioria deles sai com essa 
intenção: vou começar a pensar sobre o que eu estou fazendo. A 
sensação que me dá é que esse olhar é provocado aqui. 

 









 Ela defende que a consequência da Residência Docente é apenas o início de um 

movimento, o de começar a pensar sobre a prática, sobre o que o professor-residente vai 

fazer. Para ela, a prática da Residência não vai mudar a prática deste professor em seu 

local de trabalho, só o levará a pensar sobre ela, uma vez que a troca de experiência os 

ajudará a encontrar soluções para as dificuldades enfrentadas, argumento fundado na 

estrutura do real que sustenta uma sequência de fatos consecutivos: residência – pensar 

– mudar a prática. 

 Da análise empreendida, é possível depreender que a professora-coordenadora 

de área considera que a formação inicial não prepara para o início da docência e que a 

Residência Docente ainda não capacita o professor para a prática efetiva, promovendo 

apenas o início de um movimento, o de começar a pensar sobre a prática, sobre o que o 

professor-residente vai fazer em sua sala de aula. 

 Entendemos que a coordenadora tal qual a professora da FFP-UERJ compartilha 

com sujeitos que elaboraram o Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II, 

com os profissionais que criaram a Portaria Capes n. 206 e o senador Blairo Maggi que 

elaborou o Projeto de Lei n. 284, a representação social de formação continuada estando 

ancorada nas deficiências da formação inicial, pois esta repete o mesmo padrão de 

formação. A professora-coordenadora objetiva essa formação por meio da metáfora 

sedentos, essa sede que os professores-residentes têm por ajuda para enfrentar as 

dificuldades vivenciadas em seu dia-a-dia. Ao que parece a ideia de sedentos, de 

desespero mostra um professor fragilizado frente ao seu cotidiano escolar para qual a 

Residência Docente é o caminho para a salvação: a residência é como se fosse a água 

que mata essa sede. 

Abaixo encontramos um esquema para compreendermos as teses e os 

argumentos que a professora coordenadora de área utilizou para defender seus pontos de 

vista. 

 













Formação Inicial é frágil. 
A Formação Inicial não prepara o professor para o exercício da 

docência.  

A formação Inicial precisa ser complementada por 
formação continuada. 



















 
 
 

















 

 







 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 12 – Síntese das teses e argumentos que a professora coordenadora de 

área utilizou para defender seus pontos de vista. 

Os professores querem e precisam 
de ajuda para realizar seu trabalho. 

 

Se você fizer o que a gente 
faz aqui, vai dar certo. 

TESE 1 
A Residência possibilita trocar 
experiências sobre dificuldades. 

TESE 2 
A Residência modifica a prática. 

Os professores chegam 
sedentos de troca. 

Mesmo sem receita, o contato 
com o professor do Colégio 

Pedro II os faz pensar a prática. 

Pensar sobre a prática melhora 
a prática. 

Prefeitura é 
um “caos”. Professores não 

tem “suporte”. 

Professores 
desesperados sedentos 
de trocar informações e 

experiências. 

Essa troca ajuda o 
residente a 

encontrar soluções 
para as dificuldades 

enfrentadas. 

A imersão no Colégio Pedro 
II, observando as práticas, 
torna a prática melhor. 

A Residência Pedagógica é a “água que mata essa 
sede”. 

Os residentes procuram 
receitas

Reproduzir a prática usando a 
receita dos professores do Pedro 

II, melhora a prática. 

Vivenciar outras possibilidades leva 
os residentes a pensar sobre a 

prática. 









5.3.2.2 - Entrevistas com as professoras-supervisoras 

(a) Professora-supervisora 1 (P1) 

A Professora-supervisora 1 (P1) possui licenciatura em Pedagogia e atua como 

professora de núcleo comum40. Aceitou prontamente participar da pesquisa e mostrou-

se disponível para a entrevista. 

Como foi a primeira professora entrevistada, o roteiro é o original. A partir dessa 

entrevista, as perguntas sofreram alterações que contribuíram para a obtenção de 

volume maior de discurso e mais informações sobre o Programa Residência Docente no 

Colégio Pedro II. 

O desejo em participar do Programa como professora-supervisora foi devido ao 

seu interesse pela formação de professores, principalmente, a que acontece em serviço. 

Ela já havia tido uma experiência de uma formação parecida com essa, porém o foco 

eram gestores, no programa Pró-gestão, do Governo Federal41. Para ela, a vivência 

dessa formação foi muito rica e encantadora, embora o formato não fosse parecido com 

o de Residência, o que a motivou a atuar na formação continuada e acabou se 

estendendo ao Programa de Residência Docente. 

Quando perguntamos sobre as contribuições da Residência Docente para a 

formação e o trabalho do professor, seus pontos positivos e negativos, sobre esse 

modelo de formação e a recomendação do programa a outros professores, P1 apresenta 

quatro teses em seu discurso, conforme ilustra o Esquema 13: 

 

 

 

 

 

 

  

  
40 Núcleo comum compreende as disciplinas de Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências 
ministradas por um único professor. 
41 O Pró-Gestão, elaborado pelo Consed em 24 unidades da Federação, já atendeu mais de 98 mil gestores 
em todo o país, desde 2001. É um programa de educação a distância que envolve toda a equipe de 
liderança escolar. Prepara, de maneira permanente, os gestores. Cada estado possui um módulo de 
implementação. São módulos que abordam desde a organização social da escola até como lidar com os 
recursos financeiros e humanos. (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-
218175739/5476-sp-2140572881. Acesso em: 17 jan. 2016) 

TESE 1 
O programa de Residência Docente possibilita trocar experiências sobre 

dificuldades. 

TESE 2 
A residência complementa a formação inicial teórica. 

 

TESE 3 
A residência muda a prática. 









 

 

 
Esquema 13 – Teses encontradas no discurso da Professora-supervisora 1 (P1) 

 
Os argumentos utilizados por P1 para sustentar a primeira tese - O programa de 

Residência Docente possibilita trocar experiências sobre dificuldades - se baseiam nas 

dificuldades vividas pelos residentes. Para ela, trocar experiências sobre as dificuldades 

oriundas das diferentes realidades sociais, possibilita o aprendizado. O Colégio Pedro II 

é uma “verdadeira escola”, uma instituição de referência pública, que funciona, que tem 

recursos, diferente da realidade em que estão inseridos os residentes. Há, aqui, uma 

dissociação de noções do termo escola. Dizer que o Colégio Pedro II é uma “verdadeira 

escola” refere-se negativamente à escola em que ela trabalha e que seria, por oposição, 

uma “escola não verdadeira”. Uma dissociação de noções tem essa característica, a de 

atribuir ao termo 1 a negatividade, deixando o termo 2 com a positividade. Por isso, o 

Colégio Pedro II é o melhor lugar para que haja essa troca. As escolas aonde as 

professoras atuam têm muitos problemas, é precária, não tem estrutura adequada. Por 

isso diz ela: 

 

Essa troca do professor do Pedro II com o professor de outra rede é 
muito positiva, é muito rica, muito bacana, muito legal. 

 

 A oportunidade de conhecer outras realidades, entrar num universo diferente do 

seu, permite que o professor-residente questione o seu espaço de trabalho: 

 

Que espaço é esse? É público, igual ao Pedro II, mas não funciona! 

 

 Ou seja, é um termo que se divide em dois, por oposição, um que “funciona”, a 

“verdadeira escola”, o outro que “não funciona”, a “escola não verdadeira”. 

A P1 destaca falas dos residentes que evidenciam esse movimento questionador, 

porém, para ela, esse movimento não passa de questionamento, não vai além disso. 

 

Nossa, as crianças daqui ouvem, prestam atenção, questionam. Até 
tivemos momentos de discussão sobre isso, por que será que só são as 
crianças daqui questionam? O que tem de diferente na dinâmica daqui 
com relação a dinâmica que vocês têm dentro da escola de vocês. Aí é 

TESE 4 
O estágio é uma prática necessária na formação inicial. 









claro que a estrutura, o contexto vai fazer diferença, mas a criança que 
está ali, mesmo diante das condições precárias, ela tem capacidade de 
aprender. De repente não no mesmo ritmo da criança do Pedro II, por 
tudo que o colégio proporciona, mas, assim, também pode. 

 

Esta é mais uma característica de oposição entre as duas escolas, as próprias 

crianças. Todas podem aprender, mas uma aprende mais devagar. 

Outra dificuldade vivenciada pelos professores-residentes é a carga horária. P1 

se mostra sensibilizada com tantos afazeres que eles têm. Para ela, assim como para a 

professora-coordenadora, o trabalho do professor exige tempo, esforço e dedicação. 

 

Ele não tem licença para fazer esse curso. Ele não está afastado das 
atividades diárias. Quem é do município do Rio trabalha sete horas 
diárias. Aí você imagina você ainda tem que passar um período aqui 
experimentando a vivência da sala de aula com os professores e ainda 
vai assistir palestras e oficinas, é uma coisa complexa. Então eu acho 
que quem consegue isso dentro da realidade municipal que a gente vê 
hoje, que é absurda, as pessoas não têm condição nenhuma de trabalho e 
você vê a pessoa conseguir fazer. Ele está chegando agora dentro da 
sala de aula, dentro da escola pública, acabou de se formar. 

 

Seu discurso vai ao encontro dos resultados apresentados por Alves-Mazzotti 

(2010) em pesquisa que identificou na fala de professores da Educação Básica que o 

trabalho docente é um grande desafio, exigindo dedicação e força de vontade para 

continuar na carreira. No entanto, como explica P1, todas as dificuldades vivenciadas 

pelos professores-residentes durante a residência também trazem aprendizado. É uma 

experiência bacana. A palavra bacana é uma gíria que significa positivo, interessante, 

bom, foi utilizada por P1 para qualificar positivamente a Residência Docente como uma 

boa experiência, uma experiência positiva, porque os residentes vão experimentar a 

vivência da sala de aula, além de assistirem oficinas e palestras. 

Em relação a segunda tese - A residência complementa a formação inicial 

teórica - P1 destaca que a maneira que se propõe a formação teórica no PRD é solta. A 

palavra solta foi usada pela professora-supervisora para se referir à forma como o 

professor-residente participa das atividades que são propostas pelo programa. Para ela, o 

residente acaba participando de qualquer atividade apenas para cumprir carga horária. 

Ela sustenta seu argumento dando um exemplo em relação aos ciclos de oficinas e 

palestras: 

 









São três ciclos com oficinas e palestras de várias temáticas e aí o 
residente vai lá e escolhe o que é de interesse dele, mas nem sempre tem 
a que ele quer. 

 

 Ou seja, a instituição oferece oficinas e palestras que nem sempre são do 

interesse do residente, o que para ela é um déficit do programa, porque acaba não 

representando acréscimo em sua formação. P1 ressalta que isso acaba favorecendo “com 

que o Programa não dê conta do que ele se propõe”, porém que não deixa de ser algo 

positivo porque o residente tem a oportunidade de conhecer e vivenciar uma realidade 

diferente da dele. 

Outro ponto levantado por ela, é a forma como as disciplinas da formação 

pedagógica são lecionadas na graduação, superficialmente, distanciadas do dia a dia da 

sala de aula. 

 

Não que não tenha aprendido no sentido de que isso não foi visto na 
graduação, mas eu acho que isso é visto muito superficialmente na 
graduação. 

 

Este argumento está em acordo com a análise feita por Gatti e Nunes (2009) dos 

currículos de cursos de Pedagogia e licenciaturas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências Biológicas. As autoras concluíram que as habilidades profissionais específicas 

para atuar na escola e na sala de aula não são levadas consideração nesses cursos. A P1 

acredita que pelo fato dos residentes realizarem a Residência Docente no Colégio Pedro 

II, observando como acontece a dinâmica de planejamento na instituição, é suficiente 

para oferecer ao residente auxílio em sua prática. 

 

Como elas vem para cá e aqui no Pedro II a gente planeja 
semanalmente, a gente lê, a gente busca algum trabalho interessante que 
a gente esteja desenvolvendo para poder pensar numa nova prática, 
resolver alguma questão de dificuldade que a gente está tendo para 
trabalhar com a turma, com o aluno. Então, eu acho que assim, isso foi 
uma coisa que o PRD deu para elas. 

 

Outro argumento utilizado por P1 para sustentar a segunda tese - A residência 

complementa a formação inicial teórica - está ligada à parte da escrita do trabalho final. 

Segundo a professora, por ser a Residência Docente uma Pós-Graduação, deveria haver 

algum tipo de investimento na parte de escrita acadêmica do produto final, o qual 

precisa ser apresentado pelo professor-residente ao final do Programa: 









 

A gente pensa em curso de especialização, que ele tem um produto final, 
ele quer apresentar uma escrita acadêmica ao final do programa. Está 
faltando isso. 

 

Ela considera esse um fator negativo do Programa. Destaca que o Colégio Pedro 

II possui uma estrutura que permite ter um espaço para realizar investimento na escrita 

acadêmica. P1 acrescenta que “forçar o professor a ler e trocar com o outro alguma 

coisa, seria legal”. Acreditamos que P1 faz uso de o verbo forçar no sentido de obrigar 

os professores-residentes a investirem mais nas leituras, uma vez que mostram em seus 

escritos que não se aprofundaram naquilo que estão defendendo. Aponta que “muitas 

coisas” são vistas superficialmente e que ter um espaço para leituras, ou até quem sabe, 

uma oficina de redação, ajudaria muito os residentes. 

 

Se você pensar na estrutura do Pedro II, ele tem sala de leitura, 
biblioteca, e ele propõe atividades que sejam realizadas nesse ambiente. 
Então, eu colocaria isso como ponto negativo. Uma Pós-graduação que 
tem biblioteca, tem várias oficinas, que vai ter uma educação teórica, 
discussão, mas de repente um espaço que vai estimular esse hábito de 
uma forma mais diretiva do professor seria interessante. 

 

Quanto a terceira tese - A residência muda a prática - P1 destaca que a 

contribuição que a residência traz para a formação e trabalho do professor é um 

despertar. Para ela, estar inserido num ambiente onde os professores-residentes 

percebem que é possível realizar de maneira eficaz o seu trabalho dentro da escola causa 

um despertar:  

 

Eu acho que é um despertar. O professor chega no ambiente que ele vê 
que dá para produzir dentro da escola. Porque quando os residentes 
chegam aqui, pelo menos a experiência que eu tive com elas (residentes), 
é que aqui parecia outro mundo. “Nossa, a escola pública funciona”. 

 

Entendemos que o verbo despertar foi utilizado no sentido de acordar, acordar e 

perceber que a escola pública pode funcionar, nesse caso, como o Colégio Pedro II, que 

parece outro mundo. Ou seja, estar em contato com a realidade deste colégio, com 

práticas de sucesso, fará com que o professor desperte, acorde, veja que é possível 

trabalhar em uma escola pública e modifique sua prática, uma vez que ele refletiu sobre 









ela na Residência Docente. Portanto, a Residência é a oportunidade que o professor 

iniciante tem para refletir sobre a prática e modificá-la. 

Um fator negativo apontado por P1 foram as limitações que ocorreram em seu 

Campus. Ela conta que no ano de 2015 estava apenas dando aula de Estudos Sociais 

para o 5º ano e que o interesse de suas residentes estava na Alfabetização, porque eram 

as dificuldades que elas tinham em seu local de trabalho. No entanto, P1 não conseguiu 

uma parceria com a coordenadora de Língua Portuguesa e nem com as professoras que 

atuam na Alfabetização. 

 

Eu não consegui que a coordenadora de Língua Portuguesa fosse falar 
como era o trabalho de alfabetização. Não consegui que elas assistissem 
uma aula na turma de alfabetização ou pelo menos batesse um papo com 
a professora. Para você ter noção das limitações. 

 

Nesse ponto, P1 retorna à Tese 2 quando destaca que o residente participa de 

atividades que nem sempre estão de acordo com sua área de atuação e/ou interesse, o 

que para ela é um ponto negativo, mas ao mesmo tempo positivo porque ele está 

inserido em uma instituição de excelência com uma realidade diferente da que vivencia. 

Como não teve apoio da equipe para que os professores-residentes tivessem 

contato com aquilo que tinham dificuldade, P1 teve a ideia de elaborar um curso de 

Alfabetização. Com esse curso, queria apresentar o trabalho realizado no Colégio Pedro 

II, por já ter trabalhado com alfabetização na instituição. Ela conta que começou a 

mostrar o trabalho realizado, o planejamento, a metodologia, mas nesse tempo precisou 

se afastar do colégio por motivo de doença e o curso não aconteceu. 

Percebemos em seu discurso que o programa nem sempre oferece aos residentes 

o que eles querem ou precisam. Um fator que chama a atenção é a falta de parceria entre 

os próprios professores do Colégio Pedro II. Para P1, apesar desse espaço de formação 

ser o lugar aonde os residentes aprendem sobre trabalho coletivo, com as trocas entre os 

professores, isso não acontece entre os professores da instituição, uma vez que os 

residentes não conseguiram participar de atividades de sua área de interesse, ainda que 

solicitado por eles. 

Em sua última tese - O estágio é uma prática necessária na formação inicial -, P1 

argumenta que o estágio realizado durante graduação, está relacionado com o tipo de 

instituição aonde o aluno fez o estágio e a experiência da prática vai depender da 

qualidade desta instituição. 









 

Porque o que a gente vê muito nos estágios da graduação é, a 
universidade se for pública, tem as escolas, se for privada é qualquer 
escola que ela conseguir. A experiência que ela vai ter de prática vai 
depender da qualidade da escola que ela teve a vivência. 

 

P1 considera que o Colégio Pedro II é uma instituição pública de referência que 

“diz vem cá para você ver como faz e funciona”, por isso acredita que imersão no 

colégio contribui muito para a prática do professor iniciante, “mesmo sabendo que a 

situação de trabalho delas é muito precária”. O contato com essa realidade, que 

funciona, é necessário para que o professor-residente melhore sua prática. 

Em seu discurso, P1 faz diferença entre estágio realizado em escolas públicas e 

em escolas privadas. Se o professor fez graduação na universidade pública, isso é um 

fator positivo, porque tem escola para ele estagiar. No entanto, não é qualquer escola, é 

o Colégio Pedro II. Mas, se fez em universidade privada, o estágio pode ocorrer em 

qualquer escola, o que dificulta sua aprendizagem. Ou seja, o futuro professor não 

aprenderá nem refletirá sobre a prática. Então, se a escola for boa, e nesse caso, a boa é 

o colégio Pedro II, ele vai ter uma experiência, uma vivência que vai contribuir para sua 

prática, uma vez que P1 diz que as escolas aonde os professores-residentes trabalham, 

que são públicas, são ruins, precárias. O que também está no regulamento do PRD: o 

público alvo são professores de escola de baixo IDEB, logo, escolas que são ruins. 

Outro fator destacado pela professora e que já foi abordado na segunda tese, está 

relacionado ao ensino da Didática. Para ela, o estágio também não auxilia na 

metodologia do trabalho e nem ensina a planejar. Como Gatti (2014) destacou em sua 

pesquisa, a maioria dos estágios estão relacionados a atividades de observação que 

acabam nem estabelecendo práticas efetivas, nem reflexão sobre ações pedagógicas para 

os estagiários. Já o PRD, como explica P1, dá a oportunidade de o professor-residente 

observar o trabalho realizado em um colégio de excelência e que dá certo. Para ela, ter 

essa oportunidade é um ganho para o professor-residente, pois no estágio realizado por 

ele não foi possível ter contato com essa excelência. 

 

(b) Professora-supervisora 2 (P2) 

A professora 2 (P2) é pedagoga e possui Mestrado em Educação. Já atuou como 

coordenadora pedagógica no Colégio Pedro II, mas atualmente é professora de núcleo 

comum, assim como a P1. Aceitou participar da pesquisa e se mostrou disponível para a 









entrevista, apesar de sinalizar a falta de tempo. A entrevista foi realizada ao final de sua 

aula. 

P2 decidiu ser professora-supervisora por ter um bom tempo de atuação no 

magistério e por ter trabalhado em outras instituições com formação de professores 

como coordenadora pedagógica. Acredita ser esse um ponto importante do trabalho: o 

de ajudar novos professores. Ela afirma que gosta desse lugar de ajudar, de levar um 

pouco do seu tempo de experiência no magistério para o outro, local de compartilhar 

saberes, seja em serviço, seja na formação inicial. Como nunca trabalhou na graduação, 

porque sua formação é no magistério dos anos iniciais, tem atuado na formação 

continuada. Considera importante a formação em serviço para quem está iniciando no 

magistério. 

Quando perguntamos se conseguiu tirar proveito do PRD para seu trabalho, P2 

destaca que não havia parado para pensar nisso, mas acreditava que sim, na medida que 

há o compartilhamento de experiências com os residentes, entendimento do outro e suas 

dificuldades, o que faz com que ela se coloque um pouco no lugar do outro. 

Durante a entrevista foram feitos questionamentos sobre as contribuições da 

Residência Docente para a formação e o trabalho do professor, seus pontos positivos e 

negativos, sobre esse modelo de formação ser adequado às necessidades dos 

professores, se valorizava o magistério de uma maneira geral, sobre a recomendação do 

programa a outros professores. Extraímos de seu discurso, quatro teses que são 

apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 14 – Teses encontradas no discurso da Professora-supervisora 2 (P2) 
 

TESE 1 
O programa de Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
A Residência Docente muda a prática. 

TESE 3 
A prática na Residência Docente complementa a formação inicial teórica. 

TESE 4 
O estágio é a prática necessária na formação inicial. 









Analisamos individualmente cada uma das teses com base nos esquemas 

montados a partir das falas de P2. Inicialmente apresentamos o esquema da primeira 

tese e os argumentos que lhes dão sustentação. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Esquema 15 – Tese 1 e argumentos que a sustentam o discurso 
da Professora-supervisora 2 (P2) 

 

Podemos perceber que, para P2, as dificuldades enfrentadas pelos professores-

residentes, traz aprendizado. De início, ela faz comparações entre o sistema de ensino 

no qual é oferecido a Residência Docente e outros sistemas de ensino, sinalizando suas 

diferenças: 

 

[...] São pessoas que vem de redes muito diferentes da que hoje 
trabalho. Apesar de ter experiência anterior na rede federal de 
ensino e ter vivido muitas dificuldades em outras redes, é 
possível perceber nesse programa que os residentes estão vindo 
com mais dificuldades e isso traz algum aprendizado, acho que 
muitos. 

 
O primeiro argumento apresentado para sustentar a Tese 1 - A dificuldade traz o 

aprendizado - se firma nas dificuldades vividas pelos residentes, argumento quase 

lógico que afirma a sequência dificuldade → aprendizado, sem muita explicação, o que 

naturaliza esta ligação. Para ela, trocar as dificuldades advindas das diferentes 

realidades sociais, possibilita o aprendizado, pois a Residência Docente “é um pouco o 

lugar da troca” e essa troca, permitirá mudar a qualidade de ensino, onde ela acrescenta 

um terceiro termo para a sequência, dificuldade → aprendizado → qualidade de ensino. 

Ela exemplifica uma dessas dificuldades: 

 

TESE 1 
O programa de Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

A dificuldade traz o aprendizado. 

O aprendizado impacta na qualidade do trabalho, não diretamente, mas traz 
reflexões. 

Se tiver as mesmas dificuldades, então fará a mesma coisa. 









Por conta da gente entender talvez muitas das coisas que a 
gente consiga fazer com as crianças, todo o trabalho com as 
crianças”, para um professor que passa três, quatro horas no 
trânsito para chegar ao seu local de trabalho e depois passar o 
mesmo tempo para voltar, é muito mais difícil. 

 

 P2 destaca que a carga horária do programa é difícil, uma vez que para nele 

ingressar, o professor precisa estar em sala de aula, ou seja, é contado o tempo que ele 

trabalha, cinco horas, mas não seu tempo de deslocamento. Ela considera que o período 

de nove meses de duração do PRD não é suficiente para que sejam supridas 

dificuldades. Assim como P1, seu discurso está relacionado à tarefa árdua que é o 

magistério e o quanto ele exige de tempo, esforço e dedicação. Diversas pesquisas têm 

apontado isso, como as de Lapo e Bueno (2003), Santana (2015) e Machado e Silva 

(2016) dentre outras. 

Esse argumento está diretamente relacionado ao segundo argumento utilizado 

pela P2 para sustentar a Tese 1: O aprendizado impacta na qualidade do trabalho, não 

diretamente, mas traz reflexões. Para ela, quando a pessoa sofre, aprende e que isso 

causa impacto na qualidade de seu trabalho, nas ações realizadas, no planejamento que 

se faz, até em como o professor pensa. Porém, P2 não tem certeza se isso afeta 

diretamente o trabalho do professor, mas acredita que de alguma forma leva ao 

movimento de reflexão sobre o que ele faz. Em seu discurso, a professora-supervisora 

diz que aprender, dói. Não se aprende sem sofrimento. Mais ainda, esse aprendizado 

que é sofrido, muda a qualidade do trabalho, mas não promove reflexão. Então, o 

professor trabalha melhor, mas não reflete sobre o que faz. Isso nos faz lembrar da 

racionalidade técnica, tão criticada pela área docente (NUNES, 2001). 

Mais à frente surge o terceiro argumento – Se tiver as mesmas dificuldades, 

então fará a mesma coisa -, onde P2 se coloca no lugar do outro, nesse caso, do 

residente: 

 

É difícil, a gente tende mais a criticar porque não faz, porque 
não dá conta e acho que quando a gente entende quais são as 
dificuldades, a gente para um pouco para pensar: se você 
tivesse no lugar da pessoa? Você não faria a mesma coisa se 
suas ações fossem dificultadas? 

 

 Ela defende o residente, afirmando que qualquer um em seu lugar faria a mesma 

coisa, uma vez que são as dificuldades que imobilizam, que não permitem a reflexão por 









mais que o professor queira e precise. De uma certa maneira, o não refletir é aceito, 

porque ele não tem condições para isso. 

