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RESUMO  
 
VALLE, Selma Regina Mattos. Aprendizagens da docência: percursos formativos de 
licenciandos em Matemática do CEDERJ. 2019. 146 fls. Dissertação (Mestrado em 
Educação) ‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2019. 
 
  
A formação de professores tem sido intensamente discutida nas últimas décadas, e como 
pode ser constatado na literatura, a formação inicial tem ocupado lugar de destaque no meio 
acadêmico. Este estudo, de cunho qualitativo, buscou compreender, com base 
principalmente nas discussões de Dubar, Nóvoa, Garcia, Gatti, Pimenta e Tardif, como os 
conhecimentos e as experiências formativas influenciam na construção da identidade 
docente e no desenvolvimento profissional dos professores. Para isso, foram analisados os 
percursos formativos de 11 licenciandos do curso de Licenciatura em Matemática a distância 
do CEDERJ. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário e entrevista semi-
estruturada, que foram analisados e interpretados à luz da metodologia da análise de 
conteúdo. Os resultados apontam para a necessidade de um olhar mais cuidadoso para os 
processos de formação inicial, principalmente no que diz respeito às crenças e concepções 
que os licenciandos chegam às universidades. A aprendizagem da docência é interpretada a 
partir da leitura das experiências formativas dos licenciandos desde a Educação Básica, 
passando pelas escolhas profissionais, até a chegada ao curso de licenciatura e a opção pela 
docência. O grupo entrevistado compreende a docência como um processo não linear e 
complexo, que é construído durante o exercício da profissão. No processo de tornar-se 
professor, os alunos defrontam-se com tensões e conflitos que impactam em suas identidades 
em construção, deflagrando muitas vezes, processos de resistência e negação da profissão. 
Nesse sentido, as vivências nos estágios supervisionados são apontadas como momentos 
importantes para reflexão e compreensão da docência e também de intensas aprendizagens. 
São experiências que, para esses licenciandos, vão dando sentido à profissão, a partir da 
inserção no contexto da escola e no reconhecimento do trabalho do professor. A investigação 
revela uma relação intrínseca entre as concepções da docência e as aprendizagens durante a 
formação inicial que marcam a passagem de ser aluno para ser professor. Neste aspecto, é 
de extrema importância a forma como esses futuros professores são recepcionados nas 
escolas, e são orientados pelos professores experientes, isto porque são experiências que 
influenciam na construção das suas identidades e no processo de aprendizagem profissional. 
Portanto, as instituições formadoras (universidades e escolas de Educação Básica) devem 
trabalhar na perspectiva de planejarem, executarem e avaliarem atividades em parceria, 
compartilhando responsabilidades e dando sentido à formação do futuro professor. Conhecer 
e analisar os percursos formativos desses licenciandos possibilitou ampliar a compreensão 
dos processos de aprendizagem da docência e a identificar possibilidades de organização de 
espaços formativos que aproximem a formação inicial do trabalho docente. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Identidade docente. Percursos formativos. Formação inicial de professores. 
Aprendizagem da docência 



 
 

  

 

ABSTRACT 
 

VALLE, Selma Regina Mattos. Teaching apprenticeships: training courses of 
undergraduates in Mathematics of CEDERJ. 2019. 146 pgs. Dissertation (Master in 
Education) - Graduate Program, Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2019. 
 
 

Teacher training has been intensely discussed in the last decades, and as can be seen in the 
literature, initial training has occupied a prominent place in the academic world. This 
qualitative study sought to understand, based mainly on the discussions in Dubar, Nóvoa, 
Garcia, Gatti, Pimenta and Tardif, how the knowledge and the formative experiences 
influence the construction of the teaching identity and the professional development of the 
teachers. Therefore, the shaping paths of 11 undergraduate students from the Undergraduate 
Mathematics course at CEDERJ were analyzed. Data collection was performed through a 
questionnaire and semi-structured interview, which were analyzed and interpreted based on 
the content analysis methodology. The results point to the need of a more careful look at the 
processes of initial formation, mainly in terms of beliefs and conceptions that undergraduates 
reach universities. The learning of teaching is interpreted from the reading of the formative 
experiences of the undergraduate that has just arrived from basic education, passing through 
the professional choices, until the arrival to the degree course and the option for the teaching. 
The interviewed group understands teaching as a non-linear and complex process, which is 
constructed during the exercise of the profession. In the process of becoming a teacher, 
students are confronted with tensions and conflicts that impact their identities under 
construction, often triggering processes of resistance and denial of the profession. For that 
matter, the experiences in the supervised internships are pointed out as important moments 
for reflection and understanding of the teaching and also of intense learning. These are 
experiences that, for these undergraduates, give sense to the profession, from the insertion 
in the context of school and in the recognition of teacher’s job. The research reveals an 
intrinsic relation between the conceptions of teaching and the learning during the initial 
formation that marks the transition from being a student to become a teacher. In this respect, 
it is extremely important how these future teachers are received in schools and are guided by 
experienced teachers, because these are experiences that influence the construction of their 
identities and the process of professional learning. Therefore, the training institutions 
(universities and schools of Basic Education) should work with the perspective of planning, 
executing and evaluating activities in partnership, sharing responsibilities and giving 
meaning to the formation of the future teacher. Knowing and analyzing the training pathways 
of these undergraduates made it possible to increase the comprehension of the teaching 
learning processes and to identify possibilities of organization of formative spaces that bring 
the initial formation of the teaching work closer. 
 
 
 
 
 

Keywords: Teaching identity. Formative paths. Initial teacher training. Teaching 
apprenticeship. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A grande diversidade de produções sobre a profissão docente mostra a 

complexidade do tema e a multiplicidade de entendimentos sobre a problemática: o que é 

ser professor? Como a   identidade   do   professor vai se construindo?   Que   elementos   

são   necessários   para   seu desenvolvimento profissional? 

A questão central deste estudo permeia a formação inicial de professores e a 

construção de suas identidades profissionais.  Pretendemos a partir da análise dos percursos 

formativos dos licenciandos compreender como as experiências vivenciadas influenciam a 

percepção de “ser professor” e, consequentemente, no seu desenvolvimento profissional, 

entendendo-se a docência como um processo em desenvolvimento contínuo (GARCIA, 

2009a, 2009b; NÓVOA, 1992, 1995; ROLDÃO, 2009). 

As constantes transformações que a sociedade vem sofrendo com o avanço da 

ciência e da tecnologia e a enorme massa de informações a que estamos expostos 

diariamente, impactam diretamente nos meios de comunicação, nas instituições, nas formas 

de trabalho e consequentemente nas relações sociais. A sociedade contemporânea 

caracteriza-se pela impermanência e pela exigência constante de adaptação ao novo. Perfis 

profissionais são redesenhados exigindo novas formas de aprender e ensinar.   Neste cenário 

de incertezas, a profissão docente passa a ser questionada: que competências o professor 

deve desenvolver para atender a esta nova demanda?  Como os cursos de formação de 

professores devem preparar os futuros docentes? O que é ser professor na atualidade? 

As mudanças que atingem diretamente a profissão docente vem alternando 

momentos de prestígio e de desvalorização, de acordo com o contexto social, com a 

evolução da organização do professorado e com as políticas educacionais e de formação 

docente implementadas. Garcia (2009b, p. 114) conclui a este respeito: 
Embora agora seja muito mais evidente, durante sua história a profissão 
docente foi rebocando um déficit de consideração social, baseado, segundo 
alguns, nas características específicas das condições de trabalho que fazem 
com que ela se assemelhe mais a ocupações do que a “verdadeiras” 
profissões, como a Medicina e o Direito. 