 A Tese 2 – A Residência Docente muda a prática - está relacionada efetivamente 

com a prática do programa. O esquema apresentado em seguida, mostra os argumentos 

utilizados pela P2 para sustenta-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 16 – Tese 2 e argumentos que a sustentam no discurso 
da Professora-supervisora 2 (P2) 

 

Para a P2, o que a PRD promove é uma cutucada. A metáfora cutucada, quando 

utilizada, desperta, chama atenção para algo. Então, qual seria a consequência dessa 

cutucada no programa? Nesse contexto, se refere ao movimento de reflexão, ao espaço 

de diálogo, sendo esse é o maior ganho para os professores que buscam a residência. Ou 

seja, ela defende que a consequência da Residência é apenas uma cutucada, apenas 

“mexe” com o residente. Segundo P2, a prática da Residência não vai mudar a prática 

do residente em seu local de trabalho, só o levará a refletir sobre essa prática. 

 

Não sei avaliar se todos conseguem na mesma medida atingir 
tudo que o programa intenciona fazer, mas creio fortemente que 
mexe. É uma cutucada isso que a gente promove em termos de 
formação, dos cursos que eles precisam frequentar. 

Para P2, o PRD promove discussão, reflexão, trocas que, no entanto, não 

parecem surtir muito efeito na prática docente. Esse modelo de formação se assemelha 

ao da graduação, “muita teoria, pouca prática”, muito criticado pelos pesquisadores da 

área da Educação, mas parece ser o modelo reproduzido no programa. 

Em seu discurso P2 faz uso de outra metáfora: desarmar. Desarmar traz a ideia 

TESE 2 
A residência muda a prática. 

O movimento de reflexão é o maior ganho. (“cutucada”) 

Desarma o preconceito do professor em relação às práticas de sucesso do  
Colégio Pedro II. 

 

Não é “mil maravilhas”, não mexe 100%. 









de guerra, significa tirar as armaduras ou armas, privar dos meios de ataque e de defesa. 

P2 se refere a desarmar o preconceito, retirar o preconceito do professor sobre a 

novidade, o diferente: 

 

É um pouco desarmar desse preconceito. O preconceito que ele 
tem do não vou fazer, porque não vai dar certo. [...] Uma coisa 
é você ouvir dizer que é uma prática de sucesso, outra coisa é 
você vivenciar em sala de aula uma prática que você tinha 
ouvido falar e perceber que funciona. 

 

 P2 afirma que os residentes acreditam que a prática que eles vivenciam não dará 

certo, que não irá funcionar em seu local de trabalho, uma vez que sua turma é muito 

grande e as do Colégio Pedro II não são. Ela entende que eles precisam se desarmar 

desse preconceito para que possam refletir sobre sua prática. Esse argumento nos faz 

retornar aos argumentos utilizados para sustentar a Tese 1, quando a professora-

supervisora diz que as condições de trabalho dos professores-residentes não são fáceis e 

que no lugar deles faria a mesma coisa. No entanto, aqui, ela não acredita que o PRD 

vai dar certo devido às condições que os professores-residentes têm em seu local de 

trabalho. 

P2 ainda faz uso da metáfora do percurso, muito comum no discurso dos 

professores, como afirma Mazzotti (2002): 

 

Do lugar do supervisor, é possível perceber através do percurso 
que os professores traçam aqui no colégio e, especialmente, 
para o trabalho que eles apresentam ao final do curso, 
mudanças que eu dizia mudanças significativas em termos de 
conhecer as práticas que muitas vezes não conhecem. 

 

O percurso, nesse caso, se refere às mudanças percebidas nos residentes ao 

longo do programa em termos de conhecer práticas que muitas vezes não conheciam. 

Ela acredita que esse conhecimento impacta na ação deles no sentido de perder um 

pouco o medo que eles têm quando entram em sala de aula: 

Acho que isso impacta a ação deles no sentido de perder um 
pouco o medo. 

 

Em seu discurso P2 relaciona percurso e medo. Medo do novo, do início da 

carreira docente. Para Huberman (1995) os três primeiros anos do exercício profissional 

da docência se referem à fase de entrada na carreira e é caracterizada pelos sentimentos 









de “sobrevivência” e “descoberta”. O sentimento de “sobrevivência” corresponde ao 

choque da realidade quando, diante de tantas experiências, o professor vivencia a 

complexidade e a imprevisibilidade da realidade de sala de aula e percebe a distância 

entre os seus ideais educacionais e a vida cotidiana na escola. O sentimento da 

“descoberta” está relacionado ao entusiasmo inicial do professor iniciante por ter sua 

sala de aula e fazer parte de um corpo profissional; experiências que, associadas à 

experimentação e aos sentimentos de alegria e de tranquilidade, permitiriam ao docente 

suportar o choque da realidade e permanecer na docência.  

Tardif (2002) e Rocha (2006) se referem a situação inicial de sobrevivência na 

profissão docente como um momento fundamental e complexo, que é marcado por um 

conjunto de dificuldades, e que, muitas vezes, vive-se na solidão e no isolamento, 

levando um grande número de professores a abandonar o magistério ou, pelo menos, a 

questionar-se sobre a sua escolha profissional e as suas perspectivas de carreira. 

Outro argumento usado por P2 que sustenta a segunda tese é que não se pode 

garantir que tudo funciona a “mil maravilhas”, nem que haja 100% de sucesso no PRD, 

uma vez que há problemas relacionados ao compromisso das partes 

(supervisor/residente) e de incompatibilidade de horário. 

 

É preciso que haja compromisso das partes. Não posso te dizer 
que seja 100% sucesso. Há problemas nessa relação, há 
problemas de incompatibilidade de horário. Não posso dizer 
que tudo funciona a mil maravilhas. 

 

Podemos inferir, por meio do discurso de P2, que o PDR acaba dando apenas 

uma cutucada no residente, uma vez que ele se configura mais como um espaço para 

reflexão do que um espaço dedicado à prática propriamente dita. 

 A Tese 3 – A prática na residência complementa a formação inicial teórica – está 

relacionada à formação inicial oferecida na graduação. O esquema apresentado a seguir, 

mostra os argumentos que a P2 utilizou para sustentar a terceira tese. 

 

 

 

 

 

TESE 3 
A prática na residência complementa a formação inicial teórica. 

Professores são formados muito entre aspas despreparados na formação inicial. 
 









 

 

 

 
 

Esquema 17– Tese 3 e argumentos que a sustentam o discurso 
da Professora-supervisora 2 (P2) 

 

P2 sustenta em seus argumentos que a formação inicial não prepara o professor 

para a docência. Os recém-professores estão muito mal preparados e que, por isso, a 

Residência Docente aparece como uma tentativa de diminuir a lacuna existente entre a 

formação inicial e prática. A primeira prioriza a teoria e é deficitária no 

desenvolvimento dos saberes pedagógicos importantes para a prática docente. A 

segunda, não insere o professor efetivamente na prática. Dessa forma, a professora 

aponta o despreparo do professor recém-formado frente à realidade do contexto escolar: 

 

A gente cada vez mais vê professores formados muito entre 
aspas despreparados para o trabalho inicial em sala de aula e, 
por isso, os programas de residência vem aparecendo como 
uma tentativa de diminuir esse espaço que existe entre a 
formação inicial e a entrada do professor efetivamente em 
serviço. 

 

A professora-supervisora destaca o quanto essa formação inicial ainda é um 

“nó” na Educação. A palavra nó significa aquilo que atrapalha, prejudica, um obstáculo. 

Essa metáfora foi utilizada por P2 para se referir aos problemas enfrentados até hoje 

pela formação inicial. 

Pesquisas realizadas por Gatti e Barretto (2009), Gatti (2010), Gatti, Barretto e 

André (2011), e Diniz-Pereira (2011), destacam impasses e problemas enfrentados na 

formação inicial. Para Gatti, Barretto e André (2011) uma formação inicial bem 

realizada, permitiria que a formação posterior representasse, de fato, um 

aperfeiçoamento profissional e não apenas um suprimento à precária formação inicial. 

P2 afirma que se formou em serviço para além da formação inicial, ou seja, para 

ela o professor aprende mesmo é na prática. Esse é um slogan muito utilizado na área da 

educação. Algumas pesquisas têm mostrado que os professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental usam esse slogan em seu discurso para se referir ao modo como 

A formação inicial ainda é um nó na educação. 

“Me formei em serviço para além da formação inicial” (exemplo) 









aprendem a dar aula, como Nunes (2001) e Pimenta e Lima (2006), por exemplo. No 

entanto, ainda não é na Residência Docente que o professor vivenciará a prática que ele 

não teve na graduação e que permitirá mudanças efetivas em seu trabalho docente.  

O argumento de P2 sobre “aprender na prática” remete à Tese 2 - A residência 

muda a prática – que ela sustenta argumentando que “O movimento de reflexão é o 

maior ganho, a cutucada. Ou seja, se o professor aprende na prática e essa prática é 

apenas uma cutucada, o que de fato realmente se aprende na residência? O que é 

provocado no PRD é apenas mais reflexão. Então, a prática que deveria ser 

“experimentada” pelos residentes para que eles melhorem seu trabalho, não acontece. 

A Tese 4 está relacionada a Tese 3, pois também diz respeito a formação inicial. 

O esquema apresentado a seguir, mostra o argumento que P2 utilizou para sustentar a 

Tese 4. 

 





 

 

Esquema 18 – Tese 4 e argumentos que a sustentam no discurso 
da Professora-supervisora 2 (P2) 

 

Para a P2, a saída do campo teórico para, efetivamente, ser inserido na prática 

deveria ser o papel do estágio, uma vez que a formação inicial tem um espaço para isso, 

porém não é o que acontece. Ela justifica sua posição atribuindo a dificuldade que um 

professor da formação inicial tem para acompanhar um número muito grande de alunos: 

 

Sair um pouco do campo teórico para efetivamente o professor 
se inserir naquela prática deveria ser o papel do estágio na 
formação inicial e a gente sabe que isso não acontece de 
maneira significativa por conta da dificuldade de um professor 
supervisor ter uma turma com muitos professores em formação. 

 

Seu argumento nos remete à pesquisa realizada por Cordeiro (2012), que 

destacou que a participação do aluno na escola em que estagia acontece muito mais na 

condição de expectador, pois ele observa o que o professor faz, não por comodismo, 

mas porque pode estar encontrando dificuldade de se comportar de outra forma nesse 

espaço. A falta de um professor que acompanhe o aluno na escola campo, aliada à 

TESE 4 
O estágio é a prática necessária na formação inicial. 

Deveria ser, mas não é. 









grande quantidade de discentes sob a supervisão de um único professor da instituição 

formadora propicia que o aluno não saiba o que fazer quando ele realiza o estágio e 

tenha como referência as etapas do relatório do estágio. 

Pesquisa realizada por Gatti (2014) apontou que a maior parte dos estágios estão 

relacionados a atividades de observação, os estudantes procuram por conta própria as 

escolas para estagiar, sem terem um plano de trabalho e sem que haja articulação entre a 

instituição de ensino superior e as escolas. Dessa forma, o que se tem de fato é um 

grande número de escolas onde os alunos fazem estágio e uma professora de Estágio 

Supervisionado para formular ações a partir de cada projeto pedagógico. Assim, “esses 

estágios acabam não se constituindo em práticas efetivas e fonte de reflexão sobre ações 

pedagógicas para os estagiários” (GATTI, 2014, p. 40). 

A P2 afirma que, no PRD, o número de alunos é bem menor do que na 

graduação, o que é bem diferente do estágio, sendo um ponto positivo do programa: 

 

Isso não acontece de maneira significativa por conta da 
dificuldade de um professor supervisor em uma turma com 
muitos professores em formação. Isso é um ponto positivo, o 
fato que a gente tem um número reduzido de residentes. Cada 
professor recebe um número reduzido, um número máximo de 
cinco professores residentes. Supervisionar cinco pessoas é 
diferente de um professor na formação inicial supervisionar 
uma turma com 40. Não dá para acompanhar o percurso das 
pessoas com a qualidade que a gente deseja. 

 

A professora, mais uma vez faz uso da metáfora do percurso, apontado por 

Mazzotti (2002) para se referir ao caminho traçado pelos alunos, de uma posição de não 

saber, para outra melhor, de saber, de ter adquirido conhecimento. Para a P2, com um 

número grande de alunos, é quase impossível acompanhar o seu percurso. O estágio na 

formação inicial não prepara o professor para a inserção no trabalho docente e, embora 

a Residência Docente propicie uma prática em um colégio de excelência, com menos 

professores por supervisor, ela acaba também por não preparar o aluno para o trabalho 

docente, uma vez que repete o que é feito no estágio, ou seja, observação e reflexão. Ela 

afirma ainda que se a formação inicial fosse boa, não seria necessário ter um programa 

de residência pedagógica. 

 
 
(3) Professora-supervisora 3 (P3) 









A Professora-supervisora 3 (P3) é formada em Letras e possui Mestrado em 

Educação. No Colégio Pedro II sempre atuou como professora de núcleo comum. 

Atualmente, ministra aulas de Literatura. Já está em seu segundo ano no PRD. Aceitou 

prontamente a participar da pesquisa e estava disponível para a entrevista, apesar de se 

mostrar bastante ansiosa em relação às perguntas. 

A vontade de se tornar professora-supervisora surgiu após ela se inteirar sobre o 

funcionamento do PRD. Ela afirma que sempre achou interessante ter uma estagiária em 

sala, mas se corrige dizendo que este não é um programa de estágio e que tem muitos 

professores que não gostam de ter outras pessoas dentro de suas salas, sendo esse um 

fator que leva muitos professores do Colégio a não se interessarem em participar como 

professores-supervisores do programa. Destaca ainda a importância da troca de 

informação, de ideias e de ter uma pessoa em sua sala que esteja estudando. 

Para ela, supervisionar, ter responsabilidade de ler os relatórios dos residentes, 

fazer reuniões direcionadas sobre as atividades que eles vão desenvolver, ajudar, 

orientar, participar da elaboração do produto final, participar das defesas, enfim, esse 

papel de orientação, além de novo, foi uma experiência bastante significativa, assim 

como poder participar das bancas de seus e de outros residentes também foi muito bom.

Quando questionada sobre as contribuições da Residência Docente para a 

formação e o trabalho do professor, seus pontos positivos e negativos, sobre esse 

modelo de formação ser adequado às necessidades dos professores, se valorizava o 

magistério e sobre a recomendação do programa a outros professores, P3 apresentou 

duas teses, apresentadas no esquema abaixo: 

 







 
 

Esquema 19 – Teses encontradas no discurso da Professora-supervisora 3 (P3) 
 

Inicialmente apresentamos o esquema da primeira tese e os argumentos que lhes 

dão sustentação. 

 



TESE 1 
A residência possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
A residência modifica a prática. 

TESE 1 
A residência possibilita trocar dificuldades. 











 



 



 

Esquema 20 – Tese 1 e argumentos que a sustentam no discurso 
da Professora-supervisora 3 (P3) 

 

P3 defende, na primeira tese – A residência possibilita trocar dificuldades -, que 

a Residência Docente é o lugar onde os professores-residentes podem trocar as 

dificuldades vivenciadas por eles e que essas dificuldades promovem o aprendizado: 

 

Elas chegam como muitas necessidades. Eu conheci um pouco 
da realidade delas, a gente trocava, a gente tinha um horário 
que nos encontrávamos para conversar. Elas falavam das 
dificuldades que tinham em relação às daqui.  

 

Ela tece comparações entre os sistemas de ensino que envolvem os professores-

residentes, sinalizando diferenças entre eles, tal como fez a P2, para evidenciar a 

diferença entre as escolas dos residentes e o Colégio Pedro II: 

 

É uma realidade completamente diferente das que elas têm nas 
escolas delas, muito diferente, chega a ser discrepante 

 

 Para a P3, trocar as dificuldades advindas das diferentes realidades sociais, 

possibilita o aprendizado. Esse era um momento em que trocavam informações, ideias, 

a realidade que elas tinham e que para a professora-supervisora era um momento muito 

rico e produtivo. P3 reforça a importância da inserção em uma realidade completamente 

diferente e ter a possibilidade de troca para aprender: 

 

Porque às vezes elas estão ali dentro só da sala de aula delas, 
dentro daquela realidade com um número de alunos muito 
grande, ficam sem saber como desenvolver outras técnicas, 
desenvolver outros projetos, ter outras maneiras de trabalhar. 

 

A realidade dos residentes é muito diferente. 

Na residência os residentes vão aprender novas técnicas. 

Na residência os residentes aprendem por meio das trocas entre eles. 









 É possível identificar em seu discurso a precarização do trabalho docente, a 

presença de problemas que vão desde a infraestrutura precária, turmas superlotadas até 

baixa qualidade da formação dos professores (cf. SAMPAIO; MARIN 2004; ALVES-

MAZZOTTI, 2010; GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). Ela acredita que o fato de os 

professores-residentes estarem nessa instituição tão diferente de suas realidades, já 

promove aprendizado, porque terão a oportunidade de desenvolver projetos, aprender 

novas técnicas e maneiras de trabalhar que dão certo e promovem a excelência do 

Colégio. 

Outro argumento utilizado pela P3 e que reforça a Tese 1, é sobre os pontos 

positivos da Residência Docente, quando o discurso da troca aparece mais uma vez, 

porém, ela enfatiza a troca que ocorre entre os professores- residentes: 

 

Então, essa parte de troca, porque além dessa troca comigo, 
elas tinham a troca entre elas também, entre os residentes. Essa 
parte é fundamental porque o professor não vai caminhar 
sozinho na sala de aula. 

 

 P3 faz uso de um slogan conhecido no campo educacional para se referir a troca 

que existe ente os residentes: “quando você troca informações com o outro, você 

aprende”. A troca entre os pares agrega aprendizado, conhecimento. Pesquisa realizada 

por Bruno (2009) identificou a metáfora “mola propulsora” que condensava os 

significados associados à formação continuada ao analisar o discurso de professoras de 

Educação Infantil. “Mola propulsora” foi utilizada no sentido de impulsionar mudanças 

efetivas nas práticas pedagógicas por meio de trocas, novas conquistas por meio de 

articulação pertinente e coerente entre teoria e prática, percebendo-as como 

indissociáveis para a realização do trabalho docente. 

Um fator negativo para P3 e que aparece no discurso tanto de P1 quanto de P2 é 

em relação a carga horária do PRD. Para ela, isso é muito difícil para o residente, pois a 

residência é um curso pesado, “puxado demais” para um período de nove meses. 

Destaca que os próprios professores-residentes reclamam do tempo, mas que não é 

apenas uma reclamação, é uma constatação. Segundo P3, ir e participar da residência, 

frequentar as oficinas, elaborar o produto final, o que significa desenvolver esse 

produto, planejar todas as etapas, desenvolver o projeto junto com a turma, registrar as 

atividades desenvolvidas em seu local de trabalho, cumprir um determinado número de 

horas, além de fazer relatórios administrativos, frequentar esses espaços, e ainda 









preparar um memorial, é muito difícil. Principalmente, porque esses residentes estão 

trabalhando, o que é pré-requisito para participar do PRD. Ela chama a atenção para o 

fato de já ter tido residente que iniciou a residência e desistiu porque não conseguiu se 

organizar. Por isso, ela acredita que é preciso repensar a carga horária do programa para 

que não seja mais um dificultador para os residentes. Seu discurso reforça que o 

trabalho do professor é exaustivo e que precisa ser enfrentado diariamente. A palavra 

enfrentar significa encarar, defrontar. O professor, em seu trabalho docente, precisa 

enfrentar o número crescente de tarefas que lhe são atribuídas, a precariedade de 

recursos que encontram nas escolas, o tamanho das turmas, a dupla jornada, os salários 

degradados e a desvalorização do professor (cf. MARIN; SAMPAIO, 2004; ALVES-

MAZZOTTI, 2010, HYPÓLITO, 2011). 

Outro argumento a ser destacado é o que coloca as trocas entre residentes como 

um meio para a aprendizagem. Este argumento, embora aponte para o mesmo sentido 

utilizado por P2, tem um valor diferente. Aqui, o aprendizado aparece como valor de 

possível, dentro de circunstâncias dificultadoras. O valor, se comparado com o afirmado 

por P2, é menor, já que deixa implícito que poderia ser melhor. 

A segunda Tese defendida por P3 se refere a prática que a residência promove 

para os residentes, como ela acontece e os resultados dessa promoção. 

 

 









 

 

Esquema 21– Tese 2 e os argumentos que a sustentam no discurso 
da Professora-supervisora 3 (P3) 

 

P3 acredita que estar inserido no Colégio Pedro II, podendo frequentar outras 

turmas que não sejam da mesma realidade do residente, observando a instituição, ele irá 

conseguir “ver” que é possível trabalhar de outra forma, fazer um trabalho diferenciado:  

TESE 2 
A residência modifica a prática. 

 

O residente absorve coisas para a prática dele. 

O programa vai tentar suprir as necessidades dos residentes. 

Conviver com outras realidades é o maior ganho da residência. 









“Coisas que eles só tinham lido em livros e aí eles veem que é possível sim”. Para a 

professora, observar outras realidades, realidades que dão certo, fará com que o 

residente absorva coisas para a sua prática: 

 

O programa todo é voltado para a prática do magistério, para o 
professor que esteja interessado em fazer uma residência em 
outra realidade que não seja a dele e dali, daquela realidade, 
ele absorver coisas para a prática dele. 

 

P3 utiliza os verbos ver, observar, absorver que não se referem à prática, ao 

fazer, ao executar; estão mais relacionados à reflexão, ao refletir sobre a prática. Ela 

também não explicita que “coisas” que o residente vai absorver. Portanto, basta o 

contato com outras realidades para que ele modifique sua própria prática. Esse é o 

mesmo tipo de argumento utilizado pela Portaria da Capes n. 206 para que a Residência 

Docente seja uma formação continuada de sucesso. Para P3, “mais voltado para o 

magistério que isso, é impossível” e “isso” é o contato com o Colégio Pedro II. 

Mais à frente quando perguntamos se considera esse modelo adequado a 

formação continuada, P3 considera que é um programa bem interessante porque tenta 

suprir as necessidades que os alunos têm de prática e que não foi contemplada na 

formação inicial. No entanto, ela acha que o PRD não garante que todos consigam 

mudar totalmente sua prática, porque os residentes têm que “absorver muita coisa”. Ou 

seja, ela reafirma que é através da observação e do contato com práticas diferentes que 

haverá mudança na prática dos residentes, porém não há garantias de todos revejam suas 

próprias práticas. 

P3 diz que recomendaria o PRD a outros professores, porque, segundo ela, 

conviver com outras realidades permite que os residentes aprendam “bastante coisa” e 

com isso modificariam a sua prática. A oportunidade de conhecer o Colégio Pedro II, 

como ele funciona, é “super válido” para a formação do professor. A recomendação, 

portanto, é a ter contato com uma instituição de reconhecida excelência, o que basta 

para que os residentes modifiquem suas práticas. Durante toda a entrevista, seu discurso 

girou em torno de estar inserido em uma realidade diferente, ter contato com a rotina da 

instituição já seria o suficiente para o residente modificar sua prática. 

 

(d) Professora-supervisora 4 (P4) 









A professora 4 (P4) possui Mestrado e Doutorado em Educação. Atualmente, 

está cursando pós-doutorado também na área de Educação. É coordenadora de 

Matemática no Colégio Pedro II há quase nove anos. Por falta de disponibilidade de 

horários, as perguntas foram enviadas a ela por e-mail. 

O interesse em ser professora-supervisora está relacionado ao desejo em se 

tornar professora de cursos de Pós-Graduação e por isso gostaria de enveredar por 

outros caminhos em sua trajetória docente, ter a experiência de orientar trabalhos, além 

de ajudar docentes oriundos de outras realidades. Destaca que lidar com perspectivas 

diferentes de trabalho, antes nunca exercidas por ela, foi muito significativo, como 

orientar, ler produtos finais, participar de diferentes bancas. 

Quando indagada sobre tirar proveito da Residência Docente para seu trabalho, 

P4 diz ter aprendido a valorizar mais seu local de trabalho por ele ter uma estrutura e 

condições melhores que as de seus residentes. Complementa ainda que a troca de 

experiências lhe permitiu desenvolver a noção de que ensinar Matemática tem sido um 

desafio para os docentes e que enquanto coordenadora tem pensado em conduzir 

planejamentos melhores com a sua equipe. 

Assim como com as demais professoras, perguntamos a P4 sobre as 

contribuições do PRD para a formação e o trabalho do professor, seus pontos positivos e 

negativos, sobre esse modelo estar adequado às necessidades dos professores, se 

valorizava o magistério e se recomendaria o programa a outros professores. No que se 

refere às teses encontradas em sua fala, pudemos identificar duas, apresentadas no 

esquema a seguir. 







 



Esquema 22 – Teses encontradas no discurso da Professora-supervisora 4 (P4) 
 

Os argumentos de P4 para sustentar a Tese 1 – A residência possibilita trocar 

dificuldades - se aproximam muito daqueles utilizados pelas demais professoras-

supervisoras, tanto no que se refere às dificuldades enfrentadas pelos residentes, quanto 

em relação à formação inicial. 

TESE 1 
A residência possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
A residência complementa a formação inicial. 









Para a professora, a dificuldades vividas pelos residentes traz aprendizado. Logo 

no início da entrevista, ela faz uma comparação sobre as diferentes redes de ensino, 

assim como fizeram suas colegas: “Queria muito trabalhar ajudando docentes oriundos 

de outras realidades”. Mais à frente, ela reforça esta comparação quando destaca que 

seu local de trabalho tem mais condições, mais verbas e melhor estrutura que o local de 

trabalho dos professores-residentes. P4 utiliza argumentos que levam à precarização do 

trabalho dos residentes. 

Seus argumentos, assim como os argumentos de P2 e P3, se sustentam nas 

dificuldades que são vivenciadas pelos professores-residentes e que trocar as 

dificuldades advindas das diferentes realidades sociais, proporciona aprendizado: “ Foi 

muito rico trocar experiências, ouvir suas dificuldades, seus limites...” P4 afirma que 

essa troca possibilita perceber que a realidade do professor pode ser diferente e que a 

residência inspira o residente, uma vez que eles estão inseridos em um colégio onde as 

práticas são de sucesso, bem diferente do local em que atuam. Em seu discurso, deixa 

claro que a Residência apenas inspira e causa admiração nos residentes, a ponto de eles 

desejarem trabalhar na instituição. Ou seja, o Colégio Pedro II é como se fosse a musa 

inspiradora, causa admiração. E o que seria a musa inspiradora? Aquela que é fonte de 

inspiração, desperta o desejo, mas não se chega perto dela. Assim, se o Colégio tem a 

função de inspirar, basta despertar o desejo de modificar a prática docente, basta 

admirar o que é feito no colégio, basta o contato com ele para que o professor modifique 

sua prática, o que reforça mais uma vez a ideia de aprender por osmose. 

P4 acrescenta ainda que por diversas vezes se sentiu sensibilizada pelas 

dificuldades e pela luta que os residentes enfrentam para concluir o curso deles, 

principalmente, porque eles não têm liberação dos seus trabalhos para estudar, o que 

fazia com que muitas vezes ficassem atolados por conta dos afazeres dos seus trabalhos. 

Aqui estão presentes duas metáforas: luta e atolados. A metáfora luta se refere 

ao grande desafio que os professores enfrentam em seu trabalho docente, uma vez que 

têm muitas responsabilidades e o apoio é praticamente nenhum, conferindo-lhes quase 

um caráter heroico. A metáfora atolados se refere à sobrecarga do professor tanto em 

relação ao seu trabalho quanto aos trabalhos da residência, o que requer tempo e 

esforço. Para P4, articular o tempo que os residentes efetivamente têm para participar do 

PRD e cumprir tantos trabalhos é muito difícil. O tempo de nove meses também é 

insuficiente para cumprir toda a carga horária exigida pela Residência. 

Com relação a Tese 2 - A residência complementa a formação inicial - os 









argumentos utilizados por ela são muitos. P4 destaca que a formação inicial não prepara 

o professor para o trabalho docente, os cursos de licenciatura não articulam 

conhecimento específico da área com os conhecimentos pedagógicos, dedicando uma 

parte insuficiente de seu currículo às práticas profissionais docentes, às questões da 

escola, da didática e da aprendizagem escolar, provocando um grande descompasso 

entre os projetos pedagógicos do curso e a estrutura curricular realmente oferecida. 

Estes aspectos se encontram também no estudo realizado por Gatti (2014). 

P4 tem percebido que os pedagogos que tem orientado têm pouco domínio das 

áreas de conhecimento a serem ensinadas tanto em relação ao conteúdo, quanto à 

didática e a metodologia de cada uma delas: “Dúvidas básicas, simples”. Afirma que 

ensinar Matemática tem sido um desafio para os residentes, porque eles apresentam 

muitas dificuldades com o conteúdo e que, por isso, a Residência Docente é uma 

tentativa de minimizar o buraco existente na formação. A professora-supervisora faz 

uso da metáfora buraco para reafirmar que na formação inicial ocorre muitas discussões 

teóricas e pouca articulação dessas com a prática escolar real, o que já havia sido 

sinalizado por Gatti e Nunes (2009). Em sua pesquisa, as autoras destacam que na 

formação inicial de professores, teoria e prática são elementos indissociáveis, tendo a 

prática que perpassar toda formação inicial, desenvolvendo-se do início ao fim do curso. 

No entanto, elas afirmam, “a escola, enquanto instituição social e de ensino, é elemento 

quase ausente nas ementas” (GATTI; NUNES, p. 55) e, com isso, a formação 

profissional não é integrada ao contexto concreto em que o professor irá atuar. 

Para P4, na Residência Docente, os professores-residentes têm a oportunidade de 

“sanar” algumas questões que não foram discutidas na graduação com a observação das 

aulas e discussões realizadas nos encontros de supervisão. Ou seja, a residência dará 

para eles o que não tiveram na graduação. No entanto, o que deve ser “sanado” é 

realizado por meio de observação e reflexões, modelo utilizado na formação inicial e 

que não vem dando certo há um bom tempo. Além disso, basta o contato com um 

Colégio de excelência que o professor-residente aprenderá o que não aprendeu na 

graduação, apesar de o tempo ser curto e seu trabalho exaustivo. Portanto, para a P4, 

embora o Colégio Pedro II tenha uma prática de sucesso, não será na Residência 

Docente que o residente melhorará efetivamente sua prática em sala de aula. Seus 

argumentos nos levam de volta aos utilizados para sustentar a Tese 1, onde ela diz que a 

residência apenas inspira e causa admiração nos residentes, que acabam desejando 

trabalhar na instituição. 









A professora ainda afirma que se a formação inicial fosse melhor, se os cursos 

de licenciatura fossem aprimorados, não haveria a necessidade de paliativos na 

formação, como é a Residência Docente. Paliativo significa atenuar, diminuir, protelar 

um problema, atrasar uma dificuldade ou crise. Ou seja, para ela, o PRD se configura 

em mais uma tentativa de atenuar o problema da formação inicial dos professores – a 

pouca ou quase nenhuma prática -, o que não quer dizer que o solucionaria. 

P4 reforça seu argumento quando diz que “o Colégio Pedro II poderia continuar 

sendo mais um espaço escolar de estágio, como já é há muito tempo”, ou seja, como 

espaço de estágio, o Colégio pode até funcionar como inspiração para os alunos, mas 

como espaço para o tipo de formação que o PRD se propõe, não atende a proposta. Para 

ela, a Residência ainda não é o caminho para melhorar a formação do professor. 

A professora-coordenadora e as professoras-supervisoras compartilham a 

representação social de formação continuada com seus pares, ancorando-a nas 

deficiências da formação inicial e objetivando-as na metáfora “cutucada”, esse 

movimento de mexer, de despertar alguma coisa. É como se a residência fosse um lugar 

para o início desse movimento, que nesse contexto, seria o de começar a pensar, refletir 

sobre a prática, sobre o fazer do professor-residente em sua realidade escolar e que será 

inspirado por seu contato com uma instituição de excelência. 

A seguir apresentamos o esquema-síntese contendo as teses e os argumentos que 

dão sustentação aos discursos das professoras-supervisoras. 

 











 

 

 

 

 



A Formação Inicial é frágil. 
A Formação Inicial não prepara o professor para o 

exercício da docência.  

A Formação Inicial precisa ser complementada por 
formação continuada. 

TESE 1 

O programa de Residência Docente do Colégio Pedro 
II possibilita trocar dificuldades. 

A dificuldade 
traz 

aprendizado

Os residentes 
vivem muitas 
dificuldades 
em seu local 
de trabalho. 

A troca 
possibilita 

perceber que a 
realidade do 

professor pode 
ser diferente. 

O Colégio 
Pedro II é o 
melhor lugar 
para troca

As trocas são 
como “molas 
propulsoras”. 









 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TESE 2 
A Residência Docente muda a prática. 

TESE 3 

A Residência Docente complementa a 
Formação inicial teórica. 

O programa é 
uma “cutucada”, 

apenas mexe 
com o residente

A “cutucada” 
é o maior 
ganho da 

Residência 
Docente. 

A Residência 
Docente traz 

para a 
formação e 

trabalho 
docente um 
despertar. 

O contato 
com o 

Colégio 
Pedro II 

desperta o 
professor. 

A Residência 
Docente muda 
o percurso do 
residente. Ele 

conhece 
práticas que 

não conhecia. 

O residente 
observa outra 

realidade. 

O residente vê que 
é possível 

trabalhar de outra 
maneira. Absorve 

coisas para prática. 

A Residência 
Docente 
promove 

discussões e 
reflexões. 

A Residência 
Docente é “musa 

inspiradora”. 

A formação 
teórica 

oferecida é 
“solta”. 

A Residência Docente 
dá a oportunidade de o 

residente “sanar” 
algumas questões que 

não foram discutidas na 
graduação com a 

observação e discussões 
nos encontros de 

supervisão. 

A Residência 
Docente diminui 
o “buraco” entre 

a formação 
inicial e a 
prática. 

A Residência Docente 
oferece oficinas e 
palestras que nem 

sempre são do interesse 
do residente. 

Os residentes 
participam das 
atividades para 
cumprir carga 

horária. 









 

 

 



 

 

 

 



 
Esquema 23 –Síntese das teses e argumentos que dão sustentação aos discursos das 

professoras-supervisoras. 
 

 

5.3.2.3 - Entrevistas com os professores-residentes 

(a) Professora-Residente 1 (R1) 

A opção da residente pelo programa no Colégio Pedro II ocorreu por ser uma 

Pós-Graduação pública, gratuita e que disponibilizava horário para que a pudesse 

frequentar, uma vez que sua carga horária de trabalho era de 40 horas semanais. 

A formação inicial de R1 é em História. Para ter habilitação para atuar nos anos 

iniciais, ela fez um ano do curso normal “que é só para você ter o diploma”. R1 conta 

que sentia falta de conhecer o que estava trabalhando. Para ela, fazer Pedagogia estava 

fora dos planos, porque além de o tempo do curso ser longo, acredita que: 

 

A graduação não ia trazer o que estava querendo, não ia 
conseguir, de repente, dialogar com meu trabalho, produzir em 
cima da minha sala de aula. Ia ter teorias e ia fazer até esse 
trabalho de correlação sozinha ou com colegas da graduação, 
mas com o meu professor, na graduação, na maioria das vezes, 
eu não ia conseguir. 

 

 Seu discurso evidencia o que o Gatti (2010) apontou em sua pesquisa sobre a 

insuficiência da formação inicial. O que nos parece é que, para R1, a prática é o que está 

faltando em sua formação e que ela diz não ter tido no curso Normal e não teria na 

graduação. O PRD seria uma oportunidade de relacionar teoria e prática. 

 Como foi uma das primeiras residentes a ser entrevistada, o roteiro é o original, 

TESE 4 

O estágio é a prática necessária na Formação 
Inicial. 

No estágio da 
formação inicial o 

aluno é apenas 
observador. 

O Colégio 
Pedro II é o 
lugar ideal 

para o 
estágio. 

A vivência 
no Colégio 

Pedro II 
contribui 

para a 
prática. 

O estágio não 
contribui para o 

trabalho docente. 
continuada. 

Observar práticas de 
sucesso é um ganho 

para o residente. 









pois a partir de sua entrevista, as perguntas sofreram alterações que contribuíram para 

que obtivéssemos um volume maior de discurso e mais informações sobre o PRD no 

Colégio Pedro II. 

Quando a questionamos sobre as contribuições da residência para a formação e o 

trabalho docente, seus pontos positivos e negativos, sobre esse modelo de formação ser 

adequado às necessidades dos professores, se o recomendaria a outros professores, se 

havia diálogo entre a residência e a realidade que vivem os residentes, sobre a escolha 

do PRD como formação continuada, a residente traz duas teses que estão apresentadas 

no esquema a seguir. 

 

 
 

 

 
Esquema 24 – Teses encontradas no discurso da Residente 1 (R1) 

 

Vejamos que argumentos R1 utiliza para sustentar cada uma de suas teses. 

Segundo R1, a residência possibilita trocar dificuldades com os outros residentes 

(Tese1) e essa troca traz aprendizado. Para ela, os encontros que ocorriam entre os 

residentes eram uma terapia. A metáfora terapia foi aqui utilizada no sentido de que 

todo método que vise descobrir causas e sintomas de problemas físicos, psíquicos ou 

psicossomáticos, por meio de tratamento adequado, restabelece a saúde e o bem-estar do 

paciente. Para R1, nesses encontros, os residentes discutiam juntos, trocavam o que 

vivenciavam em sua prática, se ajudavam e o resultado dessa troca era que eles 

conseguiam levar soluções diretamente para suas salas de aula. Os encontros são vistos 

pela R1 como um tratamento adequado, pois promove o bem-estar dos professores. 

Ela acrescenta ainda que esses encontros eram como se fosse um centro de 

estudos que eles deveriam ter na prefeitura e não tem, uma vez que esse centro de 

estudos não se configurava em momento coletivo de planejamento, de interação com 

seus pares, o que seria o objetivo desse encontro e sim, um momento solitário de sua 

prática: 

 

Quando a gente tinha o encontro com todos os residentes, eu até 
brinquei é como se fosse o centro de estudos nossos que a gente 

TESE 1 
A residência possibilita trocar dificuldades. 

 

TESE 2 
A residência muda a prática (realidade). 

 









não tem na prefeitura, que é o tempo de planejamento, o tempo 
que a gente teria que ter, a gente conseguia ter aqui num 
sábado. A gente vinha, discutia. 

 

Seu discurso remete ao que Tardif (2002) chama de saberes experienciais, que 

têm sua origem na prática cotidiana do professor. A prática pode ser vista como um 

processo de aprendizagem onde os professores retraduzem sua formação e a adaptam a 

sua profissão, preservando o que é útil e eliminando aquilo que não tem relação com a 

realidade vivenciada. 

R1 destaca como ponto positivo da Residência Docente essa troca entre os 

residentes e o aprendizado que ela proporciona. Ela acredita que eles saem fortalecidos 

para buscarem em sua realidade, o tempo de planejamento para que sua prática tenha 

significado. Para R1, a troca entre os colegas que vivem a mesma realidade que a sua é 

fundamental para que tenha início um movimento de mudança em sua realidade (Tese 

2), uma vez que destaca que sua realidade cotidiana é muito diferente da que existe no 

Colégio Pedro II. 

 

Eu saio fortalecida de tentar buscar isso na minha realidade. 
Essa troca! De lutar pelo meu tempo de planejamento. Eu tenho 
que ter sim. Porque muitas vezes a Secretaria de Educação não 
me proporciona um terço. Tá, mas o que tem agora é um quarto, 
mas às vezes na escola nem um quarto você consegue ter, ah 
porque o professor faltou, ou isso, ou aquilo, ou vai ter tal coisa 
e você tem que pegar a turma. E eu saio fortalecida para dizer 
não, eu tenho meu tempo de planejamento porque senão minha 
prática não tem significado. 

 

Outro encontro positivo destacado pela R1 é o que acontecia com a professora-

coordenadora de área: ela estava sempre disposta a ouvir os residentes, conhecer a 

realidade deles, o que eles tinham para falar. Era um momento que tinham espaço para 

falar sobre sua realidade: 

 

Estava claro que ela estava ali disposta a escutar a gente. Ela 
queria conhecer nossa realidade, queria discutir, não era só um 
tema que ela tinha que debater porque estava na pauta. Ela 
queria realmente conhecer e dava muito espaço para gente. A 
gente tinha espaço para falar. 

 

Este argumento reforça a ideia de terapia, terapia em grupo, onde as discussões 









entre residentes e a professora eram utilizadas para colocar a vivência de cada um em 

foco, promovendo troca de experiências. 

R1 aponta que a maior dificuldade enfrentada pelos residentes era a falta de 

entendimento de suas rotinas, da carga horária de trabalho e do tempo disponível para 

executar todas as tarefas: 

 

Não se pode ter a ilusão que a gente vai ter o tempo que o 
professor do Pedro II tem. Eu sou 40h. Ah, mas o professor do 
Pedro II também é. As minhas 40 não são as 40 daqui. 

 

R1 cita ainda um exemplo que acontecia com frequência em relação aos 

minicursos e oficinas que eram realizadas pelo PDR: 

 

Para estar num minicurso aqui, você tentava fazer um acordo 
na escola para conseguir sair mais cedo para estar aqui. Ah, 
então, o minicurso foi cancelado e aí você está contando com 
essas horas porque você precisa fechar, ou ah, foi adiado para 
o dia tal. Você veio numa terça e foi adiado para quinta. Não 
vou poder voltar. Isso aconteceu bastante. Marcar uma oficina e 
trocar a data. Tudo isso para gente é tempo que a gente perde, é 
despesa que a gente tem e a contagem das horas que você chega 
no fim e acaba perdendo também. 

 

Em seu discurso, R1 faz uma comparação entre sua carga horária de trabalho e a 

dos professores do Colégio Pedro II, pois ambos possuem a mesma quantidade de horas 

trabalhadas. As professoras-supervisoras e a professora-coordenadora cobram a 

presença dos residentes nas atividades que são propostas, alegando que elas também 

têm 40 horas de trabalho. No entanto, às 40 horas de trabalho da residente, que trabalha 

em escola do município, é diferente, pois essas escolas não têm condições, não são 

escolas de excelência, não oferecem suporte aos professores. O trabalho dos residentes, 

portanto, é pior. Retornemos aos argumentos das professoras-supervisoras: elas dizem 

que compreendem que o trabalho docente dos residentes é árduo, que se fossem eles 

talvez fizessem igual. Porém, elas cobram a frequência deles nas atividades do 

programa, sem levar muito em conta toda a dificuldade que elas reconhecem que eles 

têm. 

Outra questão levantada por R1 se refere à organização das atividades do PRD. 

R1 destaca que não há preocupação com o dia e horário em que essas atividades são 

oferecidas. Se for preciso trocar por qualquer motivo que seja, os residentes não são 









informados com antecedência, o que faz com que eles, além de perderem as horas, 

gastam dinheiro para se locomover. Então, a excelência do Colégio Pedro II, neste 

aspecto, pode ser colocada em dúvida. 

A residente diz que a agenda para os anos iniciais foi bem complicada, os 

horários em que eram realizados não condiziam com seu horário de trabalho, várias 

vezes teve que assistir minicursos e palestras que não eram de seu interesse apenas para 

cumprir carga horária. Para ela, é preciso que os dias e horários sejam revistos para que 

se tenha acesso as áreas de interesse dos residentes. 

R1 destaca ainda que a falta de intercâmbio entre o Colégio Pedro II e a escola 

onde trabalha lhe traz dificuldades para frequentar o PRD. Ela conta uma situação que 

passou em sua escola para poder participar de um encontro da Residência: 

 

Eu tinha um centro de estudos e tinha encontro aqui. Eu pedi 
para sair uma hora mais cedo. Aí a diretora ligou para um, 
para outro e no final a resposta foi: PRD do Pedro II? Eles 
estão achando que município é cobaia. Esse programa é para 
fazer o município de cobaia para ficar testando as coisas aqui. 
Fazer coisa com filho de pobre é mole. Isso tudo porque eu pedi 
para sair mais cedo, uma hora no dia do centro de estudos que 
não ia atrapalhar em nada para eu poder assistir alguma coisa. 

 

A reprodução da fala da diretora da escola aonde trabalha a R1, pode estar 

revelando como ela mesma percebe o PRD. A metáfora cobaia pode ter sido utilizada 

para evidenciar que as escolas do município estão sendo usadas como campo de estudo, 

submetidas a experimentos. O professor participa do PRD, aprende “coisas” novas em 

um colégio que é diferente, é federal, é de excelência, e as testam em suas salas de aula 

para ver se dão certo. A metáfora é mole, por sua vez, pode ter sido utilizada para 

mostrar que o trabalho realizado com criança pobre, carente, pode ser qualquer um, 

pode ser até uma experiência para ver se dá certo, pois eles não irão reclamar porque 

estão ali aprendendo qualquer coisa. As duas metáforas utilizadas são reforçadas pela 

R1 quando ela diz que “sair mais cedo, uma hora no dia do centro de estudos que não 

ia atrapalhar em nada”, ou seja, se a escola é cobaia, se fazer qualquer coisa com pobre 

é mole, sair mais cedo não atrapalharia seu trabalho. 

A segunda tese – A residência muda a prática (realidade) - está relacionada à 

prática dos residentes. R1 destaca que os minicursos, as oficinas, enfim, tudo que 

assistiu no Colégio Pedro II é como se fosse adubo para ela trabalhar. A metáfora 









adubo foi utilizada no sentido de ser o que possibilita e favorece o crescimento de algo, 

ou seja, a Residência Docente oportuniza o crescimento do professor. No entanto, 

segundo R1, esse tipo de formação é muito diferente, está muito distante da realidade 

que ela vivencia e precisando de muita adaptação para acontecer. Cita o exemplo de um 

minicurso sobre uso de software que era “maravilhoso”, mas que ela não conseguiria 

desenvolver em seu local de trabalho, só com muita adaptação. Embora não explicite o 

que seria “maravilhoso”, nem “muita adaptação”, acrescenta que, em alguns momentos, 

o programa não tem a preocupação em dialogar com a realidade em que vivem os 

residentes, cabendo a eles a tentativa de aplicar em suas escolas: “Você vai pegar aquilo 

ali e adaptar para tentar trabalhar”. Para ela, o que está mais próximo de sua realidade 

era o que trocava, discutia com os outros residentes. R1 conta que sente mais facilidade 

em aplicar o que trocava com eles do que aquilo que aprendia nos minicursos e 

palestras. Durante a entrevista, deixou claro que esses momentos de troca é que são 

essenciais para que haja alguma modificação em sua prática: 

 

Levar diretamente para minha sala de aula, eu levo muito o que 
eu troquei com eles (residentes), tudo, cada atividade que eu 
apliquei, tudo que a gente discutia. Eu sinto mais facilidade 
nessa aplicação direta e não numa formação, numa reflexão 
que vai estar na minha prática, mas diretamente é o que eu 
discuti com eles. A gente se encontrava no sábado, na semana 
seguinte, aquilo já aparecia na minha sala de algum jeito, às 
vezes não tudo, mas alguma coisa, uma ideia. 

 

Em seu discurso foi possível perceber que refletir sobre a prática não é suficiente 

para melhorar seu trabalho. O que foi útil, para P1, foram as trocas com os outros 

residentes, estar em contato com diferentes maneiras de ensinar o conteúdo. 

R1 aponta que das aulas que assistiu, não viu muita diferença em relação a sua 

realidade. “Eu imaginava aulas extraterrestres”. Acreditamos que por se tratar de um 

colégio de referência, ela imaginasse que as aulas acontecessem de um modo nunca 

antes visto, o que não ocorreu. 

Para ela, a diferença do PRD está na estrutura física, no suporte que o Colégio 

Pedro II oferece aos seus professores e não nos alunos, possivelmente porque se 

assemelham aos seus: 

 

Essas crianças são do 5º ano lá da sua escola, eu não via uma 
diferença absurda. São crianças que de repente tem um 









linguajar diferente, tem uma outra bagagem, mas da vontade de 
se expressar, da vontade de aprender, do comprometimento de 
estar ali, isso eu não vi grande diferença. 

 

A metáfora suporte sugere sustentar algo, dar apoio. Nesse caso, R1 faz uso 

dessa metáfora para mostrar que os professores do Colégio Pedro II estão em uma 

instituição que tem uma estrutura física que seu local de trabalho não tem. No entanto, 

em relação aos alunos, ela diz que a diferença pode estar na vivência e bagagem que os 

alunos do colégio têm, mas na vontade de aprender, não viu muita diferença. Esse 

discurso pode estar relacionado ao currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

das instituições, onde os padrões de exigência variam de acordo com o perfil da escola. 

 

(b) Professora-residente 2 (R2) 

 A R2 é formada em Pedagogia há 10 anos e tem nove anos de magistério. Seu 

interesse pelo PRD aconteceu em 2013, ano que iniciou o programa. Ela optou em 

realizar essa formação pelo reconhecimento que a instituição possui e por achar que a 

proposta seria interessante, mesmo já estando formada há algum tempo. Para ela, outros 

cursos que são oferecidos são muito teóricos e o que queria, de fato, era conhecer outras 

práticas. Nesse ano, por conta de sua carga horária de trabalho, que era muito extensa, 

não conseguiu concluir o programa e R2 conta que isso a deixou muito incomodada, 

porque gostava de estar no Colégio Pedro II e de trocar experiências com seus pares. 

Então, em 2015, retornou ao PRD e estava concluindo o curso. 

Perguntamos a R2 sobre as contribuições do PRD para a formação e o trabalho 

docente, seus pontos positivos e negativos, o modelo de formação ser adequado às 

necessidades dos professores, se valorizava o magistério, sobre a recomendação do 

programa a outros professores, se ele estabelecia diálogo com a realidade em que vivem 

os residentes, as dificuldades enfrentadas por eles para realizar o programa, a escolha do 

programa como formação continuada e se estariam mais preparados para exercer a 

docência após a Residência. A partir de suas respostas identificamos quatro teses que 

baseiam seu discurso: 

 

 





TESE 1 
A Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
A residência muda a prática. 









 



 

 

 
 

Esquema 25 – Teses encontradas no discurso da Residente 2 (R2) 
 

Os argumentos apresentados para sustentar a primeira tese – A Residência 

Docente possibilita trocar dificuldades – se referem às dificuldades vivenciadas pelos 

residentes, o que já foi expressado tanto pelas professoras-supervisoras, quanto pela R1. 

Para R2, a realidade da escola pública é muito cruel, o professor, às vezes, precisa fingir 

que não percebe todas as dificuldades enfrentadas. São muitas barreiras que precisam 

ser encaradas tanto dentro quanto fora da escola, advindas da realidade dos alunos para 

que ele consiga dar aulas. Ela acrescenta que por conta dessas dificuldades “o professor 

pode entrar em um espiral de não conseguir fazer aquilo que pretende como educador”, 

que além de apresentar conteúdos, é formar pessoas melhores. 

 

Eu acho que a realidade da escola pública é muito cruel com o 
professor, com o professor que gosta de dar aula porque a 
gente, às vezes, tem que fingir ser negligente, fingir que não está 
vendo todas as dificuldades que tem.

 

 A metáfora espiral foi utilizada no sentido de serem tantas as dificuldades que o 

professor enfrenta que o seu trabalho na escola pública parece não ter fim e ele não 

consegue nem ensinar conteúdo, nem formar o aluno. Para lidar com essa frustação, o 

professor finge ser negligente, finge não ver as dificuldades e continua trabalhando. 

Para R2, o ponto positivo do PRD é a possibilidade de troca de dificuldades com 

seus pares sobre realidades tão diferentes. Essa troca, proporciona aprendizado e 

permitirá mudar a qualidade do ensino, contribuindo para o trabalho em sala de aula: 

 

Você tem a oportunidade de trocar experiência positivas e 
negativas, que mexam com você, que podem mexer com o 
colega, ou vice-versa é enriquecedor. Você está crescendo. 
Putz, aquele cara fez isso e deu certo, aquela colega tem a 
realidade muito pior que a da minha escola e ela conseguiu 
fazer projeto. Então, eu também posso conseguir. Se eu fizer 
como ela fez ou então você faz o contrário. Você escuta uma 

TESE 3 
A prática na residência complementa a formação inicial teórica. 

TESE 4 
O estágio é a prática necessária na formação inicial. 









pessoa se lamentando e achando que não tem mais nada, nada 
funciona, nada dá certo. Você troca uma palavra com ela e ela 
percebe que dá para fazer, que também encontra uma 
motivação na sua fala. Eu acho que é uma troca positiva que eu 
não vinha encontrando dentro da escola pública.