 
Especificamente no caso dos cursos de Licenciatura em Matemática, que é a área 

disciplinar de estudo desta pesquisa, Fiorentini e Oliveira (2013) alertam para o fato da 

“existência, na formação inicial do professor de matemática, de uma quase tricotomia entre 

formação matemática, formação didático-pedagógica e prática profissional”. 
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No   entendimento   dos   autores, os   cursos   de   Licenciatura   em   Matemática 

supervalorizam o saber acadêmico e não ajudam os futuros professores a desenvolverem 

estratégias e práticas pedagógicas que aproximem a matemática acadêmica da matemática 

escolar. Destacam a importância do saber científico, mas que é fundamental que estejam 

aptos a mobilizá-los para, 
 

[...]    explorar    e    desenvolver    em    aula    uma    matemática 
significativa, isto é, uma matemática que faça sentido aos alunos, ao seu 
desenvolvimento intelectual, sendo capaz de estabelecer    a    
interlocução/conexão    entre    a    matemática mobilizada/produzida   pelos   
alunos e   aquela   historicamente produzida pela humanidade. 
(FIORENTINI e OLIVEIRA, 2013, p. 924) 

 
Para Fiorentini e Oliveira (2013) o conhecimento matemático do licenciando deve 

ir além do saber científico e dos conteúdos formais, é necessário que o professor de 

matemática tenha a compreensão da dimensão social e política de sua prática, ou seja, as 

possibilidades de emancipação ou exclusão da ação educativa. 

Os autores argumentam que não basta a reestruturação dos cursos de Licenciatura 

nem das ementas, é necessário mudar a forma como a educação matemática é concebida e 

praticada nas instituições formadoras e nas escolas. 

A partir deste cenário, a problemática da precarização da Formação Docente vem à 

tona, uma vez que ainda é uma das questões críticas que demanda a atenção de 

pesquisadores, principalmente no que diz respeito a articulação entre teoria e prática, já que, 
 

[...] promove outras dicotomias, tais como formação geral e formação 
pedagógica, conteúdos e métodos, escola e universidade, pesquisa e ensino, 
professor e aluno, formação inicial e formação continuada, pares que estão 
no foco de documentos legais que orientam a formação de professores para 
a Educação Básica, especificamente no PNE 2014 - 2024. (MOREIRA; 
MAIA, 2016, p.194) 

 
Tardif (2000, p.18) ao tratar desta questão ressalta que os cursos de formação são 

estruturados seguindo um modelo aplicacionista do conhecimento: 
Os cursos de formação para o magistério são globalmente idealizados 
segundo um modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos passam um 
certo número de anos a assistir às aulas baseadas em disciplinas e 
constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante 
essas aulas, eles vão estagiar para “aplicarem” esses conhecimentos. 
Enfim, quando a formação termina, eles começam a trabalhar sozinhos, 
aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes, que 
esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana. 
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De acordo com Gatti e Barreto (2009), pesquisa realizada por Valle (2006) 

constatou que a motivação pela carreira docente está fortemente ligada a fatores intrínsecos 

que vão desde valores altruístas até a rapidez em conquistar uma relativa autonomia 

financeira. Outro aspecto relevante identificado na pesquisa é que a grande maioria dos 

docentes não tem intenção de abandonar a carreira, mas que a procura pelo magistério vem 

diminuindo. 

Estes dados podem revelar uma crise de identidade profissional do professor 

intimamente ligada às mudanças no mundo do trabalho e as condições próprias de seu 

trabalho e da cultura escolar na qual está inserido, ou seja, o professor se vê obrigado a 

“ajustar-se” constantemente aos papéis exigidos. 
 

A partir dos estudos sobre a temática da formação profissional docente e com base 

nas contribuições de Garcia (1999, 2009a, 2009b), Gatti (2010, 2014) Nóvoa (1992, 1999, 

2008, 2013) e Roldão (2005) que discutem a construção da identidade e o desenvolvimento 

profissional do professor, colocando-o como protagonista de sua formação, pretendemos 

analisar os fatores que impactam diretamente na forma de “ser professor”. 

De acordo com Flores (2010) “uma das finalidades da formação inicial é preparar 

os futuros professores para trabalharem em escolas em contextos de mudança, o que implica 

uma reflexão permanente sobre o papel dos professores e sobre o seu profissionalismo e a 

forma como este é entendido”. A formação inicial deve privilegiar a integração entre teoria 

e prática, mas deve também dar especial atenção às crenças que os futuros professores já 

trazem enraizadas de suas trajetórias como alunos. 