 

Pudemos perceber que para R2, a troca com seus pares é que faz a diferença e o 

que provocará mudança na prática. Apresentar e ouvir dificuldades sobre o cotidiano do 

professor em sua escola contribui para o trabalho o docente. Como explica Cochran-

Smith (2004, p. 391), “os professores necessitam de condições na escola que os apoiem 

e pressuponham oportunidades para trabalhar com outros educadores em comunidades 

de aprendizagem profissional em vez de fazê-lo de forma isolada”. 

Uma dificuldade enfrentada por ela no PRD está relacionada aos horários 

oferecidos para as oficinas minicursos e palestras assim como disse R1. Os horários 

muitas vezes dificultavam sua presença e muitas atividades de seu interesse eram 

oferecidas em seu horário de trabalho, por isso, não pôde participar. Para R2, os 

horários das atividades da área do residente devem ser mudados para que sejam 

realizadas: 

 

Eu tive várias palestras, oficinas, minicursos que eu tinha 
interesse de fazer e não pude fazer porque era no meu horário 
de trabalho. 

 

Outra dificuldade apontada por R2 é o tempo de duração do programa e a carga 

horária. Para ela, o período de nove meses é muito corrido para que se dê conta de toda 

carga horária e todos os prazos que precisam ser cumpridos, uma vez que a maioria dos 

residentes trabalha 40 horas em sua escola, quando não estão envolvidos com mais de 

uma escola. 

 

Eu acho que fazer uma residência que tem um período de nove 
meses e pedir que os professores em dezembro estejam com todo 
material escrito, que não é um material fácil, um produto final 
com todas as experiências que você fez, um memorial descritivo 
do que você viveu. A proposta do curso de fazer com que você 
entregue tudo isso em dezembro, para em janeiro o supervisor 
corrigir para gente apresentar em fevereiro, eu acho muito 
corrido. Tanto que eu tenho vários colegas que não 
conseguiram cumprir esse prazo, algumas pessoas conseguem, 
mas eu pelo menos não consegui e pedi prorrogação.

 









R2 aponta que o PRD não leva em conta as dificuldades que os residentes têm 

devido à carga horária de trabalho e não valorizam nem o tempo que dedicam ao 

programa, nem seu esforço para participarem do mesmo.

A segunda tese – A residência muda a prática - está relacionada à prática que 

acontece na Residência Docente. Para a residente, o que o programa proporciona é 

inspiração, estímulo, tal como foi dito por P4. R2 conta que estava muito desmotivada 

com sua escola e com seu grupo de trabalho, desanimada com propostas vazias e com 

muitas dificuldades para realizar um trabalho docente de qualidade. Para ela, a 

Residência Docente além de inspiração, devolveu a motivação através da possibilidade 

que ela tinha de trocar com os outros residentes. 

R2 utiliza o argumento que já havia utilizado para sustentar a primeira tese 

quando destacou que são essas trocas que contribuem para o seu trabalho. De acordo 

com ela, o principal em sua formação é se sentir motivada, uma vez que: 

 

O fato de não encontrar um alento, uma motivação, inspiração 
em pessoas que estão trabalhando comigo, interfere no meu 
trabalho. 

 

Oliveira (2004a) em sua pesquisa já apontava alguns fatores que influenciam 

sobre as expectativas e a motivação dos professores para exercer sua profissão tais 

como as condições de trabalho, o modo como sua atividade é realizada nas escolas, as 

inúmeras atribuições que lhes são impostas. R2 afirma que a tarefa do professor não é 

nada fácil, ele se depara com dificuldades constantemente e pode entrar em uma espiral 

de emoções por não conseguir fazer aquilo que pretende. Por isso, a residente defende 

que é necessário que haja um trabalho coletivo, de ajuda mútua para que o dia-a-dia se 

torne mais agradável e menos penoso. 

O trabalho coletivo na escola é algo que vem sendo discutido há muito tempo, 

desde os anos 1990. Delors (1998) destaca como principal consequência da sociedade 

do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida fundada 

em quatro pilares que são ao mesmo tempo pilares do conhecimento e da formação 

continuada: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e 

aprender a ser. 

Aprender a conhecer envolve o aprender a pensar a realidade, a pensar o novo e 

está relacionado ao prazer da descoberta, da curiosidade, da busca da compreensão, da 

construção e reconstrução do conhecimento; aprender a fazer oferece oportunidades de 









desenvolver competências para enfrentar o mundo do trabalho e se relaciona à 

competência pessoal que propicia ao profissional trabalhar coletivamente, adquirir 

qualidades para as relações interpessoais no trabalho, em detrimento da pura 

qualificação profissional; aprender a viver com os outros oferece condições para a que 

se compreenda o outro, para a busca do esforço comum e para a participação em 

projetos de cooperação com o outro; e aprender a ser, criar possibilidades para o 

desenvolvimento integral da pessoa com inteligência, sensibilidade, sentido ético e 

estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, criatividade, 

iniciativa e rigor científico (GADOTTI, 2000). 

Um ponto negativo mencionado por R2 e que nos chama atenção é quando ela 

conta que “poderia ter um momento de mais atuação dentro das aulas”. Uma das 

propostas do PRD é a atuação do residente em sala de aula com a supervisão do 

professor responsável. No entanto, de acordo com R2, as supervisoras não 

disponibilizam esse momento ao residente, ou seja, eles acabam ficando como um 

observador, sem esse espaço de atuação. O que nos parece é que essa postura se 

aproxima muito do estágio da formação inicial, onde, segundo Gatti (2014), a maior 

parte deles estão relacionados a atividades de observação, não se constituindo em 

práticas efetivas. Para R2, essa proposta não ajuda em nada aos professores iniciantes, 

uma vez que reproduz o modelo da formação inicial.

A terceira tese – A prática na residência complementa a formação inicial teórica 

- está relacionada à formação inicial oferecida na graduação. R2 sustenta em seus 

argumentos que a formação inicial não prepara o professor para o trabalho docente. Para 

ela, os professores iniciantes estão muito mal preparados e que, por isso, a Residência 

Docente aparece como uma possibilidade de diminuir a lacuna existente entre a 

formação inicial e prática, tal como para P2. A primeira prioriza a teoria e é deficitária 

no desenvolvimento dos saberes pedagógicos importantes para a prática docente. A 

segunda não insere o professor efetivamente na prática. Desse modo, a residente aponta 

o despreparo do professor recém-formado frente à realidade do contexto escolar 

afirmando e que isso é um dos fatores que também a deixa desanimada em relação ao 

seu trabalho: 

 

Eu vejo colegas entrando na rede, passando em concurso sem 
saber o que estão fazendo ali. Isso também me deixa muito 
desanimada. 

 









A quarta e última tese - O estágio é a prática necessária na formação inicial – 

está relacionada à terceira tese, pois também diz respeito à formação inicial. Para R2, o 

papel do estágio na formação inicial deveria ser o de inserir o futuro professor na 

prática, apresentá-lo a realidade que vivenciarão. No entanto, não é isso que acontece. 

Ela conta que mesmo tendo feito graduação, estágio com e sem remuneração, entrou 

muito assustada com o que iria enfrentar em seu local de trabalho, uma vez que sua 

primeira escola foi uma escola pública no alto da Rocinha42. R2 destaca que foi muito 

difícil seu início na docência, porque ela não conhecia a realidade da escola pública, 

nunca tinha vivenciado tal experiência e ser referência para os alunos, sem saber sobre 

seu trabalho docente, foi muito complicado.

Para R2, o estágio supervisionado não prepara o professor para a inserção no 

trabalho docente e, embora a Residência Docente seja voltada para a prática, ela 

também não prepara porque, em muitos momentos, repete o que acontece no estágio.

 

(c) Professora-residente 3 (R3) 

R3 é formada em Pedagogia e atua no magistério há cinco anos, mesmo tempo 

que tem de formada. A escolha pela Residência Docente aconteceu por ser uma Pós-

Graduação pública, gratuita, uma especialização em Educação Básica, pelo horário que 

era oferecida, por ser no Colégio Pedro II e por proporcionar contato com a prática da 

sala de aula em uma instituição de referência em Educação. Durante toda a entrevista, 

R3 não escondeu seu descontentamento com a realidade que vive em seu local de 

trabalho. 

Ao analisarmos as respostas de R3 às questões do roteiro, identificamos três 

teses que baseiam seu discurso, conforme apresentado no esquema a seguir: 

 

 
 

 

 

 

Esquema 26 – Teses encontradas no discurso da Residente 3 (R3) 
  
42 Favela localizada na Zona Sul do município do Rio de Janeiro que se destaca por ser a maior favela do 
pais, contando com cerca de 70 mil habitantes, segundo dados de 2010. 

TESE 1 
A Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
A residência muda a prática. 

TESE 3 
A residência valoriza o professor. 









Os argumentos de R3 para sustentar a primeira tese – A Residência Docente 

possibilita trocar dificuldades – estão relacionados à troca de experiências entre os 

residentes e com a professora-supervisora, que promove o aprendizado. Tal como seus 

colegas e professoras-supervisoras, ela destaca que a realidade que vive e a vivida pelos 

professores do Colégio Pedro II são bem diferentes, quer seja com relação às condições 

de trabalho, quer sejam os alunos: 

 

A estrutura do Pedro II, eles têm livros, data show, aula 
expositiva, eles têm uma estrutura toda organizada. Não sei se 
isso funciona bem todos os dias, só ficava aqui uma vez por 
semana, mas na minha realidade do município onde trabalho 
com as cadeiras caindo aos pedaços cheia de cupim, os alunos 
agora que receberam o kit, não tem livro, não tem retroprojetor, 
não tem data show. Isso aí é estrutural e em nível de prática, 
eles não têm essa noção. São alunos bem diferentes. Não tem 
como comparar. 

 

Os argumentos apresentados para sustentar essa tese se firmam nas dificuldades 

vividas por R3. Para ela, trocar as dificuldades advindas das diferentes realidades 

sociais, possibilita o aprendizado: “A troca com a supervisora, com as outras 

professoras, conhecer pessoas de outros locais, de outras realidades e poder fazer essa 

troca, é um ponto positivo”. De acordo com a residente, entrar em contato com as 

realidades vivenciadas pelos residentes também “enriquece meu trabalho”. 

 

Eu pude ouvir um pouco esses meus colegas e um pouco dos 
anseios deles em relação aos alunos, em relação aos conteúdos. 

 

Para R3, a ponte feita entre a escola pública municipal e a escola pública federal 

é muito válida. A metáfora ponte, nesse sentido, significa tudo que serve de ligação ou 

comunicação. Ela faz uso desta metáfora para destacar que o professor da rede 

municipal precisa ter uma outra visão de prática, vivenciar uma outra realidade, que é 

proporcionada pelo PRD. No programa ela não apenas conhece outras realidades 

semelhantes a sua, como também vivencia uma realidade bastante diferente, a realidade 

de um colégio público federal, de excelência, que tem uma estrutura organizada onde 

tudo parece funcionar, mesmo que não seja todos os dias. Por isso, para ela, é muito 

difícil exercer seu trabalho docente numa realidade onde nada parece funcionar. 









Seus argumentos parecem se aproximar dos resultados encontrados em diversos 

estudos que mostraram que os professores, sobretudo os do Ensino Básico, têm 

dificuldades de realizar seu trabalho devido à insuficiência da formação, à precarização 

das condições deste trabalho, ao processo de desprofissionalização docente e da 

desvalorização do magistério (GATTI; BARRETO, 2009, GATTI; BARRETO; 

ANDRÉ, 2011. GATTI, 2014). 

Uma dificuldade enfrentada por R3 na Residência Docente foi em relação a 

frequência dos minicursos, palestras e oficinas que eram oferecidas, uma dificuldade 

também apontada por outros residentes. Para ela, esses momentos, não acrescentavam 

em nada a seu trabalho. Ela diz que foram desorganizados e que essa parte ficou 

perdida, não tendo significado para a sua formação. 

 

Eu acho ficou um pouco perdido porque a gente teria que 
frequentar as oficinas e as vezes aquelas oficinas não me diziam 
nada. Não tinha nada que acrescentasse no meu trabalho. 

 

 É possível que R3 esteja ressaltando que as oficinas43 não eram “oficinas 

pedagógicas”44, um local aonde atividades práticas são desenvolvidas, mas sim um local 

reservado a palestras, exposições que, de acordo com ela, não lhe acrescentaram nada.  

Em relação à segunda tese - A residência muda a prática - R3 conta que chegou 

muito crua na escola municipal. A metáfora crua foi utilizada pela residente no sentido 

de sem nenhum preparo e mostra que ela não estava preparada para enfrentar a realidade 

escolar, o que é apontado por muitos professores recém-formados. R3 vai além, dizendo 

que foi jogada no município, numa “turma de acelera”45, com alunos maiores e sem 

condições de trabalho. A metáfora jogada, nesse sentido, quer dizer “atirada”, 

“arremessada”, “lançada”, ou seja, além de não estar preparada para seu trabalho, foi 

lançada ali, sem suporte nenhum em uma turma que ela não sabia o que fazer. 

  
43 Oficina define o local de uma atividade laboral, principalmente manual ou artesanal, tal como a que 
desenvolve um eletricista ou mecânico. Provém do latim "opificium", derivada de "opificis", artesão, que 
se formou, por sua vez, mediante a justaposição de "opus", obra, e "facere", fazer. 
44 Oficina pedagógica é ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e habilidades, mediante 
atividades laborativas orientadas por professores capacitados, e em que estão disponíveis diferentes tipos 
de equipamentos e materiais para o ensino ou aprendizagem, nas diversas áreas do desempenho 
profissional. 
45Turma de acelera são as crianças que estão em defasagem idade-série, onde elas fazem dois anos em 
um. Isso ocorre através de um programa formulado, especialmente, para atender as necessidades dessas 
crianças para que possam ser inseridas na próxima série sem defasagem. 









 O início da docência como já mencionamos, é um período de tensões e 

aprendizagens intensas em contextos geralmente desconhecidos, onde os professores 

iniciantes vão adquirir conhecimento profissional, além de tentarem manter certo 

equilíbrio pessoal (GARCIA, 2010). 

De acordo com R3, estar no Colégio Pedro II, ver o trabalho que a professora-

supervisora realizava com os alunos, ver como funcionava a instituição, era suficiente 

para acrescentar alguma coisa a sua prática. Ou seja, para ela, o contato com o Colégio, 

com práticas de sucesso, eram suficientes para que houvesse mudança em sua prática. 

 

A aula mexia um pouco com a minha prática em sala de aula, 
assistindo as aulas aqui, ficando nos outros locais, assistindo 
aulas com outras professoras aqui também. Tiveram momentos 
que fiquei em outras turmas e eu pude fazer essa comparação e 
aprender um pouco com elas no meu dia a dia. 

 

No entanto, segundo R3, nem sempre conseguia realizar em sua sala de aula o 

que via no Colégio Pedro II. Para ela, seus alunos não têm preparo, maturidade, 

interesse em participar das aulas. “Eles estão ali só para comer e para estar ali como se 

fosse uma grande boate. Ah, eu vim aqui hoje, tá!” Diferente dos alunos no Colégio que 

demonstravam interesse. “Aqui você vê os alunos com cara de escola, com cara de 

turma, participando, trocando”. R3 mostra-se desolada ao comparar duas realidades tão 

diferentes, a ponto de dizer que não quer mais ser professora do município, da escola 

onde atua: 

 

Os dias que eu vim aqui, vi, assisti as aulas e participava da 
residência era como se eu tivesse, assim, na minha realidade de 
professora lá no meu íntimo e o município é como se fosse uma 
coisa que juro por Deus, eu não quero mais. Eu estou dando 
tchau. 

 

A terceira e última tese – A residência valoriza o professor - está relacionada à 

valorização que a Residência Docente promove ao professor. Perguntamos se ela achava 

que o programa valorizava o magistério e R3 foi incisiva em dizer que não. Para ela, a 

profissão já está desvalorizada e desmotivada. Acredita que os professores estão 

trabalhando para “receber salário no final do mês e ponto final”. Segundo a residente, o 

programa permite conhecer, apenas, outra prática, mas não valoriza o magistério: 

 









Eu não acho que a sociedade vai me valorizar mais, que a 
escola pública está me valorizando mais. 

 

 R3 conta que, pelo contrário, muitas vezes, para realizar as atividades da 

Residência, encontrava resistência da direção de sua escola para que conseguir 

liberação, tal como R1. Não havia parceria entre o PRD e o município. Também destaca 

que não sentiu seus alunos motivados, nem valorizando os conhecimentos adquiridos 

por ela na Residência. Para ela, o professor precisa ser valorizado pela sociedade, por 

um todo e não por ter feito uma Residência. Diversos estudos apontam a desvalorização 

do magistério e a falta de atratividade da carreira docente como os de Oliveira (2004a), 

Gatti (2009), Alves-Mazzotti (2010) e Scheibe (2010). 

 

(d) Professora-residente 4 (R4) 

R4 é formada em Pedagogia há três anos e atua no magistério há sete anos. O 

interesse pelo PRD aconteceu porque além dos horários oferecidos para a realização da 

residência se encaixarem em sua disponibilidade de tempo, ela queria conhecer a 

realidade do Colégio Pedro II. Ela conta que sempre teve interesse em saber como 

funcionava a instituição, “De repente, no futuro, tentar uma vaga”. Para R4, ver como 

funcionava o Colégio, conhecer essa realidade para um dia tentar ser professora efetiva 

da instituição, já é um fator que a motiva, uma vez que ali há um plano de carreira que 

investe no professor, uma equipe pedagógica que o auxilia em seu dia-a-dia, uma boa 

estrutura física. O que nos parece é que eles têm a esperança de passar “dessa para uma 

melhor”, que, nesse caso, é o Colégio Pedro II. 

Segundo R4, quando você procura fazer algo melhor, diferente do que está 

acostumado, seu trabalho pode ser visto de uma maneira diferente, de uma forma 

melhor. “O Pedro II é um colégio que tem todo um nome, ele tem, como eu posso dizer, 

tradição”. Ou seja, para ela, participar de um programa, numa instituição de referência 

permitirá que seu trabalho seja valorizado, o que consta na Portaria Capes n. 206 e no 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. R4, sente orgulho de ter feito a 

residência no colégio, uma vez que sua profissão é difícil de ser reconhecida e 

valorizada. 

As pessoas falam, ah você fez Pós-graduação aonde? No Pedro 
II. No Pedro II? As pessoas, mas Poxa, tem Pós no Pedro II?. Aí 
você explica o programa. Dá orgulho você falar que participou 
de um programa assim, entendeu? 

 









Da análise das respostas de R4 sobre o PRD, identificamos três teses, 

apresentadas no esquema a seguir. 

 

 
 

 

 

 

 
Esquema 27 – Teses encontradas no discurso da Residente 4 (R4) 

 

Os argumentos utilizados por R4 para sustentar a primeira tese, que repete a 

primeira tese dos residentes anteriormente entrevistados, se baseiam nas dificuldades 

vivenciadas por eles. Primeiro, ela faz comparação entre as instituições, sinalizando 

diferenças entre elas. 

 

A realidade do Pedro II é diferente da nossa rede do município. 
Eu trabalho na prefeitura do RJ. Às vezes falta recurso, às vezes 
falta material humano, às vezes falta conscientização dos 
próprios responsáveis para a gente poder efetuar um bom 
trabalho com as crianças e a gente percebe que no Pedro II, 
não sei porque, não sei de repente a cultura dos pais de lá é 
diferente, eu acredito que sim, a gente consegue ver que existe 
uma troca mais intensa, um trabalho que acontece de uma 
forma diferente do município. 

 

Segundo R4, a realidade do município é muito diferente, ali tudo falta, inclusive 

material humano. Ela se queixa dos responsáveis pelas crianças, sua falta de 

conscientização, da cultura diferente que não valoriza a escola, o professor, o ensino. 

Para ela, estar em um colégio que é totalmente diferente de sua realidade é muito 

positivo, porque “a troca foi muito rica, muito intensa. Pude absorver muitas coisas boas 

e levar para o meu trabalho”. No entanto, R4 destaca como positivo, as trocas que 

ocorriam entre os residentes, pois “[...] a gente vê que não está nesse barco sozinha 

[...]”. R4 faz uso da metáfora barco para dizer que não é somente ela que passa por 

dificuldades para realizar seu trabalho, outros professores do município também passam 

por isso. Para ela, ter a possibilidade de trocar com os profissionais da sua área, permite 

TESE 1 
A Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
A residência muda a prática. 

TESE 3 
A prática na residência complementa a formação inicial teórica. 









que ela veja que não está só, que pode aprender com a experiência daquele que passa 

por situações semelhantes: 

 

A gente consegue identificar, ver, como eu te falei, que não está 
sozinho e como a gente pode contornar determinadas situações, 
o colega passou, como ele reagiu e como eu posso reagir daqui 
para frente, como eu posso lidar com determinadas situações. 

 

Uma dificuldade enfrentada pelos residentes e que R4 também destaca como 

ponto negativo é a frequência semanal. Para ela poder frequentar o PRD, primeiro, 

precisou pedir licença sem vencimentos de sua matrícula em Belford Roxo, solicitou a 

direção, de sua matrícula da Prefeitura, a liberação de todas as segundas-feiras à tarde 

para que pudesse ter tempo para estar semanalmente o programa. Se não fizesse isso, 

não teria tempo suficiente para realizar a residência. O que parece acontecer com a 

maioria dos residentes. 

Outra dificuldade e que também foi destacada como negativa por outros 

residentes são os horários oferecidos para os minicursos, palestras e oficinas. R4 diz que 

teve dificuldade em participar desses momentos porque eles aconteciam em horários 

que ela não poderia comparecer: 

 

Foi muito difícil me inscrever em algumas oficinas e minicursos. 
Era tudo em horário que a gente estava trabalhando. 

 

 Aponta tal como seus colegas que ainda tiveram oficinas e minicursos que tinha 

vontade de participar, que tinham tudo a ver com sua área de atuação, mas que não 

conseguiu frequentar porque eram poucas vagas ou só foi disponibilizada uma vez. Ela 

diz que poderia ter tido mais vagas ou ser disponibilizada novamente. Ou seja, as 

oficinas e minicursos parecem ser um dos calcanhares de Aquiles46 do PRD, pois não 

ajudaram R4 e outros residentes em sua formação, uma vez que não conseguiam assistir 

aquilo que era de sua área, de seu interesse. 

A segunda tese – A residência muda a prática - está relacionada à prática que 

acontece no programa. R4 diz que o Colégio Pedro II “me trouxe um gás maior dentro 

da sala de aula”. Ela faz uso dessa metáfora para evidenciar necessidade de mais gás 

para respirar, para fazer coisas novas, pois a desmotivação e a desvalorização que sofre 

  
46 Calcanhar de Aquiles -  expressão que designa o ponto fraco de alguém. 









o professor são grandes. Para ela, o programa trouxe “ideias novas” e ela diz que 

aprendeu muito “observando as aulas de sua supervisora”. Entendemos, que a prática 

disponibilizada na Residência Docente ficava no nível da observação, bastando ver 

como fazer, que sua prática se modifica e melhora: é o contato com a escola de 

excelência, com professores experientes. R4 cita um desses momentos: 

 

A professora-supervisora hoje atua como professora de 
Literatura. Então, eu vi técnicas que ela usa que eu passei a 
usar na minha sala, até formas às vezes de você contar uma 
história, eu pude aprender com ela. 

 

 No entanto, quando perguntamos se conseguiu fazer um diálogo entre a 

Residência Docente e seu trabalho, ela diz que muitas coisas estão além do seu alcance 

devido à realidade que vive, pela falta de estrutura, de recursos, que “muita coisa se 

perde, muita coisa não dá pra gente dialogar”. E o que conseguiu realizar, precisou de 

muita adaptação para acontecer. 

R4 acredita que a Residência Docente a tornou uma professora consciente, mais 

reflexiva e que passou a pensar um pouco mais nos seus atos em sala de aula. Ela faz 

uso de um slogan conhecido na educação, professor reflexivo, para mostrar o que 

ganhou realizando o programa. 

O termo “prático reflexivo” foi criado a partir de uma crítica generalizada à 

racionalidade técnica (GÓMEZ, 1995). Schon (2000) se baseou na epistemologia da 

prática ao propor a valorização de uma prática reflexiva na formação dos professores, 

sendo capaz de responder situações novas e inesperadas.Para ele, o “prático reflexivo”, 

implica em um tipo de “aprender fazendo”, onde a prática profissional é valorizada 

como um momento de construção de conhecimento através da reflexão, análise e 

problematização dessa prática. De acordo com o discurso das residentes, elas refletem 

sobre a prática nas trocas entre elas mesmas, pois na maior parte das vezes, a Residência 

é dedicada à observação, às palestras e minicursos. 

A terceira e última tese - A prática na residência complementa a formação inicial 

teórica - está relacionada a formação inicial. R4 sustenta em seus argumentos que a 

formação inicial não prepara o professor para o trabalho docente, o que está presente na 

em todos os discursos analisados e na extensa literatura sobre o tema. De acordo com 

ela, “o professor chega muito cru”. Ela faz uso da metáfora cru para mostrar que os 

professores não estão preparados para a sala de aula, pois “na graduação é muita teoria e 









quando você chega na prática, é outra coisa”. Para ela, a prática oferecida na formação 

inicial não insere o professor efetivamente nela e a Residência aparece como uma 

oportunidade de vivenciar a prática que eles não tiveram na formação inicial. 

 

Eu acho que a residência, a partir do momento que você 
consegue frequentar como tem que ser frequentado, ter a sua 
carga horaria concluída de presença, você fazer parte dos 
momentos em sala de aula com as crianças, aquilo ali pode te 
ajudar muito, enriquece muito para sua experiência. 

 

Entretanto, R4 faz uma ressalva: o PRD contribuirá se o residente frequentar o 

programa como tem que ser: participar de todas as atividades propostas em sua área 

e/ou interesse, dos encontros com as professoras-supervisoras, completar sua carga 

horária. No entanto, percebemos nos discursos dos residentes que nem sempre era 

possível participar de atividades relacionadas a sua área e/ou interesse, fosse por falta de 

oferta, fosse por conta da carga horária de seu trabalho. Além disso, o residente precisa 

ter consciência de que, quando ele chegar em sua escola, ele não vai se deparar com a 

realidade do Colégio Pedro II, “muita coisa, ele não vai conseguir fazer” porque sua 

realidade não permitirá.  

 

(e) Professora-residente 5 (R5) 

Realizar a entrevista com essa residente não foi fácil porque ela se mostrou 

ansiosa para responder as perguntas e mesmo provocando-a para que pudesse ampliar 

seu discurso, suas respostas foram muito sucintas. 

R5 é formada em Pedagogia e atua no município de Queimados há dois anos. 

Ela conta que quando ainda cursava a graduação se perguntava como sairia dali para 

uma sala de aula, pois a formação inicial não prepara o professor para a prática, não dá 

subsídios para ele atuar na realidade escolar e o estágio inicial não insere o professor 

efetivamente na prática. “Você só visualiza, não dá aula, só observa”. Segundo a 

residente na Pedagogia o estágio fica no nível da reflexão: 

 

A Pedagogia é mais reflexão. Eu vou sair daqui, vou para sala 
de aula, o que eu vou fazer, não sei o que fazer, não sei como 
trabalhar. 

 









 Seu argumento se aproxima do discurso de Tardif (2002), para quem os cursos 

de formação inicial não conseguem formar adequadamente os professores por centrarem 

no saber teórico, privilegiando os saberes disciplinares. Ou seja, a teoria é vista como 

um conjunto de conhecimentos acadêmicos/científicos e a prática seria a aplicação da 

teoria, enfatizando a dicotomia entre teoria e prática. R5 procurava um curso que a 

aproximasse da prática e por isso ela optou em fazer a Residência Docente. 

Quando perguntamos a R5 sobre as contribuições do PRD para seu trabalho, ela 

apresenta duas teses, apresentadas no esquema a seguir. 

 

 
 

 

 
Esquema 28 – Teses encontradas no discurso da Residente 5 (R5) 

 

Verificamos que as duas teses de R5 não diferem das teses dos demais residentes 

e também das professoras-supervisoras. Os argumentos utilizados para sustentar a 

primeira tese - A Residência Docente possibilita trocar dificuldades - também estão 

assentados nas dificuldades vividas pelos residentes. R5 conta que se sente solitária em 

sala de aula, não tem orientação, alguém para trocar ideias, dialogar, que a dê suporte 

em seu dia-a-dia, sentindo-se abandonada e sem apoio. “Eu me sinto muito sozinha na 

sala de aula. Parece que os alunos são só meus”. 

Pesquisa realizada por Mariano (2005) apontou que a solidão e o isolamento são 

sentimentos gerados pelo professor iniciante e justifica que tais sentimentos estão 

associados a ausência de trabalho coletivo nas escolas e a inexperiência e insegurança 

do professor ao iniciar a profissão. 

Segundo R5, as trocas entre os residentes na Residência foram importantes para 

saber que não estava sozinha. Além de poder dialogar com outros profissionais, via 

outros residentes que vivenciavam as mesmas dificuldades que a sua, que se sentiam da 

mesma maneira que ela: 

 

Eu vi que eu não estava sozinha aqui. A troca com os outros 
residentes foi o contraste porque você via que não estava 
sozinha. 

 

TESE 1 
A Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
A residência muda a prática. 









 R5 destaca que quem participa do PRD, não está aceitando a realidade que vive. 

Ou seja, para ela, estar no Pedro II, num local diferente do que está acostumada, entrar 

em contato com professores que vivem a mesma realidade que a sua e poder trocar 

dificuldades com eles, traz um sentimento de pertença, de que não é a única professora 

que passa por tantas situações complicadas. Isso percebido, o aprendizado vem. 

A segunda tese - A residência muda a prática -também foi apresentada por 

outros residentes e se relaciona com as mudanças sofridas na prática a partir da 

participação no programa. R5 conta que teve a oportunidade de participar de minicurso 

na área de Educação Física sobre meditação laica educacional47 onde aprendeu a 

técnica e conseguiu aplicar em sua escola. Para ela, essa técnica foi o melhor que ela 

podia ter aprendido, uma vez que além de sua turma ser agitada, ela dividia a sala com 

outra turma e professora por falta de espaço em sua escola. Seu discurso deixa perceber 

as péssimas condições de trabalho do professor, o que é apontado por todos os sujeitos 

participantes da pesquisa. 

R5 diz também que todas as outras atividades que participou – palestras, 

minicursos, aulas que assistiu, não conseguiu levar para sua sala de aula, pois “quando 

cheguei lá, bloqueei, não fiz”. A metáfora bloqueio está relacionada a travar, imobilizar. 

E por que ela bloqueia? Por considerar que está sozinha, será a única responsável por 

aplicar alguma coisa nova em sua escola, sem apoio, sem ninguém com quem discutir 

sobre o sucesso ou não dessa novidade. E, embora dividisse a sala com outra professora, 

parece que não havia interação entre elas, nem entre as turmas. O que nos faz retornar 

aos argumentos utilizados por ela na Tese 1, onde diz que seu trabalho é solitário. 

 

(f) Professora-residente 6 (R6) 

R6 é formada em Pedagogia há dois anos e desde o término da graduação já 

procurava uma Pós-Graduação. Inicialmente pensou em fazer Psicopedagogia porque 

gostava de estudar essa área. Ela procurava uma formação que fosse pública, uma vez 

que era formada por uma universidade particular e queria ter uma experiência nova. 

Então, uma colega de trabalho que tinha realizado a Residência Docente mostrou que o 

edital estava aberto para inscrições. Ela se interessou pelo programa porque além de só 

ter seis meses de formada, tinha acabado de ingressar como professora do município de 
  
O minicurso tinha como objetivo formar professores por meio do conteúdo teórico e prático em 
Meditação Laica como estratégia didático-pedagógica para o desenvolvimento de uma educação que 
considera a dimensão emocional do aluno, com base em uma dinâmica comunicativa e vivencial. 









Belford Roxo e como não tinha experiência em escola pública, porque só tinha 

trabalhado em colégio particular e com educação infantil, se sentiu perdida. Um fator 

que foi essencial para participar do PRD foram os horários disponibilizados. Como R6 

só trabalhava no turno da tarde, tinha os outros dois turnos livres. 

Perguntamos a R6 sobre o PRD e, de seu discurso, identificamos duas teses, 

apresentadas no esquema abaixo: 

 

 
 

 

 

Esquema 29 – Teses encontradas no discurso da Residente 6 (R6) 
 

Sua primeira tese - A Residência Docente possibilita trocar dificuldades – 

também está presente no discurso dos outros residentes. R6 sustenta que as trocas que 

acontecem entre a professora-supervisora e com residentes, trazem aprendizado. Para 

ela, “é um ganho a mais em relações aos outros cursos”. 

A residente faz comparações entre o Colégio Pedro II e a sua realidade escolar, 

sinalizando as diferenças que existem entre ambas. 

 

Quando eu cheguei aqui, eu vi a organização da escola, cada 
departamento. Eu sou da prefeitura, como todo mundo, e a 
gente não tem esse modelo de colégio aqui. Tem uma 
coordenação, um núcleo comum, Sesop, sala de informática, 
todo esse equipamento, todo esse apoio, isso eu não vejo. Os 
professores têm encontros semanais, planejamento semanais. 

 

R6 conta que sente falta desse suporte em seu local de trabalho. A metáfora 

suporte está presente em muitos argumentos dos professores para apontar ora as 

fragilidades que existem nas escolas dos residentes, ora para apontar que o Colégio 

Pedro II é o lugar aonde eles vão encontrar a base que precisam para o trabalho docente. 

Ela não tem uma orientação pedagógica, alguém que a ajude, planeje com ela e dialogue 

sobre atividades a serem realizadas. “Porque quando você fecha a porta da sua sala é só 

você”. Ela se sente muito sozinha, sem ninguém para interagir, não encontra apoio nem 

em seus colegas do mesmo ano: 

TESE 1 
A Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

TESE 2 
O estudo prepara o professor para exercer a função docente. 









Minha escola é do 5º ao 9º ano. São apenas três turmas de 5º 
ano. Então, nós somos três professores. Então, o que impede as 
três de se reunirem e montarem um planejamento, montar uma 
mesma avaliação? Cada um faz o seu. É cada um por si 

 

 Ou seja, para R6, o PDR mostrou que possível realizar um trabalho conjunto, em 

parceria, porque melhora o trabalho do professor. Entretanto, na sua realidade, essa 

parceria não ocorre, os professores se isolam, ficando cada um com seus problemas. 

Uma dificuldade relatada por R6 e que ela destaca como ponto negativo está 

relacionada ao tempo de duração do programa, o que também foi apontado tanto por 

supervisoras quanto por outros residentes. Para ela, cumprir toda carga horária, realizar 

as atividades em sua sala de aula, elaborar o produto final, é muito difícil. Ela acredita 

que como se trata de uma Residência Docente, deveria ter mais tempo para cumprir 

todas as exigências do programa. Ela sugere a duração do curso seja aumentada para 

que os residentes tenham tempo para elaborar as atividades que precisam ser feitas em 

sua escola, bem como a escrita do produto final, uma vez que, todas essas atividades 

demandam muito tempo. 

 

O pouco tempo que a gente tem para escrever, para finalizar o 
trabalho [é um ponto negativo]. Se é uma residência 
pedagógica e a gente elaborou nosso trabalho em cima da 
turma, deveria ter que concluir aquele ano e aí a gente poderia 
ficar um ano elaborando nosso produto final, as atividades, 
planejando e no outro ano fazer os minicursos ou vice-versa. 

 

A segunda tese defendida por R6 - O estudo prepara o professor para exercer a 

função docente. - se refere ao fato de que a dedicação ao estudo é intrínseca ao trabalho 

do professor. É como se fosse uma relação diretamente proporcional entre o 

conhecimento e à docência: quanto mais conhecimento se tem, mais condição a pessoa 

tem de ser um bom professor. Existe aqui um critério de quantidade: mais estudo, 

melhor prática. De acordo com a residente, o PRD contribuiu para que ela se tornasse 

um professor pesquisador, um jargão muito usado na Educação. Pesquisador, para ela, 

tem o sentido de fazer uma pesquisa acadêmica, porque ela precisou elaborar um 

trabalho final, onde procurou autores que abordassem seu tema. Ela acredita que fazer 

essa pesquisa, melhorou sua prática: 

 

Antes eu não tinha isso em mente. Sempre pesquisar, estudar 









para poder está ali melhorando a minha prática. No meu 
trabalho final, eu tive que pesquisar autores. 

 

 Porém, não é porque a residente realizou uma pesquisa bibliográfica que a 

tornou uma professora-pesquisadora. Beillerot citado por Ludke (2005, p.89) faz uma 

distinção entre “estar em pesquisa, fazer pesquisa ou ser pesquisador”: 

 
O fato de participar de um trabalho de pesquisa pode permitir a uma 
pessoa sentir-se ligada a essa atividade, e declarar-se como tal. Já a 
expressão "fazer pesquisa" indica uma responsabilidade maior sobre 
essa atividade, que se for realizada com regularidade e autonomia 
pode então conduzir ao status de pesquisador, com a distinção e o 
reconhecimento correspondentes, sobretudo na academia. 

 

Segundo R6, essa trajetória de pesquisar no PRD, a ajudou a pensar em como 

melhorar sua prática. A palavra trajetória está relacionada a metáfora do percurso, o 

caminho determinado que leva ao conhecimento (MAZZOTTI, 2002). 

Para a residente, “melhorando a minha prática, eu vou poder passar isso melhor 

para os meus alunos. Eles terão uma bagagem maior e eu vou ter uma bagagem 

melhor”. O uso da metáfora bagagem também está relacionada à metáfora do percurso. 

Educar é levar o estudante pelo caminho do conhecimento, e em cada etapa do percurso, 

o aluno vai acumulando conhecimento, assim como o professor, portanto a bagagem de 

ambos vai aumentando. R6 afirma que está ali na Residência Docente para aprender 

novas práticas, novas experiências, a sua bagagem. Para ela, o professor não pode 

permanecer na formação inicial porque esta não insere o professor na prática. Ela conta 

que não precisou fazer estágio, pois já trabalhava em um colégio particular e, em sua 

faculdade, esse tipo de atividade já contava como estágio. Para ela, o PRD contribuiu 

para que pensasse sobre sua prática. 

 

O quanto isso [a residência] é importante. A gente nunca parar, 
nunca ficar nesse modelinho tradicional de escola que é só você 
se formar, fazer a licenciatura e pronto, acabou. Só usar quadro 
e livro, mais nada. Então, a gente tem que estar ali buscando 
novas práticas, novas experiências. Professor é isso. Professor 
tem que estudar também. 

 

No entanto, as atividades teóricas oferecidas no curso não contribuíram para a 

prática de R6. Ela conta que só se inscrevia nas oficinas, palestras e minicursos que 









eram compatíveis com seus horários e as atividades de sua área ou de seu interesse, não 

frequentava, pois não foram oferecidos horários que ela pudesse comparecer: 

 

Na verdade, eu pelo menos fiz assim, eu ia assistir as palestras, 
minicursos, eu sempre me inscrevia naquelas que davam 
horário para mim. Às vezes o oferecimento que era para mim, 
que focava nos anos iniciais. Tiveram muitos de alfabetização, 
mas eu não consegui participar de nenhum porque era só a 
tarde e à noite e era distante para eu chegar aqui e depois para 
ir para casa. Então, eu não participava. 

 

Em seu discurso, R6 diz que a contribuição do PRD para ela foi aprender a fazer 

pesquisa acadêmica, uma vez que ela elaborou um trabalho final, além de que trabalhar 

em parceria, o que é bom. Já em relação à parte teórica do programa - minicursos e 

palestras -, estas só foram úteis para cumprir a carga horária que era preciso. 

 

(g) Professora-residente 7 (R7) 

Essa entrevista também foi realizada por e-mail. Por ser uma professora com 

apenas três anos de experiência no magistério, R7 “sentia muita necessidade de 

enriquecer os conhecimentos sobre a prática pedagógica”. Ela escolheu fazer parte do 

PRD porque queria uma formação que contribuísse para o aprimoramento de seu 

desempenho como docente e para o aperfeiçoamento de sua competência profissional.  

Um fator que a influenciou e que contribuiu significativamente para a decisão de cursar 

o programa foi o relato de boas experiências vivenciadas por ex-residentes, colegas de 

trabalho que indicaram o programa como um excelente curso de formação continuada 

para professores. 

Quando a questionamos sobre as contribuições da Residência Docente para o 

trabalho docente, identificamos no discurso de R7 duas teses, apresentadas no esquema 

a seguir. 

 

 





 

Esquema 30 – Teses encontradas no discurso da Residente 7 (R7)

TESE 1 
A residência muda a prática 

TESE 2 
A prática é mais importante do que teoria. 

 









R7 defende, em sua primeira tese - A residência muda a prática - que a 

residência contribuiu para significativamente para sua prática e que, por isso tem mais 

“confiança” em desenvolver seu trabalho em sala de aula, uma vez que o programa lhe 

deu bagagem de conhecimentos teóricos e práticos que a ajudam em seu dia-a-dia. O 

uso da metáfora bagagem, assim como para R6, está relacionado à metáfora do 

percurso. Ou seja, com a bagagem que o professor adquiriu em seu percurso, ele se 

sente mais capaz para atuar em sua realidade escolar. 

Ela destaca como ponto negativo a falta de atividades em sua área de atuação, 

bem como a disponibilidade de dias e horários para que pudesse realizá-las. Ela conta 

que diversas vezes precisou se inscrever em minicursos e palestras que não tinham 

relação com sua área ou não eram de seu interesse porque precisava completar sua carga 

horária, assim como a maioria dos residentes. Outras vezes eram disponibilizadas 

atividades em sua área, mas só aconteciam em dias e horários que R7 não podia 

frequentar, o que também foi alvo de crítica por outros residentes: 

 

Senti falta de maiores possibilidades de atividades na área 
específica da minha disciplina e também da disponibilidade de 
dias e horários. Em algumas ocasiões, tive que me inscrever em 
determinado minicurso ou palestra que não tinham relação 
nenhuma com minha área ou não era de meu interesse porque 
precisava completar minha carga horária. 

 

R7 diz ter adquirido conhecimentos práticos com a Residência, quando lhe 

perguntamos sobre os pontos positivos do programa. Foram as atividades oferecidas, as 

oficinas, palestras minicursos, atividades de docência, encontros com a coordenadora, 

com professoras supervisoras que se tornaram um espaço de trocas e reflexões sobre sua 

prática. O que R7 parece querer dizer é que a residência é um espaço de diálogo, um 

momento de reflexão e não dedicado à prática. 

Perguntamos a R7 se foi possível fazer um diálogo entre a Residência e o que 

vivencia em sua realidade. Ela diz que sim, uma vez que no PRD vivenciou diversas 

atividades que a “inspiraram a aplicar algumas atividades em seu cotidiano”. Inspirar, 

nesse sentido, significa estimular, motivartal qual como para R2.Ela exemplifica um 

desses momentos: 

 

O produto final, o trabalho que realizamos ao final da 
Residência é um exemplo de diálogo possível entre o que 









aprendemos na Residência e a aplicação na nossa realidade. 
 

 R7 afirma que para que conseguisse realizar tal atividade precisou fazer várias 

adaptações por conta da realidade em que vive. Entretanto, quando falou sobre as 

dificuldades que enfrentou para realizar a Residência, destacou que teve muitas 

dificuldades para desenvolver e aplicar seu produto final devido à violência do lugar 

onde a escola se localiza, bem como a falta de recursos e materiais. Ou seja, para R7, a 

Residência inspira, mas não melhora sua prática, pois sua realidade é bem diferente da 

realidade vivenciada num colégio de excelência. 

 No que se refere a segunda tese - A prática é mais importante do que teoria – R7 

defende que a teoria precisa estar articulada à prática. Ela aponta que a formação inicial 

não estabelece ligação entre teoria e prática, ficando apenas no discurso teórico: 

 

Isso não quer dizer que a teoria não seja importante, ela é 
profundamente importante, mas precisa ser articulada com a 
prática ou se não levaremos sempre um grande susto quando 
chegarmos na realidade do dia-a-dia escolar, sobretudo na 
escola pública. 

 

 Esta desarticulação já denunciada na literatura há muito tempo. Gatti e Nunes 

(2009) ao analisarem currículos de cursos de formação inicial, concluíram que não são 

levadas em consideração as habilidades profissionais específicas para atuar na escola e 

na sala de aula. É o que R7 alerta, pois para ela, os professores não estão preparados 

para a docência nem para enfrentar as dificuldades da realidade escolar e a Residência 

Docente só possibilitou que “cada vez mais eu reflito sobre a minha prática”. Mais uma 

vez, ela reforça que o PRD proporcionou um movimento de reflexão e não de 

aprimoramento da prática. 

 

(h) Professores-residentes 8, 9, 10, 11 (R8, R9, R10, R11) 

A tese apresentada a seguir é uma síntese do que consideramos central nos 

discursos de R8, R9, R10 e R11 e que eles defenderam em suas entrevistas. 





Esquema 31 – Teses encontradas no discurso dos Residentes 8, 9, 10 e 11 
 (R8, R9, R10 e R11)

 

TESE  
A residência muda a prática. 









Embora tenhamos a mesma tese nos quatro discursos, analisaremos cada um 

deles separadamente. 

 

(i) Professora-residente 8 (R8) 

R8 é formada em Pedagogia e atua no município de Queimados há dois anos. A 

sua primeira formação foi em Administração de Empresas, mas ela não se identificou 

com a área. Atuou no comércio por um período, mas como sua loja não prosperou, 

decidiu fazer Pedagogia, também porque teria desconto na mensalidade por já ter feito 

uma graduação. 

Durante a formação, R8 fez vários concursos que não eram na área de Educação. 

Ela disse que estava perdida, não sabia realmente o que queria. Quando se formou, fez o 

concurso para a Prefeitura de Queimados e começou a dar aula. No entanto, não sabia 

como ia atuar dentro da escola com aquela realidade, porque a o curso de Pedagogia não 

a preparou para atuar numa realidade tão desconhecida. O estágio não a inseriu na 

prática e ela diz que: 

 

Saí da faculdade perdida. Aí eu fiquei, o que eu vou fazer com 
essa turma porque o curso de pedagogia não te dá base, você 
não tem prática. A gente tem o estágio, mas eu fiz bem rápido, 
nem foi aquela experiência. 

 

Foi aí que R8 procurou “uma coisa diferente”. Uma amiga falou da existência do 

PRD e ela ficou interessada porque, além de ser uma proposta de prática, ainda iria 

ganhar para fazer o curso. Esta residente foi a única que mencionou a bolsa recebida da 

Capes. Para ela, receber para poder estudar, foi um diferencial. 

No início, pensou em desistir por achar que seria difícil, por morar em outro 

município, muito distante, por ter muitas atividades e trabalhos, mas ao mesmo tempo 

pensava que precisava fazer alguma para poder ajudar seus alunos. Seu local de trabalho 

não oferece formação continuada, nem suporte aos professores. “A gente tem que 

buscar força dentro da gente para melhorar, para ver aquelas crianças melhorarem”. 

Para ela, o trabalho em muitos momentos não oferece as melhores condições, exige 

muito tempo, disposição e uma dedicação que só quem está na docência é capaz de 

entender e se comprometer com essa realidade. “Eu estou fazendo esse curso, mas eu 

não vou ter aumento de salário. Lá não tem cargo de planos e salários”. 

Pesquisa realizada por Alves-Mazzotti (2010) apontou o quanto o trabalho do 









professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental exige força de vontade para que ele 

não desista da profissão, uma vez que ele tem muitas responsabilidades e quase nenhum 

suporte, além de precisar ser dedicado. Dedicação está associada às carências do aluno e 

ao tempo que o professor passa com ele, o que favorece o estabelecimento de um 

vínculo afetivo. Assim, é preciso dedicação para que se enfrente todos os obstáculos do 

trabalho docente. 

O discurso de R8 está relacionado as mudanças que ocorreram em sua prática, a 

partir da realização do PRD. Ela destaca que aprendeu muito com os minicursos, 

oficinas e palestras. Poder assistir todas essas atividades proporcionaram mudanças em 

sua prática. Ela diz que o que aprendeu irá repetir em sua sala porque, se não tivesse 

aprendido tais atividades, não saberia o que fazer. O que nos parece é que R8 aprendeu 

técnicas para desenvolver seu trabalho, no entanto, muitas foram as atividades que ela 

não conseguiu frequentar por não ter disponibilidade em seu horário. “Tinham muitas 

palestras sobre alfabetização que eu não tinha horário. Tinham muitas palestras boas, 

mas os horários não davam”. Acrescenta ainda, que nem todas as atividades que foram 

aprendidas, foram desenvolvidas em sua sala. R8 cita apenas um exemplo de atividade 

que aplicou em sua turma: “Eu vou repetir porque eu gostei de trabalhar com parlenda e 

trava-língua”48. 

Mais à frente, fala sobre os projetos que são desenvolvidos no Colégio Pedro II e 

que em sua escola não conseguiria realizá-los: 

 

Eu fiz um projeto, mas não era um projeto em si. Lá a equipe 
tinha que ficar em conjunto como é aqui no Pedro II. Se eu fizer 
um projeto, vai ficar só na minha sala. 

 

 Ela evidencia em seu discurso que tentou repetir como acontece no PRD, mas 

esbarrou no trabalho em equipe e, por isso, acredita que não daria certo trabalhar dessa 

forma. Para ela, “fazer projeto depende do local, das pessoas, de um monte de coisas”. 

Além disso, diz ser professora de crianças que dependem muito dela e que não 

considera bom, trabalhar com projetos. O que parece é que falta planejamento para que 

tipos de trabalho como esse sejam realizados em sua escola. Entretanto, foi possível 

  
48 Parlendas são formas literárias tradicionais de origem oral que são recitadas em brincadeiras de 
crianças. Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos 
ou frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os 
mesmos sons, mas em ordem diferente. 









perceber nos discursos dos residentes que o programa oferecia a oportunidade de os 

professores aprenderem a planejar, o que não atendeu a essa residente. 

R8 destaca que queria ter visto como funcionam as aulas das turmas de primeiro 

ano para poder fazer uma comparação com a sua turma, já que em 2015 atuou com esse 

ano. Entretanto, como sua professora-supervisora lecionava em turmas de quinto ano, 

não pode frequentar aquilo que tinha interesse. 

 

Eu acho que os pontos negativos é que eu queria ter ficado com 
turmas de primeiro ano para saber como é a aprendizagem. E 
estou com primeiro ano. A supervisora era do quinto ano. Eu 
falei até isso num minicurso e a professora falou: -ah no ensino 
fundamental, você tem que ir do primeiro ao quinto ano. Eu 
queria ver como a turma de primeiro vai para o segundo. Eu 
queria fazer comparação com a minha turma. Eu não tenho 
comparação. 

 

Esse discurso de R8 nos remete aos argumentos utilizados por P1 sobre o PRD 

nem sempre oferecer aos residentes o que eles querem ou precisam, ainda que seja 

solicitado por eles. Esse é um fator que chama atenção, como já registramos 

anteriormente: a falta de parceria entre os próprios professores do Colégio Pedro II, o 

que acaba contribuindo para que o programa não atenda às necessidades dos residentes. 

A residente enfatiza a dificuldade que teve para elaborar seu trabalho final. Ela 

conta que sua escrita não é boa e que ficou muito desanimada com as dificuldades 

encontradas para escrever seu trabalho. Para R8, é necessário que tenha um curso que 

ajude aos residentes escreverem: 

 

A parte da escrita, isso aí me desanimou muito porque talvez se 
tivessem cursos também. Porque às vezes a gente tem até 
argumento, mas não sabe passar para escrita. 

 

 Além disso, sua professora-supervisora ficou doente, não pode frequentar o 

programa durante dois meses e não pode contribuir, nem corrigir seu trabalho. Não 

havia encontros, tudo era tratado por e-mail. 

 

Ela deveria ter visto nossas intervenções. Ela não viu nenhuma. 
Se meu planejamento estava de acordo, se meus objetivos 
estavam legais. Não tive isso. 

 









 R8 se mostrou bem descontente com o ocorrido. Ela acredita que independente 

do afastamento da supervisora, outros professores do programa poderiam ter auxiliado. 

Quando houve o retorno da supervisora, foi uma correria para finalizar sua escrita 

porque precisou fazer muitas correções. 