Neste sentido, Garcia (2009a) também traz à luz os conceitos de identidade e 

desenvolvimento profissional, como balizadores da função de ensinar. Para o autor o 

desenvolvimento profissional é um processo que é construído a longo prazo, de forma 

colaborativa, a partir de experiências concretas no ambiente escolar, estando 

intrinsecamente ligado às reformas da escola, e à prática reflexiva do professor. Quanto ao 

conceito de identidade profissional, o autor esclarece: 
É uma construção do seu eu profissional, que evolui ao longo da sua 
carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas reformas e 
contextos políticos, que “integra o compromisso pessoal, a disponibilidade 
para aprender a ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as 
matérias que ensinam e como as ensinam, as experiências passadas, assim 
como a própria vulnerabilidade profissional”. (GARCIA, 2009a, p.11) 
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Os estudos e pesquisas desenvolvidos por Gatti (2010, 2014) e Gatti e Barreto 

(2009) no campo das licenciaturas, também apontam que a melhoria da qualidade 

educacional está intimamente ligada aos processos formativos de seus professores, como 

eles se apropriam dos conhecimentos e desenvolvem competências que os habilita para a 

docência. 

A formação docente passa a constituir-se a partir de uma concepção em que o 

professor é o responsável pela sua formação, como assevera Nóvoa (1995, p. 25): “[...] estar 

em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 

percursos e projetos próprios, com vista à construção de uma identidade profissional”. 

Para compreender a construção da identidade e o desenvolvimento profissional dos 

professores é preciso analisar os percursos formativos que se iniciam ainda antes da 

graduação em suas experiências como alunos e se estendem pela formação inicial e na 

inserção profissional. Portanto, não podem ser pensados tomando como base somente uma 

única etapa, e sim ao longo de toda a vida. 

Garcia (2009b) ressalta que os candidatos que chegam às instituições de formação 

inicial de professores não são “vasos vazios”, já chegam com sistema de crenças e valores 

constituído a partir de suas experiências de vida e da escola. Ressalta ainda, que, na grande 

maioria das vezes, estas crenças e valores estão tão arraigados que não são permeados por 

novas ideias e concepções apresentadas durante a formação inicial. 

Garcia (2010) faz uma análise da constituição da profissão docente e afirma “sem 

risco de nos equivocarmos, que a docência é a única das profissões nas quais os futuros 

profissionais se veem expostos a um período mais prolongado de socialização prévia” uma 

vez que o professor inicia a construção de sua identidade profissional ao entrar na 

escolarização formal. O “ser aluno”, na visão do autor, embora ainda sem muita 

reflexividade, vai influenciar as condutas e valores que permearão a vida do futuro docente. 

Desta forma, podemos concluir que a formação dos professores se inicia com a inserção na 

educação básica, prosseguindo pela graduação, a inserção na carreira e o efetivo exercício 

do Magistério. 

Esta  pesquisa  teve como objetivo analisar os percursos formativos dos alunos do 

curso de Licenciatura a distância em Matemática do CEDERJ, na construção  da  identidade  

profissional  docente,  a  partir  das  reflexões  apresentadas  sobre  a problemática da 

Formação Docente, para entender como as experiências vividas ao longo de suas trajetórias 
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escolares influenciam suas percepções sobre o “ser professor de Matemática”, e  se  

articulam  na  construção  de  conhecimentos  sobre  o  processo  de  ensinar,  que  irão  se 

materializar a partir da inserção na profissão. 

O curso de Licenciatura em Matemática a Distância do CEDERJ tem como 

objetivo precípuo formar professores para atuarem na Educação Básica, capacitados para “a 

vivência crítica da realidade do ensino em sua região, tornando-os capazes de executar 

propostas interdisciplinares com seus alunos” (CEDERJ, 2017). 