Embora R8, tenha tido muitas dificuldades para elaborar sua escrita, ela diz que 

as leituras realizadas durante a residência modificaram sua linguagem. Com esse 

aprendizado, ela já se sentia diferente das colegas de trabalho que não procuram nem 

têm interesse em um outro tipo de formação: 

 

Essas leituras também que eu não tinha e que fazem muita falta, 
a gente começa a ler, tem outra argumentação. A gente está 
acostumada a falar aquela palavrinha curtinha, simples, e, com 
esses livros, a gente fica diferente. Eu me sinto diferente 
daquelas colegas que não querem nada. Que não querem 
estudar. 

 

 Entendemos que para R8, ver o trabalho realizado no Colégio Pedro II, 

reproduzi-lo em sua sala de aula, melhora sua prática. Além de que, fazer parte desse 

programa, já a faz sentir mais valorizada em relação a quem não o fez. 

 

(j) Professora-residente 9 (R9) 

A entrevista com essa residente aconteceu por e-mail e, por isso, suas respostas 

foram muito sucintas. R9 optou por fazer o PRD porque duas colegas participaram do 

programa.  

O discurso de R9 gira em torno das mudanças que ocorreram em sua prática, a 

partir da realização da Residência Docente. Para ela, há uma lacuna na formação dos 

professores, principalmente, em relação a prática docente e a Residência Docente ajuda 

os professores a colocar em prática a teoria aprendida. E como, isso aconteceria? 

Através da reflexão. 

Quando perguntamos quais as contribuições que o PDR trouxe para seu trabalho 

a resposta foi “Reflexões sobre a prática docente”. Ela diz ainda que inovou sua prática 

com atividades significativas para seus alunos, mas não disse quais seriam tais 

atividades. 

Destacou como ponto negativo, o fato dos minicursos, palestras e oficinas que 

lhe interessavam, só serem disponibilizados em turnos que não podia frequentar. Ou 

seja, sua participação acontecia somente para cumprir carga horária, o que também foi 









apontado por todos os residentes: 

 

Haviam vários minicursos que me interessavam, mas só tinham 
em um determinado turno, do qual não era disponível para mim. 
Acabava participando de cursos e palestras que não me 
atendiam amplamente, participava só para cumprir carga 
horária. 

 

A residente diz que com a observação das práticas do Colégio Pedro II, 

conseguiu desenvolver um projeto em sua turma. Ela destaca que trabalha em uma 

comunidade carente, onde seus alunos vivem em meio as armas e drogas, têm poucos 

estímulos da família e a escola não tem muitos recursos para um trabalho efetivo. Seus 

alunos necessitavam de um trabalho significativo de leitura e escrita. Então, com muita 

adaptação, conseguiu desenvolver um projeto de leitura que é desenvolvido no Colégio 

Pedro II todos os anos e que contribui para a formação de leitores. 

Mais à frente R8 diz que por trabalhar nessa comunidade, onde ocorre sempre 

incursões policiais, foi difícil cumprir as atividades que eram programadas por causa 

das interrupções das aulas. Ela destaca ainda que se sente mais preparada para a 

docência por ter tido vários momentos de trocas com a coordenadora, supervisora e 

residentes e que com isso, aprendeu muito, o que ajudará a mudar sua prática. 

 

(k) Professor-residente 10 (R10) 

Essa entrevista também aconteceu por e-mail e as respostas também foram 

sucintas. Esse é o único participante do sexo masculino. Ele resolveu participar do PRD 

para ter uma prática mais aprimorada, porque mesmo tendo feito Pedagogia, sabe de 

suas “deficiências” em sua formação.  

O discurso de R10 também está relacionado as mudanças que aconteceram em 

sua prática, a partir da realização da Residência Docente. Ele destaca que as 

contribuições da Residência foram “muitas”. Ele diz que por ser uma formação 

diferenciada, o programa leva à reflexão, ao questionamento e a reorganização da 

prática. Acrescenta que as discussões que aconteciam eram pertinentes à prática e 

possíveis de serem aplicadas no cotidiano. “Essa prática reflexiva, possível, é o que 

mais contribuiu para a reorganização do meu trabalho”. R10 faz uso do slogan “prática 

reflexiva” para mostrar, realmente, as contribuições que as reflexões trouxeram para sua 

prática.









O residente aponta ainda que os assuntos abordados nas oficinas e cursos se 

aproximam da realidade do professor, permitindo compreender e interferir em sua sala 

de aula. “Os assuntos tratados nas oficinas e cursos são muito reais. Isso é um ponto 

muito positivo”. 

O que nos chamou atenção é que os argumentos de R10 eram contrários aos de 

seus colegas, pois ele afirma que os assuntos tratados nas oficinas eram bem reais, 

próximos de sua realidade, do cotidiano do professor. Porém, não diz que eram 

“oficinas verdadeiras”, pois reforça que o programa leva à reflexão e que mergulha o 

residente numa prática reflexiva, sem explicar o que esta seria. 

Ele destaca como ponto negativo a falta de vagas em oficinas e cursos e a 

disponibilidade de uma nova oferta, uma vez que muitos residentes acabam realizando 

essas atividades apenas para cumprir carga horária, não participando daquelas 

relacionadas a sua área de atuação. 

 

A falta de vagas em oficinas e cursos ou uma nova oferta, pois 
muitos residentes ficam muito receosos com o cumprimento das 
horas ou não podem participar de atividades com um tema mais 
interessante à sua área. 

 

R10 diz que a maior contribuição do PRD foram as reflexões que aconteciam 

durante a residência, mas se contradiz ao destacar como ponto negativo a escolha de 

profissionais que não conduziam os residentes à reflexão e à discussão. Ele aponta ainda 

a dificuldade que tinha com a sua professora-supervisora: além de distante, não havia 

diálogo entre os residentes. Segundo R10, ela não possibilitava reflexões sobre a 

prática, principalmente, a que acontecia no Colégio Pedro II, o que ele esperava que 

acontecesse, já que o colégio é uma instituição de excelência: 

 

Houve muita cobrança e imposição, porém não houve trocas, 
leitura, discussão da prática, reavaliação desta, a discussão dos 
novos modos de ensino (refletindo a excelência do colégio 
Pedro II)

 

Perguntamos a R10 se ele considerava o modelo do PRD adequado às 

necessidades dos professores e mais uma vez, uma contradição apareceu em seu 

discurso. Ele diz que esse modelo de formação atende mais às necessidades e interesse 

do residente por flexibilizar sua participação. No entanto, se o curso é tão flexível e 









possibilita a participação dos residentes, por que eles não conseguem frequentar as 

atividades de sua área?

Quando o questionamos sobre se a residência valorizava o magistério, R10 diz 

que sim. Para ele, o diferencial desse programa é “a forma como se acolhe o professor, a 

sua escuta, como se dialoga com ele”. Porém, mais uma vez ele se contradiz, pois como 

ele disse anteriormente, sua professora- supervisora, que é a pessoa mais próxima ao 

residente, não se mostrou disposta ao acolhimento e diálogo. “Além da distância, outra 

dificuldade foi a falta de diálogo com a pessoa responsável por meu grupo no campus 

que atuava”.

Para R10, a residência o deixou mais consciente de sua função por ser um 

modelo de Pós-Graduação mais próximo da prática. Porém, percebemos que seu 

discurso entra em contradição o tempo todo e que a residência não proporcionou o que 

ele queria quando escolheu participar do programa: uma prática mais aprimorada. 

 

(l) Professora-residente 11 (R11) 

Essa entrevista também foi realizada por e-mail. R11 decidiu fazer a Residência 

Docente no Colégio Pedro II por ser uma instituição de referência em Educação. Além 

disso, ela tem interesse em se tornar professora desta instituição. “Havia prestado 

concurso para atuar como professora desta instituição”. Ela conta que o PRD foi uma 

maneira de observar o trabalho que era realizado no Colégio. “Meu desejo era, 

realmente, conhecer cada pedacinho da instituição”. 

O discurso de R11 também se relaciona com as mudanças que a Residência 

proporcionou em sua prática. Para ela, poder observar e participar da Residência já era 

suficiente para enriquecer sua formação e trabalho. Um desses momentos, e que destaca 

como ponto positivo, diz respeito aos minicursos e oficinas. Ela conta que eles eram 

bem “instigantes”. Porém, ao mesmo tempo que instigavam, não havia tempo para que 

as discussões acontecessem, pois, a carga dessas atividades era reduzida: 

 

Ao mesmo tempo em que eram instigantes e com discussões 
muito interessantes, a carga horária era muito reduzida e as 
discussões acabavam sendo encerradas ou superficiais. 

 

 Além disso, segundo R11, a Residência requer uma flexibilização de horários e 

isso nem sempre era possível, o que dificultava a participação dos residentes nas 

atividades oferecidas. Ou seja, para ela os minicursos e oficinas enriquecem sua 









formação e trabalho, no entanto, existem problemas que colocam em dúvida essa 

aprendizagem.  

Outro ponto positivo destacado por R11 está relacionado às discussões que 

ocorriam nas reuniões, onde o foco eram os alunos. Entretanto, nos chama atenção em 

seu relato sobre o modo com que a professora-supervisora conduzia essas reuniões. A 

residente conta que sentiu “chocada” com a postura assumida por ela, exemplificando 

um momento: 

 

Lembro – me (não teria como esquecer), quando eu estava em 
uma reunião de um ano no qual eu não residia, e fui 
apresentada por ela como “intrusa” a um grupo de 
aproximadamente 10 professores, entre eles, coordenadores e 
orientadora pedagógica. 

 

Nesse momento, R11 diz que seu sentimento foi de exclusão e, por isso, passou 

a não frequentar mais as reuniões. “Passei a inventar desculpas para não ir aos 

encontros”. Recorda que, algumas vezes, percebeu certa ironia da supervisora em 

relação ao trabalho que lhe apresentava, fazendo-a se sentir inferiorizada: 

 

Muitas vezes ouvi de minha supervisora, “Nossa, às vezes, você 
faz um planejamento que parece que sua turma é maravilhosa, 
impecável”. 

 

 Por conta disso, a residente pensou em desistir diversas vezes do PRD: 

 

Pior, foi que isso propagou em todos os ramos do programa, 
gerou em mim completa desestimulação. 

 

 R11 traz em seu discurso a fragilidade da relação entre professor e aluno, entre 

supervisora e professora. R10, também já havia apontado problemas nessa relação com 

a sua professora-supervisora. Ao mesmo tempo em que essa relação pode ser muito 

produtiva, com trocas de experiências, como alguns residentes já mencionaram, mas 

também pode ser negativa, como foi para esses dois residentes. 

A residente destaca como ponto positivo o conhecimento de novas práticas. Mas 

sinaliza que diversas práticas que observou e que foram ditas como “inovadoras”, ela já 

realizava em sua sala de aula: “Observei diversas práticas ditas como “inovadoras”, mas 

que eu já adotava em minha prática docente. Nesse ponto, cabe questionar se essas 









práticas eram ou não inovadoras, uma vez que as razões para ela dizer isso podem estar 

relacionadas ao desestímulo sofrido por ela, por ter sido chamada de “intrusa”, por seu 

trabalho estar bom e a professora-supervisora esperar que não o fosse, uma vez que R10 

é professora de escola pública, carente e com baixo IDEB e o Colégio Pedro II seria o 

lugar onde os residentes vão para aprender sobre a prática. Dessa forma, quando 

perguntamos se a Residência valoriza o magistério, R11 aponta que poderia valorizar se 

não os tratassem como estagiários, como recém-formados que não sabem como atuar 

em seu trabalho docente. Ou seja, para ela, o PRD não só, não valoriza o professor que 

chega para fazer a residência como não leva em consideração os conhecimentos que têm 

os residentes. 

R11 diz que Residência Pedagógica se aproxima do que acontece com os 

estágios, o que é reforçado por ela quando compara a formação inicial com o programa. 

Segundo a residente, a formação inicial apenas propicia pensar sobre a prática, assim 

como a Residência. A diferença é que, agora, as discussões partem das experiências de 

alguns professores. Ou seja, para ela, ambas as formações ficam no mesmo nível – o da 

reflexão: “a residência ajudou a refletir sobre essa prática ao qual vou atuar/atuo”. Em 

seu discurso, mesmo após ter realizado o programa, R11 diz se sentir insegura em 

relação ao seu trabalho docente: “A insegurança sempre vai existir, ela é inerente à 

profissão, pois lidamos com situações subjetivas e particulares”. 

Para R11, a formação inicial não prepara o professor para a inserção no trabalho 

docente e, embora a residência aconteça em um colégio de excelência, ela também não 

prepara porque repete o que é feito no estágio. 

Uma vez feita a análise das entrevistas dos professores-residentes, foi possível 

identificar indícios da representação social de formação continuada compartilhadas por 

esses sujeitos. Também ancorada na formação inicial, que é frágil e não prepara o 

professor para a prática da sala de aula, repete seu modelo, por meio de discussões e 

reflexões e quase nenhuma prática. Quanto ao processo de objetivação, os residentes 

evidenciam todas as qualidades do PDR que não se referem à prática pedagógica, aquilo 

que na formação inicial também é deficitário, por meio de metáforas como terapia, que 

se refere aos momentos de trocas de dificuldades que ocorriam entre seus pares; barco 

porque perceberam que não estavam sozinhos e que há outros professores do município 

que também têm muitos problemas; e suporte porque é o que eles não encontram em 

seu local de trabalho, diferente do que veem no Colégio Pedro II, que lhes serve de 

inspiração. 









Abaixo encontramos o esquema das teses e dos argumentos que dão sustentação 

aos discursos dos professores-residentes. 

 









 

 

 

 





 

 





 



 

 

 

 







 

 

 



A Formação Inicial frágil. 
A Formação Inicial não prepara o professor para o 

exercício da docência. 

A Formação Inicial precisa ser complementada por 
formação continuada. 

Tese 2  
A Residência Docente muda a prática. 

Tese 1 
A Residência Docente possibilita trocar dificuldades. 

Os residentes não 
têm suporte em seu 
local de trabalho. 

Os residentes vivem 
muitas dificuldades 
em suas escolas. 

A Residência Docente é uma 
“terapia”. Ajuda o professor 

no dia-a-dia. 

A troca entre os 
residentes é que 

faz toda a 
diferença para o 
trabalho docente. 

A troca 
possibilita ver 

que o professor 
não está sozinho, 

tem outros no 
mesmo “barco”. 

O contato com as 
práticas de sucesso do 

Colégio Pedro II é 
suficiente para mudar a 

prática. 

A Residência 
Docente ajuda a 

colocar em 
prática a teoria 

aprendida 
através da 
reflexão. 

A Residência 
Docente 

inspira, motiva 
os professores, 
mas não muda 

a prática. 
O residente acaba sendo 

um observador da 
prática sem atuação em 

sala de aula. 

Basta ver como 
faz para mudar a 

prática. 

A bagagem adquirida no 
PRD muda o professor. 

As práticas do Pedro II precisam de 
muita adaptação para acontecer na 

realidade dos residentes. 

Os residentes 
frequentam minicursos, 

oficinas e assistem 
palestras para completar 

carga horária. 

A formação teórica 
oferecida na Residência 
Docente não acrescenta 
na prática do professor. 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 32 – Síntese das teses e argumentos que dão sustentação aos discursos 
dos professores-residentes. 

 

 

5.4 - Comparando representações sociais de formação continuada 

A partir das análises empreendidas, foi possível comparar as representações 

sociais de formação continuada elaboradas pelos os sujeitos envolvidos nesta pesquisa: 

desde o autor do Projeto de Lei da Residência Pedagógica aos professores-residentes 

beneficiados pelo Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II, além de uma 

professora que atua em outro programa residência pedagógica. 

Podemos afirmar com as análises dos documentos que os sujeitos que os 

propuseram possuem representações sociais de formação continuada muito similares. 

No primeiro documento analisado, o Projeto de Lei n. 284, identificamos que o Senador 

Blairo Maggi compartilha com seus pares e profissionais da área da Educação a 

representação social de formação inicial como aquela que não prepara o professor para 

que ele se desenvolva e consiga realizar seu trabalho, portanto é necessária a formação 

continuada para prepara-lo para a prática docente. A Residência Pedagógica seria a 

formação que tem essa função, uma vez que tem como modelo a Residência Médica, 

carga horária mínima de 1.600 horas e oferece bolsa de estudos aos participantes, 

preparando-o e valorizando o magistério, assim como os médicos são valorizados. Com 

relação à objetivação, a fragilidade da formação inicial é ampliada, as qualidades da 

Residência Pedagógica tais como estar baseada num modelo de sucesso, a Residência 

Médica, a maior carga horária da prática de ensino e a concessão de bolsa de estudos 

são suplementadas. 

Tese 3 
A prática na residência complementa a formação 

inicial teórica.  
Os professores 
estão muito mal 

preparados. 

O professor chega 
muito “cru” na 

escola. 

A Residência 
Docente aparece 

como 
possibilidade de 

diminuir a lacuna 
entre a formação 
inicial e a prática. 

A Residência 
Docente propicia 

pensar sobre a 
prática, assim 

como o estágio na 
formação inicial









A partir desse Projeto de Lei, a Capes, levando em consideração a tradição de 

excelência do Colégio Pedro II, criou a Portaria n. 206, onde se encontram os princípios 

que são apresentados no Projeto Lei n. 284. Os professores estarão inseridos em uma 

instituição de tradição e excelência, sendo orientados por professores experientes e 

devendo cumprir um mínimo de 500 horas de atividades estipuladas pelo Colégio, além 

de receber bolsas de estudo e/ou pesquisa durante a formação. 

Os sujeitos que elaboraram essa Portaria compartilham da mesma representação 

social de formação continuada do Senador Blairo Maggi e seus pares, também a 

ancorando na formação inicial que é frágil e necessita ser complementada por formação 

continuada de excelência, realizada em uma instituição de tradição, o que promoverá o 

sucesso do professor em seu trabalho e a elevação do IDEB. Para esses sujeitos, basta o 

contato com a experiência do Colégio Pedro II, com sua tradição, para que haja impacto 

no IDEB. Quanto à objetivação, como esses sujeitos relacionam essa formação 

continuada a uma instituição de referência de ensino, acabam distorcendo a ideia do que 

seria uma efetiva formação, pois o contato com esta instituição já poderia garantir o 

progresso no trabalho do professor e nas avaliações, ao mesmo tempo que subtraem de 

si a responsabilidade de eventuais fracassos e problemas do programa, um processo que 

poderia ser condensado na ideia de osmose. 

O terceiro documento analisado, coloca em prática a Portaria n. 206 da Capes. O 

que nos pareceu é que os sujeitos que elaboraram o Programa de Residência Docente no 

Colégio Pedro II compartilham com os profissionais que criaram a Portaria Capes, 

senador Blairo Maggi e seus pares a representação social de formação continuada 

ancorada na fragilidade da formação inicial. Para melhorar essa formação também 

consideram ser necessário complementá-la com uma formação continuada de 

excelência, realizada em uma instituição de tradição, com professores experientes e 

capacitados que orientarão os residentes, promovendo o sucesso do professor em seu 

trabalho e a elevação do IDEB em suas instituições. Essa formação é objetivada pelo 

modo como suplementam a instituição e os professores do Colégio Pedro II. Dessa 

forma, para o aprimoramento da formação basta o contato do professor-residente com a 

excelência da instituição e com professores experientes e capacitados que o professor se 

sentirá preparado para exercer sua prática e valorizado profissionalmente, o que reforça 

a ideia de osmose. 

Podemos afirmar que as representações sociais encontradas nos discursos da 

professora-coordenadora de área e das professoras-supervisoras também são muito 









similares entre si. Elas ancoram a formação continuada assim como os demais nas 

deficiências da formação inicial, que repete o mesmo padrão de formação. No entanto, o 

que a Residência Docente promove é o início de um movimento, o de começar a pensar 

sobre a prática, sobre como o professor-residente vai atuar em sua realidade escolar. 

Para elas, a prática da Residência Docente não vai mudar a prática deste professor em 

seu local de trabalho, só o levará a pensar sobre ela, uma vez que a troca de experiência 

os ajudará a encontrar soluções para as dificuldades enfrentadas. O processo de 

objetivação da coordenadora de área ocorre por meio da metáfora sedentos, essa sede 

que os professores-residentes têm por ajuda para enfrentar as dificuldades vivenciadas 

em seu dia-a-dia sendo a Residência Docente o caminho para a salvação, a “água que 

mata essa sede”. 

Para as professoras-supervisoras a objetivação ocorre por meio da metáfora 

cutucada, o movimento de mexer, de despertar. É como se a Residência Docente fosse 

um lugar para o início desse movimento, que nesse contexto, seria o de começar a 

pensar, refletir sobre a prática, sobre o fazer do professor-residente em sua realidade 

escolar e que será inspirado por seu contato com uma instituição de excelência. 

No que se refere as representações sociais de formação continuada encontradas 

nas falas dos professores-residentes, estas também estão ancoradas na formação inicial, 

que é frágil e não prepara o professor para a prática da sala de aula, sendo necessária ser 

complementada por formação continuada que os prepare para atuar em sala de aula. 

Esta concepção de formação continuada parece quase consensual, todos afirmam a 

fragilidade da formação inicial. Assim como para a coordenadora de área e as 

professoras-supervisoras, para os professores-residentes a Residência Docente não 

muda a prática. O que a Residência Docente promove é um espaço de reflexão sobre a 

prática, a oportunidade de os professores, de uma mesma realidade, interagirem e 

trocarem experiências entre si. Para eles, essa troca de experiências os ajudará em seu 

dia-a-dia. Em relação a objetivação, os residentes evidenciam todas as qualidades do 

programa que não se referem à prática pedagógica, aquilo que na formação inicial 

também é deficitário, por meio de metáforas como, por exemplo, terapia, que se refere 

aos momentos de trocas de dificuldades que ocorriam entre seus pares; barco porque 

perceberam que não estavam sozinhos e que há outros professores do município que 

também têm muitos problemas; e suporte porque é o que eles não encontram em seu 

local de trabalho, diferente do que veem no Colégio Pedro II, que lhes serve de 

inspiração. 









É possível depreender, por meio do estudo das representações sociais de 

formação continuada elaboradas pelos sujeitos que participaram dessa pesquisa, que o 

Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II não contribui efetivamente para a 

prática do professor que o procura, sendo um espaço que possibilita pensar e refletir 

sobre como o professor irá atuar em sua sala de aula. 

Esse espaço se aproxima do objetivo do curso de extensão da FFP-UERJ que é 

ser um espaço de reflexão, encontros e trocas de formação continuada para os 

professores recém-formados. Identificamos que a professora da FFP-UERJ compartilha 

as mesmas representações sociais que os sujeitos envolvidos no Programa de Residência 

Docente do Colégio Pedro II. Ela também ancora as representações de formação 

continuada na fragilidade da formação inicial e que esta não prepara o professor para a 

docência, sendo necessária ser complementada por formação continuada. No entanto, 

ela considera que a Residência Pedagógica realizada em sua instituição oferece o 

suporte que os professores iniciantes precisam por meio da reflexão sobre sua formação 

e prática docente, o que os reforça a permanência da docência. Para ela, o mais 

importante é que aquele espaço seja de discussão sobre a realidade em que vive o 

professor. A objetivação é sintetizada por meio da metáfora suporte, como se a 

Residência Pedagógica fosse o lugar que desse ao professor recém-formado 

possibilidades para começar a atuar em sua prática docente, subtraindo de si a 

responsabilidade pelo insucesso do curso, pois os professores participantes não recebem 

bolsa de estudo, não há parceria entre a Secretaria Municipal e a Universidade, além das 

greves que ocorrem. 

A unanimidade dos discursos recai sobre o caráter de complementação que a 

Residência Pedagógica assume: ela é necessária dada a fragilidade das outras 

formações, sobretudo no que diz respeito ao trabalho docente. 

Vejamos agora os elementos centrais que aparecem nos discursos tanto dos 

documentos analisados quanto dos sujeitos participantes da Residência Pedagógica. 

A fragilidade da formação é um desses elementos. A formação inicial não 

prepara o professor para o trabalho docente, sendo necessária ser complementada por 

outra formação, a formação continuada, que mais uma vez não atende a expectativa 

desse professor para melhorar sua prática, pois a forma como ela ocorre é parecida com 

a da formação inicial. 

A valorização das trocas e sua vinculação com as dificuldades apontadas 

aparece por parte dos sujeitos que concederam as entrevistas. A troca no discurso de 









alguns é o ponto alto da Residência Pedagógica e, ao que parece, é o que os professores 

precisam para melhorar seu trabalho. A sensação de segurança que essa troca 

proporciona é também um fator contribui para essa melhora. 

O aprendizado aparece quase como consequência natural das trocas. Esse 

terceiro elemento parece colado à perspectiva de desenvolvimento dos residentes, pois 

embora afirmem não se tratar de curso, a residência é onde se aprende a fazer, é onde 

eles terão acesso às práticas de sucesso e às receitas que os ajudarão em seu trabalho. 

No entanto, isso acontece por osmose: basta apenas o contato com a instituição de 

excelência para que isso ocorra. 

Aparece também o elemento mudança como o grande valor da empreitada. Os 

professores estão na Residência Pedagógica para mudar sua prática, o que às vezes 

parece ser uma mudança maior, quase que mudança do professor, uma mudança interna, 

de como ele encara sua prática e a própria instituição em que está inserido. 

A valorização da prática é outro ponto notório nos discursos. Quase sempre 

comparada à teoria, como uma coisa desgrudada, quase oposta, é defendida e valorizada 

por todos. Eles esperam que lhes seja ensinado como dar aula, como tornar sua prática 

mais eficaz, como obter melhores resultados a partir dessa prática. 

De modo menos impregnante, aparece a dificuldade das condições de trabalho, 

quase sempre evocadas também. Essas dificuldades estão relacionadas à precarização 

que vivem os residentes em suas escolas, que vão de infraestrutura precária, falta de 

apoio pedagógico, turmas superlotadas, falta de parceria entre os professores à formação 

dos professores, o que dificulta o trabalho docente. 

Outro elemento importante é a reflexão, que aparece como qualidade da 

Residência Pedagógica. É preciso refletir sobre a prática e é a partir dessa reflexão que 

tem início o movimento de começar a pensar sobre o fazer do residente em sua 

realidade escolar, de como atuar em seu trabalho docente. 

É preciso ressaltar que a excelência do Pedro II, que nos documentos é 

destacada, cede o lugar para as trocas: são as trocas é que fazem toda a diferença para 

os professores nesse processo de formação. Elas parecem ser fundamentais para ajudar 

o professor em sua prática diária em sala de aula. 









CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tese que defendemos é que a formação continuada, como tem sido oferecida, 

não tem contribuído significativamente para o trabalho docente, em especial, do 

professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Hipotetizamos que isso tem 

ocorrido, provavelmente devido ao modelo adotado que pode estar repetindo o da 

formação inicial, uma vez que aqueles que a implementam não está muito claro o que 

seria e para que servia a formação continuada. Logo, a formação continuada, não têm 

produzido os efeitos desejados. Com o intuito de testar esta hipótese, buscamos 

identificar e analisar as representações sociais de formação continuada constantes em 

três documentos selecionados (Projeto de Lei n. 284, Portaria Capes, Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II) e nos discursos de professores que participam 

desse tipo de programa. 

A análise dos dados coletados nos possibilitou respondê-las e afirmar que os 

sujeitos envolvidos nessa pesquisa possuem representações sociais de formação 

continuada muito similares. 

Na análise do documento proposto pelo Senador Blairo Maggi, Projeto de Lei n. 

284, a residência pedagógica preparará o professor para a prática docente em sala de 

aula, porque ele terá uma carga horária mínima de 1.600 horas para que esse preparo 

ocorra e eles receberão bolsa de estudos durante a formação, além de valorizar o 

magistério por ser baseada na Residência Médica, que valoriza o médico e sua 

profissão. 

Na Portaria da Capes n. 206 e no documento que regulamenta o Programa de 

Residência Docente no Colégio Pedro II, a formação continuada é de excelência, porque 

é realizada em uma instituição de tradição, com professores experientes e capacitados 

que orientarão os residentes, promovendo o sucesso do professor em seu trabalho e a 

elevação do IDEB em suas escolas de origem. Para os sujeitos que elaboraram esses 

documentos inserir os recém-professores em instituição de tradição e de excelência, 

orientados por professores experientes, cumprir a carga horária estipulada pela 

instituição, além de receber bolsas de estudo e/ou pesquisa será suficiente para valorizar 

o magistério. 

Para a Capes, a proposta de Residência Docente é inovadora e assertiva, uma vez 

que por não haver um programa como esse na área da Educação, que toma como base a 

Residência Medica, e é realizado em uma instituição de tradição e excelência, 









certamente dará resultados positivos. A Residência Docente realizada no Colégio Pedro 

II é, portanto, o “padrão ouro” da formação continuada, modelo a ser seguido pelas 

demais inciativas. 

Para a professora-coordenadora de área, nossa informante-chave, os residentes 

vivem em sua realidade escolar muitas dificuldades. Eles procuram o Programa de 

Residência Docente do Colégio Pedro II como ajuda para realizar seu trabalho. Ela faz 

uso de metáforas como caos e suporte para explicar que os residentes não têm quem 

lhes dê apoio e que suas condições de trabalho são muito ruins, por isso eles estão 

desesperados, palavra utilizada por ela para mostrar o sentimento que eles vivem em 

seu local de trabalho. Para ela, o ponto positivo do programa é a possibilidade que os 

residentes têm de aprender com as trocas de experiências que o ocorrem na residência e 

os pontos negativos estão relacionados à excessiva carga horaria que os residentes 

precisam cumprir e a relação entre professor-supervisor/professor-residente, que não é 

tão boa. A coordenadora destaca que se tem a ideia de que se os professores-residentes 

reproduzirem as práticas que viram acontecer no Colégio Pedro II, a própria prática do 

residente irá melhorar. Ou seja, por estarem inseridos em uma instituição de excelência 

e tradição, observando as práticas de professores experientes, basta esse contato para 

que os residentes tornem sua prática melhor. No entanto, ao mesmo tempo a professora-

coordenadora afirma que estar em contato, ver o que é produzido na instituição é apenas 

um potencial, o que não reforça o argumento anterior. Ela defende que, o que a 

residência proporciona, é apenas o início de um movimento, o de começar a pensar 

sobre a prática, sobre o que o professor-residente vai fazer, uma vez que a troca de 

experiência o ajudará a encontrar soluções para as dificuldades enfrentadas. Para ela, a 

prática da Residência não mudará a prática deste professor em seu local de trabalho, 

pois ainda não o capacita para a prática efetiva. 

Assim como para a coordenadora, as professoras-supervisoras destacam que a 

realidade dos professores-residentes é muito diferente daquela vivenciada no Colégio 

Pedro II. Eles enfrentam muitas dificuldades para realizar seu trabalho, que vão desde a 

infraestrutura precária, falta de apoio pedagógico, turmas superlotadas à formação dos 

professores. Para elas, a Residência Docente se torna o espaço aonde os professores-

residentes podem trocar informações e experiências sobre suas dificuldades e com elas, 

aprender. Acreditam que conhecer outra realidade, diferente da que os professores-

residentes vivem é muito positivo, pois eles têm a oportunidade de observar todo o 

trabalho realizado em um colégio de excelência, com práticas de sucesso, o que, de 









alguma forma, já causaria impacto em sua prática. Elas apontam alguns fatores 

negativos e que não contribuem para a formação e trabalho desses professores. Para 

elas, assim como para a coordenadora de área, a carga horária do programa é excessiva 

e são muitas atividades que precisam ser realizadas em um período curto de tempo. Em 

seus discursos percebemos que se mostram sensibilizadas com tantas atividades que os 

residentes tinham, porque além de participarem da residência, davam aula em seus 

locais de trabalho. Para as professoras-supervisoras, o programa não leva em 

consideração nem a carga horária de trabalho do residente em sua escola, nem as áreas 

que são de seu interesse.

Um outro fator negativo apontado por elas está relacionado à formação teórica 

oferecida pelo Programa de Residência Docente, que não contribui para sua prática. 

Essa formação não proporciona a possibilidade de o residente tirar dúvidas, nem trocar 

experiências com os professores acerca de seu trabalho docente, não representando 

acréscimo em sua formação. 

Assim, podemos concluir que, tanto para a professora-coordenadora de área 

quanto para as professoras-supervisoras, embora os professores-residentes estejam em 

uma instituição de referência, a consequência da Residência é apenas o início de 

começar a pensar sobre a prática, sobre como o residente vai atuar em sua escola. Então, 

a prática que deveria ser vivenciada por eles para que melhorassem seu trabalho 

docente, não acontece. Ou seja, o programa se configura mais como um espaço para 

reflexão do que um espaço dedicado à prática propriamente dita. 

Para o grupo de professores-residentes, a Residência Docente se torna um 

espaço aonde eles têm a possibilidade de trocar informações e experiências com seus 

colegas sobre suas dificuldades e aprender com eles, sendo isso que que faz a diferença 

nesse processo de formação e contribui para seu trabalho. 

A realidade do Colégio Pedro II, para os professores residentes, é muito 

diferente da que eles vivenciam em seu local de trabalho e toda a formação oferecida 

durante o Programa de Residência Docente está muito distante de sua realidade. Muitas 

atividades estavam além do alcance desses professores, fosse por falta de estrutura, 

recursos, ou de impossibilidade de sua participação. Ou seja, a parte teórica oferecida no 

programa não surtiu efeito para os professores-residentes. 

Outro aspecto que deve ser destacado é o tempo de duração do programa. Para 

os residentes, o período de nove meses é muito curto para que cumpram toda carga 

horária e todos os prazos. São muitas atividades incluindo o trabalho final e eles acabam 









não tendo tempo para executar tudo o que o programa solicita, uma vez que a maioria 

dos residentes trabalha 40 horas semanais em suas escolas, quando não estão envolvidos 

com mais de uma escola. 

Após a análise dos dados, podemos concluir que, embora a Residência 

Pedagógica seja realizada em uma instituição de excelência, com práticas de sucesso e 

orientada por professores capacitados e experientes, sua consequência é dar a 

oportunidade do professor-residente trocar dificuldades com seus colegas, que 

vivenciam realidades muito semelhantes, de se começar a pensar sobre a prática para 

enfrentar seu dia-a-dia na escola. Porém, a Residência Pedagógica não mudará a prática 

desse professor em sua sala de aula, não o preparará para a prática efetiva, por se 

configurar em apenas um espaço de diálogo, levando o professor-residente apenas a 

pensar sobre a prática. 

Ficou evidente que este tipo de programa precisa voltar-se mais aos interesses do 

professor-residente, levando em consideração sua carga horária de trabalho, além de 

valorizar seu tempo e esforço que fazem para dele participarem. É necessário também 

que os dias e horários em que são oferecidas as atividades teóricas sejam revistos para 

que esse professor tenha acesso as áreas de seu interesse. 

A ausência de um olhar mais voltado para as necessidades do professor-

residente, para a realidade que vivenciam, mostra que este modelo de formação 

continuada ainda não consegue fomentar mudanças significativas na formação e no 

trabalho desses professores. 

Os discursos da professora-coordenadora de área, das professoras-supervisoras e 

dos professores-residentes revelaram que o Programa de Residência Docente do Colégio 

Pedro II se aproxima da proposta de Residência Pedagógica oferecida pela FFP-UERJ, 

embora sejam, inicialmente, propostas de formação continuada diferentes. Para 

professora responsável do curso oferecido na FFP-UERJ, este se configura também em 

um espaço de reflexão sobre a prática docente, troca de experiências que auxiliam os 

professores recém-formados a atuarem em sala de aula, a lidar com o cotidiano escolar. 

Ela acredita que esses professores necessitam de um espaço como esse no início de sua 

carreira docente. Porém, esse curso também enfrenta muitas dificuldades para sua 

realização: nem sempre era realizado uma vez por mês, nem sempre havia quórum para 

os encontros e a adesão dos professores era bem pequena. O fato do curso ser aos 

sábados, dificultava sua participação, assim como pelo fato de receberem nenhum tipo 

de bolsa de estudo. A falta de parceria entre Secretaria Municipal e a universidade, 









assim como as greves que ocorreram, também foram fatores apontados pela professora 

responsável para que o curso não alcançasse seu objetivo. 

Concluímos que tanto o modelo de Residência Docente do Colégio Pedro II 

quanto o de Residência Pedagógica da FFP-UERJ, embora com objetivos diferentes, 

acabam por oferecer um tipo de formação continuada semelhante, o de levar o professor 

a pensar sobre sua prática, em como vai atuar em sala de aula, não lhes propiciando 

prática efetiva. 

A partir dessa conclusão, podemos dizer que nossa hipótese de que a formação 

continuada reproduz o modelo de formação inicial foi ratificada, uma vez que 

observações e reflexões feitas ao longo da residência pedagógica, um programa de 

formação continuada, deixam a prática pedagógica em segundo plano. Nos discursos 

dos sujeitos participantes a formação continuada foi identificada como “observar as 

práticas”, “observar o trabalho realizado em um colégio de excelência”, “observar 

outras realidades”, “observar como se faz”, “ver o que é produzido é um potencial”, 

“refletir sobre a prática”, “o Colégio Pedro II poderia continuar sendo mais um espaço 

escolar de estágio”, “a formação inicial apenas propicia pensar sobre a prática, assim 

como a Residência”. 

 Nossas análises nos permitem afirmar que os sujeitos envolvidos nessa pesquisa 

elaboram representações sociais de formação continuada muito similares, ancoradas na 

histórica fragilidade da formação inicial que não tem preparado o professor para o 

exercício da docência e para a realização de seu trabalho, necessitando ser 

complementada por outra modalidade de formação, a formação continuada. A 

Residência Docente uma destas modalidades, não tem conseguido promover mudanças 

significativas no trabalho dos professores-residentes, uma vez que parece reproduzir o 

modelo da formação inicial. 

 Verificou-se que ainda não é através da formação continuada que o professor 

desenvolverá sua prática: é possível que isso seja feito durante a formação inicial, como 

as políticas públicas de formação de professores para atuarem na Educação Básica, em 

especial nos anos iniciais do Ensino Fundamental indicam e os currículos das 

licenciaturas ensejam, ao proporem que a prática docente perpasse todos os períodos da 

formação inicial, estando articulada à teoria. O que parece contribuir para que a efetiva 

prática não aconteça é que esta se mantem fortemente assentada na observação e na 

reflexão sobre a prática, fazendo com que o futuro professor permaneça na condição de 

aluno, sem vivenciar a realidade de uma sala de aula. 
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Anexo 1 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO n. 227, DE 2007 
 

Acrescenta dispositivos à Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir a 
residência educacional a professores da educação básica. 
 
  O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 

Art. 1º O art. 65 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

 
“Art. 65. 

Parágrafo único. Aos professores habilitados para a docência na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental será oferecida a residência educacional, etapa 
ulterior de formação, com o mínimo de oitocentas horas de duração, e bolsa de estudo, 
na forma da lei. (NR)” 

 
Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com 

o acréscimo do seguinte artigo 87-A:  
 

“Art. 87-A. Decorridos dois anos após a vigência do parágrafo único do art. 65, 
torna-se obrigatório, para a atuação do professor nos dois anos iniciais do ensino 
fundamental, o certificado de aprovação na residência educacional.” 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

JUSTIFICAÇÃO 
 

 A formação de professores para atuar na educação básica, mormente nos anos 
iniciais do ensino fundamental, quando se concentra o processo básico do ensino-
aprendizagem da alfabetização, tem passado nos últimos anos por intensa crise. 
 Durante mais de um século, os professoras e professores dos cursos então 
chamados de “primário” e “pré-primário”, destinados a crianças de quatro a dez anos de 
idade, eram formadas nas Escolas Normais. 
 A história da educação brasileira registra uma consonância quase perfeita entre 
as demandas dessas crianças e as professoras “normalistas”, que, durante três anos de 
intensivo estudo de conteúdo e de metodologia, se preparavam para seu atendimento. 
Nos cursos normais, alternavam-se as aulas teóricas e práticas, de forma que fossem 
adquiridas as principais habilidades e competências necessárias aos futuros mestres. É 
certo que nem todos perseveravam na difícil empreitada de alfabetizar crianças e 
adultos. Mas o sucesso da aprendizagem da maioria atestava a adequação do processo 
formativo. 
 Enquanto isso, os poucos professores demandados pelos antigos ginásios e 
colégios, que constituíam nosso ensino secundário, na maioria recrutados da classe 
média, eram profissionais liberais ou licenciados em faculdade de filosofia, ciências e 
letras. Com a massiva democratização do acesso às escolas primárias e secundárias, dois 
fenômenos ocorreram simultaneamente: a necessidade de muitíssimos mais professores 
e a premência de uma formação em nível superior, esta última requisitada pelas 
situações mais complexas a serem enfrentadas nas escolas. 









 
 Ao mesmo tempo em que caía a qualidade do ensino e da aprendizagem no 
ensino fundamental e médio, deteriorava-se a formação dos docentes. Em grande parte, 
pelo dito antes – a formação tradicional não atendia as novas situações. Também pelas 
condições dos que passaram a demandar a profissão do magistério, oriundos agora das 
classes populares menos escolarizadas. Muito mais pelo relaxamento dos processos de 
ensino nas habilitações para o magistério que sucederam os cursos normais a partir de 
1972 e na maioria dos cursos superiores de pedagogia, que se multiplicaram sem 
critério desde o mesmo ano. 
 Os resultados estão aí, há mais de duas décadas: os estudantes aprendendo cada 
vez menos e os professores cada vez mais inseguros, quer os preparados em nível 
médio, quer os que freqüentaram os cursos “normais superiores” ou cursos de 
pedagogia, muitos em período noturno, muitos em regime modular como “escolas de 
fins de semana”, todos sem a necessária articulação entre teoria e prática.  
 A “residência médica” inspira o presente projeto de lei. Sabemos da importância 
na formação dos médicos os dois, ou mais anos, de residência, ou seja, do período 
imediatamente seguinte ao da diplomação, de intensa prática junto a profissionais já 
experientes, em hospitais e outras instituições de saúde, quando não somente são 
testados os conhecimentos adquiridos como se assimilam novas habilidades exigidas 
pelos problemas do cotidiano e pelos avanços contínuos da ciência. 
 A Lei nº. 9.394, de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação, já previu, 
em seu artigo 65, trezentas horas de prática de ensino obrigatórias durante a formação 
dos professores. Entretanto, nem as escolas que atualmente oferecem cursos normais 
nem as instituições superiores com cursos de pedagogia estão tendo condições de 
desenvolver esse estágio de forma satisfatória, nem os alunos, geralmente já 
trabalhadores, têm previsto tempo adequado durante os quatro anos de formação para se 
dedicarem a esta carga horária de prática. Além disso, no caso dos cursos de pedagogia, 
abriu-se um leque tão amplo de campos de estágio que poucos alunos têm oportunidade 
de exercer sua prática no lugar e no momento mais importantes da vida dos educandos, 
que são os dois anos de maior intensidade da alfabetização – os seis e sete anos de 
idade.  
 As taxas de reprovação na primeira série do ensino fundamental são alarmantes. 
A cada ano, ingressam no ensino fundamental público cerca de 2.900.000 crianças. 
Mas, estão matriculadas na antiga primeira série 5.600.000 crianças – o que indica a 
existência de 2.700.000 repetentes. Entre as inúmeras causas desta catástrofe, que irá 
comprometer o futuro de milhões de brasileiros, está o atual despreparo dos professoras 
e professores para o desafio da alfabetização. E se examinarmos a situação entre os 
jovens e adultos, a situação é ainda mais grave: há décadas tentamos erradicar o 
analfabetismo e ainda convivemos com 19 milhões de analfabetos absolutos e quase 40 
milhões de outros analfabetos funcionais. Sem dúvida alguma, a falta de preparo dos 
alfabetizadores está na raiz da questão.  
 A residência educacional, tal como se propõe neste projeto de lei, não é um 
período de estudos integrado aos cursos normais ou cursos de pedagogia, mas um 
período de formação e trabalho ulterior a eles, que deve ser regulamentado nos aspectos 
pedagógicos pelos Conselhos de Educação e, nos aspectos administrativos e financeiros, 
pelos sistemas de ensino, com a necessária colaboração da União. A força do atual 
projeto é dada pela exigência da residência educacional como pré-requisito de atuação 
nos anos iniciais de qualquer rede de ensino, pública ou privada. No caso da pública, o 
certificado de residência poderia ser obrigatório como título nos concursos públicos, de 
acordo com lei geral ou dos sistemas de ensino. 









 
 O âmbito da obrigatoriedade fica limitado aos dois anos iniciais do ensino 
fundamental não somente em razão da importância desse momento de alfabetização no 
processo educativo como também para permitir viabilidade financeira aos órgãos 
contratantes e de formação que irão investir nesse reforço estratégico de formação 
docente. 
 A proposta concede tempo superior a um ano para a implantação de seus 
dispositivos, de modo a viabilizar a oferta da residência para os recém-formados e os 
que irão se habilitar no decorrer do ano de sua publicação. Obviamente, garantem-se os 
direitos adquiridos aos atuais professores em exercício, embora um programa de 
residência como atualização profissional possa ser oferecido pelos sistemas de ensino 
aos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. 
 Acreditando que esta medida contribui para a melhoria da qualidade de nossa 
educação, pública e privada, confio na compreensão e aprovação do projeto por meus 
Pares. 
 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2007. 
 

Senador MARCO MACIEL 









Anexo 2 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO n. 284, DE 2012 
 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para instituir a residência pedagógica para os professores da 
educação básica. 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
Art. 1º O art. 65 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
 

“Art. 65. ........................................................................ 
Parágrafo único. Aos professores habilitados para a docência na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental será oferecida a residência pedagógica, etapa 
ulterior de formação inicial, com o mínimo de oitocentas horas de duração, e bolsa de 
estudo, na forma da lei.” (NR) 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 

O presente projeto visa a resgatar, com algumas adaptações, proposta 
originalmente apresentada pelo ilustre Senador Marco Maciel, na forma do Projeto de 
Lei do Senado (PLS) nº 227, de 2007. Naquela proposição, o nobre Parlamentar lançou 
a ideia de incluir, como etapa subsequente à formação inicial para o magistério na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a chamada “residência 
educacional”. 

Inspirada na prática da residência médica, a proposta chegou a ser 
discutida em audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
desta Casa, recebendo manifestações de apoio e sugestões de aperfeiçoamento. 
Entretanto, o PLS nº 227, de 2007, não chegou a ser votado e acabou arquivado no 
início da nova legislatura. Contudo, os problemas que o motivaram ainda remanescem. 

O País enfrenta seriíssimos problemas de qualidade na educação básica, 
que têm sua origem na deficiência da alfabetização de nossas crianças. Não é por acaso 
que uma das metas do projeto de Plano Nacional de Educação para o próximo decênio, 
em tramitação no Congresso Nacional, objetiva justamente que todas as crianças sejam 
plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade. 

Entre os muitos fatores que explicam essa deficiência encontram-se não 
só a desvalorização sistemática que a carreira docente sofreu no País, mas também as 
modificações estruturais por que vem passando a formação desses profissionais. De 
modo geral, a formação inicial para o magistério na educação básica vem sendo feita em 
cursos superiores de qualidade duvidosa, muitas vezes no período noturno, sem 
contemplar uma adequada articulação entre teoria e prática. 

É verdade que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê a 
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas para os profissionais do magistério da 
educação básica. Essa atividade, contemplada na modalidade de estágio, todavia, tem-se 









mostrado insuficiente para assegurar o preparo dos profissionais para a realidade 
escolar, especialmente na fase da alfabetização. 

Da mesma forma, permanece original a ideia: instituir uma etapa ulterior 
de formação inicial para a docência na educação infantil e nos primeiros anos do ensino 
fundamental, na forma da “residência”, remunerada por meio de bolsas de estudos e 
com carga horária mínima de 800 horas. 

Ao reapresentarmos a proposta para análise do Parlamento, fazemos 
algumas adaptações que julgamos importantes. Em primeiro lugar, substituímos o termo 
“residência educacional”, utilizado no PLS nº 227, de 2007, por “residência 
pedagógica”, que nos parece mais adequado para descrever o propósito da iniciativa. 
Além disso, não incluímos a previsão de que a residência se transforme em pré-requisito 
para a atuação docente nessas etapas da educação básica, com vistas a assegurar os 
direitos dos docentes em exercício que não tiveram acesso a essa modalidade formativa. 

Nada impede, entretanto, que o certificado de aprovação na residência 
pedagógica, uma vez aprovado o projeto, passe a ser utilizado nos processos seletivos 
das redes de ensino, no bojo das provas de títulos. Da mesma forma, os professores em 
exercício poderiam se beneficiar da realização da residência, como estratégia de 
atualização profissional. 

Por essas razões, solicitamos o apoio dos senhores e das senhoras 
Parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. 

 
 

Sala das Sessões, 
    Senador BLAIRO MAGGI 









Anexo 3 
 

TEXTO FINAL  

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 284, DE 2012 

 

Acrescenta parágrafo único ao art. 
65 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), para instituir residência 
pedagógica para os professores da 
educação básica. 

 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º O art. 65 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional), passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 65. ....................................................... 
Parágrafo único. Aos professores habilitados para a docência na 

educação básica serão oferecidas residência pedagógica, etapa 
ulterior de formação inicial, com o mínimo de 1.600 (mil e 
seiscentas) horas de duração, e bolsa de estudo, na forma da lei.” 
(NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Anexo 4 
 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR 

 
PORTARIA n. 206, de 21 de outubro de 2011 

 
Dispõe sobre o apoio à execução do Programa Residência Docente no  

Colégio Pedro II. 
 
 
O Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
Capes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Incisos II e III, do art. 26 do 
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.316, de 20/12/07, publicado no DOU de 21 
subsequente, considerando: 
- a atribuição da Capes e induzir e fomentar a formação inicial e continuada de 
docentes, com o fim de valorizar o magistério e contribuir para a elevação do padrão de 
qualidade da educação básica, fixada pela Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007;  
-a tradição de educação de excelência ofertada pela única instituição pública federal que 
atua na educação básica; 
-a necessidade de elevar o IDEB em Municípios do Estado do Rio de Janeiro; e,  
-o julgamento técnico da viabilidade e consistência da proposta enviada pelo Colégio 
Pedro II, que instrui o Processo 23038.001930/2011-10 resolve: 
  Art. 1º Instituir, em caráter experimental, o Programa Residência Docente no 
Colégio Pedro II.  
Parágrafo único. O Programa Residência Docente no Colégio Pedro II concederá, à 
conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas à Capes pela Lei 
Orçamentária Anual, bolsas de estudo e/ou pesquisa, disciplinadas pela Lei nº 11.273, 
de 11 de fevereiro de 2006, e recursos para a manutenção das atividades implementadas, 
denominadas de residência docente, sob a orientação de professores doutores e mestres 
integrantes do Quadro Permanente do Colégio Pedro II.  
  Art. 2º São objetivos principais do Programa Residência Docente no Colégio 
Pedro II:  

I. Validar o impacto da oferta de uma proposta inovadora para a formação 
continuada dos professores da rede pública de educação básica, a partir da 
experiência do Estado e do Município do Rio de Janeiro;  

II. Oportunizar o compartilhamento, mediante imersão no cotidiano do Colégio 
Pedro II, a vivência educacional da instituição, oferecendo ao recém-licenciado 
uma formação complementar em questões de ensino e aprendizagem da área ou 
disciplina e em aspectos da vida escolar;  

III. Propor aos professores da educação básica uma vivência profissional orientada 
que propiciará o acompanhamento de ações pedagógicas, o desenvolvimento da 
autonomia na produção e na aplicação de estratégias didáticas, a internalização 
de preceitos e normas éticas e o estímulo à reflexão crítica a respeito da ação 
docente;   

IV. Promover e fomentar a articulação do Colégio Pedro II com a rede pública de educação 
básica, estendendo a essa a tradição e a experiência do Colégio, contribuindo para 
elevar o IDEB e o padrão de qualidade da educação básica no estado. Art. 3º O total de 
vagas disponíveis para a Residência Docente e a respectiva distribuição por 
área/disciplina serão divulgados pelo Colégio Pedro II, por meio de edital.  