Apesar de ser um curso bem procurado pelos vestibulandos que intencionam 

ingressar nos cursos superiores do CEDERJ, a taxa de evasão impressiona: em torno de 50% 

dos alunos desistem ao longo do curso, conforme dados extraídos do próprio Sistema do 

CEDERJ. Este pode ser um dado revelador, se considerarmos o perfil dos alunos, suas 

expectativas, o percurso formativo dos licenciandos e as características dos cursos de 

Educação a Distância. 

A institucionalização da EaD no Brasil como modalidade de educação formal se 

deu com a Lei de Direrizes e Bases da Educação - LDB de 1996, seguida de uma série de 

decretos, portarias e demais instrumentos legais que a regulamentaram. Este aparato legal 

está inserido no que Mota (2009, p. 300) chama de “conjunto de macropolíticas públicas 

voltadas para o adequado desenvolvimento, a melhoria e a valorização da educação no 

Brasil”, em que programas, projetos e ações são implementados com a finalidade de colocar 

em prática essas políticas. Como salienta Gatti e Barreto (2009), o próprio Plano Nacional 

de Educação 2001-2010 (BRASIL, 2001) ressaltava a importância da EaD como meio de 

atender as políticas de educação, como forma de dar conta das ousadas metas nele 

estabelecidas para a área. Defendendo uma política de modernização do Estado que 

viabilizasse o desenvolvimento, o alívio da pobreza e garantisse a competitividade no 

mundo globalizado, o governo, em consonância com os órgãos multilaterais, passa a 

considerar a Educação como a saída para o crescimento econômico do país.  

De acordo com Malanchen (2015), a política neoliberal “ressignifica o papel social 

da educação” que passa a ser vista como uma forma de adaptar os indivíduos aos tempos 

modernos, e em especial os profissionais às novas exigências do mercado, na preparação de 

mão-de-obra qualificada, atendendo ao mercado de trabalho (capital). 

Os princípios de “eficiência”, “competitividade”, “qualidade” e “flexibilidade”, 

que nortearam a reforma do Estado, foram introduzidos no discurso e nas políticas 
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educacionais, principalmente nas políticas de formação de professores.  As reformas 

educacionais são efetivadas e atingem desde a estrutura administrativa da escola até a 

formação de professores, não deixando de se fazer presente também nos currículos, nos 

fundamentos teóricos e na gestão escolar. 
 

Malanchen (2015) argumenta que, por orientação do Banco Mundial – BM, o foco 

das reformas converge para a formação básica e superior, com a justificativa que a primeira 

garantirá a aquisição de habilidades necessárias ao novo perfil profissional exigido pelo 

mercado de trabalho e a segunda garantirá “a expansão continuada do conhecimento” 

(MALANCHEN, 2015, p.17). 

A autora destaca que as principais medidas para atender à essas orientações foram 

a ampliação do acesso à educação básica e o aumento da oferta de cursos e vagas em 

instituições de ensino superior, principalmente através da utilização da modalidade da 

Educação a distância – EaD que teve sua efetiva expansão a partir da LDB 1996. 
 

Sobre este aspecto, a autora alerta que a EaD tem sido utilizada 

indiscriminadamente na formação superior, principalmente nos cursos de Formação de 

Professores, como demonstra toda a legislação sancionada após a LDB, como o Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2001) e o Decreto nº 5.622/2005 (BRASIL, 2005). 
[...] o percurso pela história da EaD aqui destacado permite concluir que a 
oferta de programas nessa modalidade de ensino esteve estritamente 
vinculada a iniciativas isoladas de instituições públicas ou privadas até o 
ano de 1995, porém é difundida de forma célere a partir de 1996 com o 
arcabouço legal fomentado após a LDBEN, lei n. 9394 de 1996 (BRASIL, 
1996), e nos últimos anos tem-se popularizado de forma maciça e notável. 
(MALANCHEN, 2015, p.20-21) 

 
Na análise de Malanchen (2015, p.169), as ações efetivadas serviram para reforçar 

o ideário neoliberal de um Estado avaliador e regulador, deixando de ser responsável pela 

manutenção da educação pública, abrindo espaço para a iniciativa privada, principalmente 

no ensino superior. 

Em contraponto a autora apresenta as argumentações de Belloni (1999, 2002), 

Moran (2003, 2005), Villardi, Oliveira e Gama (2001) Pretto (2003, 2006) entre outros que 

concebem a EaD como uma modalidade importante e necessária para a democratização da 

educação, levando a sociedade a tornar-se mais democrática nas esferas política, cultural e 
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econômica. Para esses autores a EaD é entendida como uma dimensão social que pode 

garantir a democratização e a cidadania. 

Nesta ótica, a criação da Universidade Aberta do Brasil - UAB em 2005, figura 

como importante medida de democratização da educação e, principalmente, para suprir a 

enorme carência de vagas nos cursos presenciais de formação de professores gerada por 

diversos fatores, entre eles a universalização da educação básica e a grande demanda de 

professores sem formação adequada no país. Também tem como objetivo a interiorização 

do Ensino Superior com vistas à redução das desigualdades na oferta neste nível de ensino 

(GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

O Sistema UAB foi criado através do Decreto nº 5.800/2006 (BRASIL, 2006), 

ficando originariamente ligado à Secretaria de Educação à Distância do Ministério da 

Educação (SEED/MEC). Com a extinção da referida secretaria em 2011, passou a integrar 

a Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC). 

Como consta no sitio da CAPES, a UAB é um sistema integrado exclusivamente 

por universidades públicas e oferece cursos na modalidade a distância de graduação, de 

extensão e de Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu). Prioritariamente está voltada para 

atender as necessidades de formação dos professores da educação básica da rede pública, 

dos dirigentes, gestores e profissionais da educação básica. 

O Sistema UAB funciona como articulador entre instituições de ensino superior e 

os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas locais por Educação 

Superior. Apoia a formação de professores ofertando vagas para o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, oferecendo prioritariamente 

cursos de licenciatura. 

A UAB faz parcerias com os estados e municípios que têm interesse em fazer 

parte do sistema. São criados Pólos nos municípios que oferecem apoio aos estudantes 

através do desenvolvimento das atividades presenciais (tutorias e aulas de laboratório de 

física, química, biologia e informática), além de disponibilizar biblioteca e apoio 

administrativo. 

No Estado do Rio de Janeiro, a parceria com o Sistema UAB se concretiza por 

meio do Consórcio CEDERJ da Fundação CECIERJ, vinculada à Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia – SECT. O Consórcio foi criado em 2000 a partir de uma parceria 
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entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro e 

as universidades consorciadas, com o objetivo de levar educação superior gratuita e de 

qualidade a todo o Estado do Rio de Janeiro. 

O CEDERJ é formado por oito instituições públicas de ensino superior: CEFET, 

IFF, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO que têm a responsabilidade de organizar 

e administrar os cursos de graduação oferecidos pelo Consórcio. Conta atualmente com 16 

cursos: Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis, Engenharia de 

Produção, Tecnologia em Sistemas de Computação; Tecnologia em Gestão de Turismo, 

Tecnologia em Segurança Pública, e as seguintes licenciaturas: Ciências Biológicas; Física; 

Geografia; História; Letras; Matemática; Pedagogia; Química e Turismo. 

Possui trinta e dois Pólos espalhados por todas as regiões do Estado do Rio de 

Janeiro, que oferecem apoio presencial aos alunos, contando com biblioteca, salas de aula, 

laboratório de informática e laboratório de prática experimental. 

Mesmo o Estado tendo efetivado políticas que garantiram avanços na educação 

brasileira, e, apesar das características da UAB, sua dimensão e importância na Política de 

Formação Docente, ainda não é possível assegurar uma formação docente de qualidade. 

Pretendemos, portanto, a partir deste cenário, analisar os percursos formativos dos 

licenciandos e relacioná-los aos seus processos de aprendizagem da docência, à identidade 

profissional que está sendo construída, uma vez que influenciam nas suas escolhas e ações 

profissionais. Para isso, definimos algumas questões de estudos que nortearam a 

investigação: 
 

a. Que fatores influenciam e/ou foram determinantes para a escolha do magistério? 

b. Quais as relações entre os percursos formativos e a aprendizagem da docência? 

c. Como os licenciandos caracterizam e avaliam o processo de aprendizagem da 

docência ao longo do curso de formação inicial? 

d. Como os licenciandos percebem as experiências formativas nos processo de 

aprndizagem da docência? 

e. Como os licenciandos estão construindo o significado de “ser professor” no 

processo de Formação Incicial no curso de licenciatura a distância? 