§ 1º As bolsas de Residente docente, limitadas a sessenta e oito no presente exercício, 
serão concedidas exclusivamente aos candidatos selecionados, inseridos nas redes 
públicas de ensino básico, que aceitarem as condições do termo de compromisso 
estipulado pela Capes.   
§ 2º O Edital definirá critérios de seleção específicos, dentre os quais deverá constar 
preferência por candidatos que atuem em escolas públicas de baixo IDEB, ou sejam, 
oriundos de área geográfica de baixo IDEB.  
§ 3º A Capes compatibilizará a quantidade de beneficiários às bolsas, nos exercícios 
subsequentes, se for o caso, com os limites estipulados na forma da legislação 
orçamentária e financeira.  
  Art. 4º As vagas serão preenchidas considerando a demanda externa e a 
disponibilidade de atendimento pelo Colégio Pedro II, atendendo à atuação dos 
professores:  

I. no Primeiro Segmento do Ensino Fundamental  (1º ao 5º ano);   
II. nas disciplinas que integram o currículo do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano 

e do Ensino Médio – Português, Matemática, Geografia, História, Ciências, 
Língua Estrangeira, Educação Física, Artes Visuais e Educação Musical, que 
atuam desde o Primeiro Segmento;  

III. nas disciplinas que integram exclusivamente o currículo do Ensino Médio – 
Química, Física, Sociologia e Filosofia.  

  Art. 5º O residente-docente deverá cumprir o mínimo de 500 horas de atividades, 
definidas pelo Colégio Pedro II no edital do Programa Residência Docente.  
Parágrafo único. O Colégio Pedro II deverá comunicar imediatamente à Capes os 
desligamentos dos bolsistas das atividades de formação.   
  Art.6º O Programa RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 
terá como participantes:  

I. Residente-Docente;  
II. Professor Supervisor;  
III. Coordenador de Área;  
IV. Coordenador Institucional  

§ 1º Os residentes-docentes que formam o público-alvo do Programa são professores da 
rede pública com diploma de Licenciatura Plena, e que atuem em qualquer das 
áreas/disciplinas oferecidas na Educação Básica, do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª 
série do Ensino Médio.  
§ 2º O Colégio Pedro II estabelecerá as atividades e as responsabilidades dos 
participantes no edital do Programa, procedendo à avaliação dos seus participantes.  
§ 3º O Professor Supervisor deve ser professor integrante do quadro de professores do 
Colégio Pedro II, com experiência docente mínima de três anos, e atuará diretamente 
junto ao Residente-Docente, supervisionando e avaliando suas atividades.  
 § 4º O Coordenador de Área deve ser professor integrante do quadro de professores 
pós-graduados do Colégio Pedro II, com título de mestre ou doutor e experiência 
docente mínima de três anos, e deverá definir as linhas-mestras de trabalho e estudos 
dos residentes-docentes, na sua área de atuação.  
§ 5º O Coordenador Institucional deve ser professor integrante do quadro de professores 
do Colégio Pedro II, com título de mestre ou doutor e experiência docente mínima de 
três anos, e será responsável pelo desenvolvimento das atividades referentes ao 
Programa RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II, atuando como 
interlocutor com a CAPES, fornecendo-lhe dados e documentos relativos ao programa, 
necessários para atender a demandas externas e para subsidiar os estudos realizados no 
âmbito da CAPES, em relação ao Programa.   









  Art. 7º Os participantes do Programa RESIDÊNCIA DOCENTE NO 
COLÉGIO PEDRO II receberão bolsas com duração máxima de nove meses, 
diretamente depositadas pela CAPES, em conta a ser indicada pelo Coordenador 
Institucional, em sistema disponibilizado pela CAPES, em valores previstos em Lei:  

I.  R$ 400,00, para o Residente-Docente; II.  R$ 
765,00, para o Professor Supervisor; III.  R$ 
1.400,00, para o Coordenador de Área; e  

 IV.  R$ 1.400,00, para o Coordenador Institucional.  
  Art. 8º É vedado aos participantes do Programa RESIDÊNCIA DOCENTE NO 
COLÉGIO PEDRO II acumularem a percepção da bolsa com qualquer modalidade de 
auxílio ou bolsa de outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, 
nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada.   
§ 1º É condição necessária para a participação no Programa RESIDÊNCIA 
DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II que os participantes desse assinem Termo de 
Compromisso, segundo padrão definido pela Capes, que deverá ser parte integrante do 
Edital a ser publicado pelo Colégio Pedro II.  
§ 2º A notícia de descumprimento da obrigação constante no caput do artigo 8º e das 
demais obrigações constantes no Termo de Compromisso implicará na imediata 
suspensão da bolsa do participante.  
§ 3º Caso se constate que houve efetivo descumprimento da obrigação constante no 
caput do artigo 8°, a bolsa do participante deverá ser cancelada e o mesmo deverá 
proceder à imediata devolução dos valores recebidos a título de bolsa à Capes, 
proporcionalmente ao período em que esteve em falta com os compromissos assumidos.  
§ 4º Caberá à Instituição restituir integral e imediatamente à CAPES todos os recursos 
aplicados sem a observância constante no caput do artigo 8º e das demais obrigações 
constantes no Termo de Compromisso, procedendo a apuração das eventuais infrações 
ocorridas no âmbito de sua atuação, para cobrança regressiva, quando couber.  
  Art. 9º O Programa RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 
será acompanhado e avaliado pela Capes, de modo a subsidiar decisões sobre a 
expansão do modelo a outras instituições que possam da mesma forma, contribuir para a 
formação continuada dos professores da educação básica.  
  Art. 10 Para a consecução das atividades, a CAPES e o Colégio Pedro II deverão 
firmar Termo de Cooperação, devidamente acompanhado de Plano de Trabalho 
apresentado pelo Colégio Pedro II.  
  Art. 11 O Programa RESIDÊNCIA DOCENTE NO COLÉGIO PEDRO II 
poderá ser interrompido, a qualquer momento, por decisão unilateral da Capes ou do 
Colégio Pedro II, por meio de comunicação expressa e escrita, enviada com um mês de 
antecedência ao término das atividades.  
  Art. 12  Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  
  

Jorge Almeida Guimarães 
 
 
 
 
 
 
 
 









Anexo 5 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II 

O Programa de Residência Docente (PRD) visa aprimorar a formação do professor da 
Educação Básica por meio de um projeto de formação continuada, desenvolvendo 
competências docentes que complementem a formação recebida na Instituição de 
Ensino Superior (IES) de origem, a partir da vivência em um ambiente escolar de 
reconhecida excelência. Apoiado pela CAPES, o programa concede bolsas aos 
participantes (*). 

A Residência Docente pareia professores recém-formados (aqui denominados 
Residentes Docentes) com professores orientadores do Colégio Pedro II (Professores 
Supervisores e Coordenadores de Área), de modo a dar ao novo profissional uma 
formação complementar em questões de ensino-aprendizagem na área/disciplina, assim 
como em aspectos da vida escolar. Além disso, pretende possibilitar a aplicação de 
novas metodologias e estratégias pedagógicas na instituição de atuação do Professor 
Residente, que venham a incrementar os resultados de aprendizagem dos alunos da 
Educação Básica. 

 Categorias dos Participantes: 

Residente Docente 

Professor Supervisor 

Coordenador de Área 

Coordenador Institucional 

 Objetivos: 

– contribuir para o aprimoramento do desempenho de docentes recém-formados no 
ambiente da escola pública e o aperfeiçoamento da competência profissional adquirida 
na graduação; 

– capacitar os participantes para que ajam como multiplicadores em seus ambientes 
educacionais; 

– desenvolver estratégias pedagógicas apropriadas para a realidade educacional do 
estado/município; 

– criar produtos acadêmicos relacionados à prática docente, aplicáveis à realidade da 
escola pública. 

  

Carga horária PRD-2013, PRD-2014 e PRD- 2015: 









O programa contempla uma carga horária total de 420 horas, distribuídas no período de 
um ano letivo em atividades presenciais e à distância, bem como atividades 
desenvolvidas no próprio contexto escolar em que o Residente atua. 

Carga horária PRD-2012: 

O programa contempla uma carga horária total de 500 horas, distribuídas no período de 
um ano letivo em atividades presenciais e à distância, bem como atividades 
desenvolvidas no próprio contexto escolar em que o Residente atua. 

Áreas das Atividades desenvolvidas no PRD-2015: 

O Residente Docente desenvolverá atividades divididas nas seguintes áreas: 

 I – Atividades na área de docência – atividades didáticas desenvolvidas no CPII e na 
unidade escolar do residente (200h). 

II – Atividades em setores administrativo-pedagógicos do CPII – laboratório, 
biblioteca, secretaria, SESOP, etc (20h). 

III – Atividades em formação continuada – oficinas, congressos, etc. (200h). 

Áreas das Atividades desenvolvidas no PRD-2013 e PRD-2014: 

O Residente Docente desenvolverá atividades divididas nas seguintes áreas: 

 I – Atividades na área de docência – atividades didáticas desenvolvidas no CPII e na 
unidade escolar do residente (60% da carga horária do programa). 

II – Atividades em setores administrativo-pedagógicos do CPII – laboratório, 
biblioteca, secretaria, SESOP, etc (5% da carga horária do programa). 

III – Atividades em formação continuada – oficinas, congressos, etc. (35% da carga 
horária do programa). 

 

Áreas das Atividades desenvolvidas no PRD-2013 e PRD-2014: 

O Residente Docente desenvolverá atividades divididas nas seguintes áreas: 

 I – Atividades na área de docência – atividades didáticas desenvolvidas no CPII e na 
unidade escolar do residente (60% da carga horária do programa). 

II – Atividades em setores administrativo-pedagógicos do CPII – laboratório, 
biblioteca, secretaria, SESOP, etc (5% da carga horária do programa). 

III – Atividades em formação continuada – oficinas, congressos, etc. (35% da carga 
horária do programa). 









  

Certificação: 

Os Residentes Docentes que atenderem a todos os requisitos do programa atingindo 
conceito mínimo B (entre os conceitos A-Excelente, B-Bom e C-Insatisfatório) em suas 
etapas, serão certificados pelo Colégio Pedro II como Especialistas em Educação 
Básica (Pós-graduação Lato-sensu). 

 (*) Valores da bolsa vigentes em 2012: Residente Docente (R$ 400,00); Professor 
Supervisor (R$ 765,00); Coordenador de Área (R$ 1400,00). 

É vedado aos participantes do PRD no CPII acumularem a percepção de bolsas com 
qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da CAPES, de outra 
agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou empresa pública ou privada. 

Coordenadores de Área 

Professores integrantes do quadro de professores pós-graduados do CPII, aprovados em 
estágio probatório, com título de mestre ou doutor e experiência docente mínima de três 
anos. Responsáveis por definir, em conjunto com os Coordenadores gerais, as linhas-
mestras do Programa, os trabalhos e estudos a serem realizados pelos Residentes 
Docentes e divulgá-los aos Professores Supervisores e Residentes Docentes de sua área, 
além de acompanhar e controlar as atividades de cada Residente em sua escola de 
origem. 

O Coordenador de Área do PRD deve cumprir as atribuições, normas e orientações do 
Programa de Residência sem prejuízo às suas responsabilidades como professor docente 
do Colégio Pedro II. 

Responsabilidades: 

– Organizar o trabalho dos professores Supervisores, promovendo encontros 
pedagógicos para planejamento das ações específicas da área. 

– Atuar como ponte para intercâmbio de informações administrativas e pedagógicas 
entre o Coordenador Institucional e os Professores Supervisores e Residentes de sua 
área. 

– Trabalhar de forma integrada com os demais Coordenadores de Área, mantendo 
uniformidade de ação no PRD. 

– Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos Residentes nas suas escolas de origem 
certificando-se de que a capacitação docente decorrente do PRD esteja surtindo efeitos 
reais nas atuações cotidianas do Professor Residente. 

– Organizar / ministrar pelo menos 3 oficinas, sendo ao menos uma delas de assunto de 
interesse dos residentes de todas as áreas. 









– Atuar junto aos diferentes setores do CPII estabelecendo as relações necessárias para 
o bom desenvolvimento do Programa. 

– Manter o Coordenador Institucional e os Chefes de Departamentos da sua área 
frequentemente informados do andamento do Programa. 

– Assumir, se necessário, a orientação extraordinária de Professores Residentes. 

– Coordenar e avaliar as propostas dos Produtos Finais dos Residentes Docentes, 
garantindo que atendam às normas estipuladas e à qualidade compatível com o 
Programa. 

– Preparar e enviar relatórios avaliativos ao Coordenador Institucional, nos prazos 
estipulados. 

– Responsabilizar-se pela elaboração de uma carta de referência oficial do Colégio 
Pedro II para cada Residente Docente e cada Professor Supervisor de sua área, que será 
assinada pelo Coordenador Institucional. 

– Ter disponibilidade às 6ªs Feiras, das 14h às 17h, para reuniões com os demais 
Coordenadores de Área e/ou com o Coordenador Institucional, quando necessárias. 

Professores Supervisores 

Descrição: 

Professores integrantes do quadro efetivo de professores do CPII, aprovados em estágio 
Probatório, com título mínimo de Especialista e experiência docente mínima de três 
anos. Atuam diretamente junto a Residentes Docentes da sua área/disciplina, 
orientando, supervisionando e avaliando suas atividades no Colégio Pedro II. 

O Professor Supervisor do PRD deve cumprir as atribuições, normas e orientações do 
Programa de Residência sem prejuízo às suas responsabilidades como professor docente 
do Colégio Pedro II. 

Responsabilidades: 

– Organizar e orientar as atividades de docência do Residente segundo as normas do 
Programa no CPII e em conjunto com o Coordenador de Área na unidade de origem do 
Residente. 

– Possibilitar o desenvolvimento de atividades de docência dos seus Residentes 
prioritariamente na sua própria sala de aula do CPII e com a sua supervisão. 

– Garantir que as atividades dos Residentes no CPII sejam sempre realizadas com 
acompanhamento de um professor ou técnico do Colégio. 

– Promover discussões e reflexões teórico-práticas com os Residentes sob sua 
orientação acerca do processo ensino aprendizagem vivenciado. 









– Avaliar as atividades desenvolvidas pelo Residente no CPII e em conjunto com o 
Coordenador de Área analisar o Relatório Semestral e o Memorial Circunstanciado. 

– Orientar a preparação do Produto Acadêmico Final, relacionado à prática docente que 
deve ser elaborado pelo Residente nos meses finais do Programa. 

– Manter o Coordenador de Área constantemente informado sobre as atividades, 
avaliações e carga horária obtidas pelos seus residentes. 

– Preparar um relatório avaliativo geral de todos os Residentes sob sua responsabilidade 
ao final do ano letivo de modo a aprimorar o Programa e encaminhá-lo ao Coordenador 
Institucional. 

– Assumir a supervisão de, no máximo, 5 Residentes por ano letivo. 

– Fornecer informações para a elaboração de uma carta de referência oficial do Colégio 
Pedro II, para cada Residente Docente sob sua orientação, e encaminhá-las ao 
Coordenador de Área. 

Residentes Docentes  

Descrição:  

Público-alvo do programa formado por professores da rede pública estadual e municipal 
(preferencialmente de escolas de baixo Ideb), com diploma de Licenciatura Plena ou de 
formação específica para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que atuem em 
quaisquer das áreas/disciplinas oferecidas na Educação Básica, do 1º ano do Ensino 
Fundamental à 3a série do Ensino Médio. 

Caso haja número de candidatos maior que o número de vagas oferecidas pelo Colégio 
Pedro II por disciplina/campus, a seleção desses professores, obedecerá aos seguintes 
critérios: 

– O professor formado há menos tempo na Licenciatura. 

– O professor mais novo. 

Para o cumprimento da carga horária (420h), o Residente Docente deverá dispor 
de pelo menos: 

a)      1 a 2 turnos por semana (manhã e/ou tarde) para desenvolvimento das atividades 
docentes e administrativo-pedagógicas a serem realizadas no CPII, no(s) dia(s) de aula 
da sua disciplina no CPII. As disciplinas são ministradas conforme a seguinte 
distribuição: 

Disciplinas de 2as, 4as e 6as – feiras: Matemática, Química, Português, Inglês, Francês, 
Espanhol, Filosofia. 

Disciplinas de 3as, 5as e sábados: Física, Biologia, História, Geografia, Sociologia. 









Disciplinas com dias definidos nos campi: Educação Física, Artes, Música, Desenho 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: todos os dias (de 2ª. a 6ª.), em turno único 
(manhã ou tarde). 

b)      1 turno por semana (manhã, tarde e/ou noite) para desenvolvimento das atividades 
em formação continuada. 

c)      50 horas na sua instituição de origem durante o Programa para aplicação de 
projetos desenvolvimentos no âmbito do PRD. 

 Normas de Atuação: 

I – Referentes às Atividades na Área de Docência (200h) 

a)    no Colégio Pedro II (120 horas): 

– observar e colaborar em aulas da sua disciplina ou outra de área afim com a presença 
de um professor do Colégio; 

– ministrar aulas, em sua totalidade ou somente em parte, sob a supervisão do Professor 
Supervisor; 

– participar de atividades nas salas de Recursos do CPII (Área Complementar I do 
Programa – Educação Especial) 

– participar de projetos e atividades complementares, desenvolvidas nos campi, de 
caráter individual ou com pequenos grupos de alunos, sempre com a orientação do 
Professor Supervisor. 

– elaborar plano de aula; 

– orientar estudos dirigidos com grupos de alunos; 

– participar de visitação técnica e/ou cultural com os alunos; 

– preparar material (apostilas, maquetes, exercícios, roteiro de estudos, material para 
alunos com necessidades especiais, etc); 

– desenvolver outras atividades pedagógicas tais como avaliação de livros e provas de 
concursos da sua disciplina; 

– comparecer a reuniões pedagógicas e/ou de colegiado, quando indicado pelo Professor 
Supervisor e autorizado pelo Diretor do Campus e/ou do Chefe de Departamento da 
disciplina; 

Não é permitido ao Professor Residente: 

– fiscalizar provas; 









– ser responsável pelos processos institucionais de apoio e aprofundamento; 

– ministrar aulas regulares sem a presença de um professor do CPII. 

b)    na instituição de origem (80 horas): 

– preparar e aplicar atividades pedagógicas, a partir de pressupostos oriundos das 
atividades desenvolvidas no Colégio Pedro II, orientadas pelo professor supervisor. 

– elaborar relatórios periódicos com relato das experiências aplicadas na sua instituição, 
anexando fotos, material utilizado, etc. 

– avaliar junto ao Professor Supervisor as atividades desenvolvidas. 

c)    Elaborar e apresentar um produto acadêmico-pedagógico relacionado à 
prática docente, sob a orientação do seu Professor Supervisor a ser avaliado por 
uma comissão – Produto Final. 

  

II – Referentes às Atividades na Área de Formação Continuada (200h) 

– participar de oficinas, palestras, minicursos, congressos e eventos de natureza 
acadêmica presenciais e/ou semipresenciais (100h). 

– participar de Congressos (máximo de 40h) 

– elaborar e entregar ao Supervisor, ao final do primeiro semestre letivo, o relatório das 
atividades desenvolvidas (pré-projeto) (30h). 

– elaborar e apresentar o Memorial Circunstanciado de sua trajetória no Programa de 
Residência Docente, incluindo não só as atividades desenvolvidas, mas também uma 
avaliação e reflexão crítica destacando os pontos positivos da sua experiência, as 
sugestões de aperfeiçoamento do Programa, as áreas em que sentiu crescimento 
profissional e as contribuições específicas à sua futura prática profissional. (50h). 

  

 III – Referentes às Atividades em Setores Administrativo-Pedagógicos ou 
Atividades Escolares (20h) 

– observar a atuação do SESOP, Biblioteca Escolar, Secretaria, Laboratório de 
Informática, etc. 

– participar de palestras promovidas por esses setores a fim de entender a importância e 
funcionamento dos mesmos na estrutura da escola. 

– participar de reuniões escolares indicadas pelo Professor Supervisor com a devida 
autorização dos responsáveis. 









  

Responsabilidades dos Residentes Docentes: 

– Preencher fichas de acompanhamento das ações realizadas dentro do Programa de 
Residência Docente e entregá-las periodicamente ao Professor Supervisor. 

– Cumprir as atividades nas áreas de docência e em setores administrativo-pedagógicos 
ou em atividades escolares planejadas pelo seu Professor Supervisor, conforme as 
orientações do Coordenador de Área. 

– Comparecer às atividades de formação continuada promovidas pelo Programa. 

– Comparecer a reuniões com os Coordenadores do Programa, quando solicitado. 

– Observar as normas éticas de conduta profissional no meio escolar, com todos os 
integrantes da Comunidade Escolar. 

– Entregar relatórios periódicos das experiências aplicadas na sua unidade de origem. 

– Entregar relatório das atividades desenvolvidas ao final do primeiro semestre letivo. 

– Apresentar Memorial Circunstanciado das atividades realizadas durante o período de 
sua Residência Docente, com postura avaliativa de seu desenvolvimento profissional e 
do Programa. 

– Elaborar e apresentar um produto acadêmico-pedagógico relacionado à prática 
docente, sob a orientação do Professor Supervisor; 

– Multiplicar conhecimentos e experiências na rede pública de ensino em que trabalha. 
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Anexo 7  
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS 

EM SERES HUMANOS  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:..................................................................................................Sexo:    Masculino (   )   
Feminino  (   )             Data Nascimento: ........../........../........  
Endereço:........................................................................................................Bairro:.......................
Cidade:....................................................Telefone:(.....)...................................................... 
Email:............................................................................................   

Título do Protocolo de Pesquisa:  Representações Sociais do Programa residência pedagógica 
por Professores e alunos de curso de pedagogia e professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental  

Subárea de Investigação: Representação Social   
Pesquisadora responsável: Carolina de Castro Nadaf Leal  

Instituição: Universidade Estácio de Sá  

Endereço: Rua Alberto Cavalcanti 745 apto 101      Telefone: 981844867        Email: 
carolnadaf@hotmail.com   

Avaliação do risco da pesquisa: ( X ) Risco Mínimo    (   ) Risco Médio      (   ) Risco Baixo        
(   ) Risco Maior   

Objetivos e Justificativa: Investigar e comparar as representações sociais de professores e alunos 

de curso de Pedagogia e professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre Residência 

Pedagógica implementada por quatro programas distintos (UNIFESP, UNESA, UERJ E 

Colégio Pedro II). O estudo das representações sociais de formação e trabalho docente dos 

programas de Residência Pedagógica ajudará permitir a identificação dos sentidos atribuídos à 

formação do professor e, ao mesmo tempo, apontar constitutivos da representação 

correlacionados ao espaço ocupado pelo professor e, ainda, com igual intensidade, proporcionar 

reflexões para as políticas educacionais norteadoras dessa formação. 

Procedimentos:  Entrevista semiestruturada. 

Riscos e inconveniências: Pode causar constrangimento ao entrevistado. 

Potenciais benefícios: Apreender mais sobre os objetivos da residência pedagógica. Os 

professores podem se sentir motivados a fazer a residência pedagógica. 

   Informações Adicionais:     

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário 
comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta 
pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo 
modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e 









plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa.   
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: Representações Sociais do Programa 
residência pedagógica por Professores e alunos de curso de pedagogia e professores dos anos 
iniciais do ensino fundamental”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo 
modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também 
que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 
participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.   
 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e 
outra para o responsável pela pesquisa.    

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________                                                            
__________________________________        _______________________________                                               

Assinatura do Participante da Pesquisa                Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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Apêndice 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A COORDENADORA DE ÁREA 

 

1) Por que você decidiu ser coordenadora de área da residência?  

2) Como foi a experiência de ser professor formador? 

3) Foi uma experiência significativa para o seu percurso profissional? Por que? 

4) Pôde tirar proveito para o seu trabalho docente? 

5) Quais as contribuições que a residência docente traz para a formação e para o 

trabalho do professor? 

6) Quais os pontos positivos da residência docente? 

7) Quais os pontos negativos da residência docente? 

8) Como a residência docente valoriza o magistério? 

9) Você considera esse modelo de formação continuada adequado as necessidades 

dos professores? Por que? 

10) Você recomendaria o programa aos professores que você conhece? Por que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Apêndice 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS PROFESSORAS SUPERVISORAS 

 

1) Por que você decidiu ser supervisora da residência?  

2) Como foi a experiência de ser professor formador? 

3) Foi uma experiência significativa para o seu percurso profissional? Por que? 

4) Pôde tirar proveito para o seu trabalho docente? 

5) Quais as contribuições que a residência docente traz para a formação e para o 

trabalho do professor? 

6) Quais os pontos positivos da residência docente? 

7) Quais os pontos negativos da residência docente? 

8) Como a residência docente valoriza o magistério? 

9) Você considera esse modelo de formação continuada adequado as necessidades 

dos professores? Por que? 

10) Você recomendaria o programa aos professores que você conhece? Por que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Apêndice 3 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES-RESIDENTES 

1) Por que você escolheu fazer a residência docente? 

2) Quais as contribuições que a residência docente trouxe para sua formação e para 

o seu trabalho? 

3) Quais os pontos positivos da residência docente? 

4) Quais os pontos negativos da residência docente? 

5) Como a residência docente valoriza o magistério? 

6) Foi possível fazer um diálogo entre a residência e o que vivencia na realidade 

que trabalha? 

7) Você considera esse modelo de formação continuada adequado as necessidades 

dos professores? Por que? 

8) O que você aprendeu no programa que não aprendeu na graduação? 

9) Você se sente mais preparado para a docência após esse período? 

10)  Enfrentou dificuldades nesse percurso? 

11) Você recomendaria o programa aos seus colegas de trabalho? Por que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Apêndice 4 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA RESPONSÁVEL PELO 
CURSO DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA FFP-UERJ 

 

1) Por que você decidiu implementar o projeto de residência pedagógica na UERJ?  

2) Quais as contribuições que essa residência pedagógica traz para a formação e 

para o trabalho do professor? 

3) Quais os pontos positivos dessa residência pedagógica? 

4) Quais os pontos negativos dessa residência pedagógica? 

5) Você considera que esse modelo de formação, residência pedagógica, valoriza o 

magistério? Por que? 

6) Você enfrentou ou enfrenta dificuldades em manter esse projeto? Quais? 

7) Você acha que os professores que participam da residência se sentem mais 

motivados para exercerem o magistério? Por que? 

 

 
 

 