Para  alcançar os objetivos propostos, buscamos, neste trabalho, de abordagem 

qualitativa, privilegiar uma visão interpretativa dos percursos formativos dos licenciandos. 

Realizamos a pesquisa em duas etapas: a primeira com um aprofundamento do referencial 
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teórico por meio de levantamento bibliográfico da literatura acadêmica e análise documental 

relacionados ao tema em questão; a segunda por meio de uma pesquisa de campo com a 

análise das respostas de questionários e entrevistas dos licenciandos participantes.  

O texto está organizado em quatro capítulos além da Introdução, com a seguinte 

estrutura: o capítulo 1: “O Ensino Superior no Brasil”, apresenta o campo da Educação 

Superior no Brasil, sua expansão e configuração atual; o capítulo 2: “A Educação a Distância 

no Ensino Superior no Brasil”, apresenta um breve histórico da expansão da EaD no Ensino 

Superior no Brasil, elenca os principais normativos que regulamentaram a modalidade e 

apresenta alguns dados estatísticos com o propósito de demonstrar o panorama da Educação 

Superior a Distância. Também neste capítulo trazemos a discussão sobre a utilização da 

modalidade na formação de professores e apresentamos o Programa Universidade Aberta do 

Brasil, uma das políticas públicas utilizadas para a expansão da Educação Superior; o 

capítulo 3: “Formação Inicial de Professores a Distância”, discutiremos a complexidade da 

Formaçao de Professores, na perspectiva da construção da identidade profissional, e 

discutiremos a questão dos saberes docentes. Buscaremos ainda apresentar algumas 

considerações sobre a formação de professores a distância, mais especificamente, do curso 

de Licenciatura em Matemática do CEDERJ e no capítulo 4: “Tornar-se Professor: Percursos 

Formativos de Licenciandos em Matemática do CEDERJ”, detalhamos o desenvolvimento 

da pesquisa, descrevemos o perfil dos participantes e os procedimentos de coleta dos dados 

para em seguida apresentarmos os resultados da pesquisa.  

Finalmente, nas Considerações Finais procuramos responder às questões da pesquisa 

e mostrar como os licenciandos do curso de Licenciatura em Matemática do CEDERJ estão 

construindo o significado de “ser professor” no processo de Formação Incicial no curso de 

licenciatura a distância. 
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 1 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

  

Este capítulo tem como objetivo apresentar o cenário do Ensino Superior no Brasil 

tendo como marco a década de 1990, período em que o desenvolvimento do Neoliberalismo 

avança no país, provocando mudanças significativas na economia, na política, na educação 

e demais setores da sociedade.  

Nesta trajetória evidenciaremos as mudanças no campo da educação superior 

introduzidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 e apresentaremos as políticas públicas decorrentes do novo arcabouço 

legal e da Reforma do Estado implantada a partir de 1995.  

 

1.1 A Reforma do Estado e a Educação Superior na década de 1990: antecedentes  

 
A crise do capitalismo na década de 1970 e o esgotamento do Estado de Bem-Estar 

Social fizeram surgir um novo modelo econômico sustentado pela doutrina Neoliberal, 

baseado na livre concorrência do mercado, que rapidamente se expandiu em nível mundial 

desencadeando profundas mudanças na economia, na política, e demais setores da sociedade.   

Para os neoliberais, a crise instaurada foi resultado da ineficiência estrutural do 

Estado em gerir as políticas públicas e pela falta de um mercado competitivo que 

possibilitasse ao indivíduo desenvolver livremente suas habilidades e expressar seus desejos 

(GENTILI, 1996). Inicia-se então a instalação de um novo paradigma que defende uma 

estrutura de Estado Mínimo e a livre concorrência como saída para a crise. Decorrente desse 

novo modelo Neoliberal, avançam o processo de internacionalização da economia, a 

globalização e a redução dos investimentos do Estado, principalmente em políticas públicas, 

provocando um movimento de privatização em diversos setores.  

De acordo com Gentili (1996) o Neoliberalismo é uma alternativa de manutenção 

de poder através de uma série de estratégias políticas, econômicas e jurídicas, cujo objetivo 

era dar uma solução à crise capitalista iniciada no final da década de 1960. As estratégias a 

que se refere o autor foram embasadas por uma forte reforma ideológica das sociedades a 

partir da construção e difusão de um novo senso comum, que visava a garantir coerência, 

sentido e legitimidade ao ideário neoliberal. Ou seja, a alternativa material só avançou, só 

teve materialidade, por conta da intensa reconstrução discursivo-ideológica, que teve uma 
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enorme força persuasiva sobre a sociedade.  Portanto, o discurso, os diagnósticos e as 

estratégias argumentativas usados garantem o avanço das práticas hegemônicas do 

neoliberalismo.  

Os valores disseminados pelo ideário neoliberal são os valores do mercado e das 

práticas empresariais: competitividade, eficiência, produtividade, mensurabilidade e 

qualidade. Assim, com esses novos preceitos e com os cenários cada vez mais complexos e 

instáveis, começam a surgir reflexos no mundo do trabalho. Catani, Oliveira e Dourado 

(2001) destacam que a entrada das novas tecnologias impacta radicalmente a organização 

produtiva e as relações do trabalho, tornando-as mais flexíveis para fazer frente ao declínio 

do pleno emprego. 
O desenvolvimento tecnológico ocasionou a terceira revolução industrial e 
permitiu mudanças revolucionárias no processo produtivo e organizacional 
da produção, constituindo-se no grande aliado dessa eliminação dos 
empregos. O declínio da força de trabalho global é registrado na indústria, 
na agricultura e até no setor de serviços. As mudanças tecnológicas 
ampliaram a produtividade, aumentaram os lucros e diminuíram os 
empregos. (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2001, p. 71) 
 

Com a mudança nas formas de produção, torna-se necessário preparar um 

trabalhador que tenha competências para atender às novas formas de organização do 

trabalho. O conhecimento passa a ser o grande diferencial e a educação transforma-se na 

ferramenta indispensável à realização das mudanças necessárias para juntos satisfazer às 

novas exigências e desafios da sociedade do conhecimento (CATANI; OLIVEIRA; 

DOURADO, 2001). 

Neste contexto fortemente dominado pelas forças econômicas e pautado no 

mercado como modelo, os países periféricos, dentre os quais o Brasil, adotam esse 

paradigma disseminado também pelos órgãos multilaterais, como o Banco Mundial - BM e 

o Fundo Monetário Internacional - FMI, e dão início aos “ajustes estruturais” e à Reforma 

do Estado.  

Justificando-se nas mudanças exigidas pelo novo modelo de produção capitalista 

devido à globalização e à crise financeira em que o país estava mergulhado desde a década 

de 1980, no Brasil a fase de “ajustes estruturais” iniciou-se na década seguinte, marcada por 

uma série de alterações que buscavam adequar a economia brasileira à nova conjuntura 

político-econômica mundial, culminando com a Reforma do Estado a partir de 1995, no 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso - FHC, cujas políticas estão contidas no 
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Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), elaborado por Luiz 

Carlos Bresser Pereira, então Ministro da Administração e Reforma do Estado - MARE 

(SHIROMA; MORAIS; EVANGELISTA, 2011). 

Definida pelo governo como uma crise do Estado, o qual concentrava e centralizava 

funções, era rígido nos procedimentos e tinha excesso de normas e regulamentos, a reforma 

passa a ser a solução segura e indispensável para a retomada da estabilidade e do crescimento 

da economia. Assim, o papel do Estado é redefinido, ou seja, “deixa de ser o responsável 

direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, 

para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (MARE, 1995, 

p. 17). 

No Brasil, as mudanças na educação são decorrentes das transformações políticas, 

econômicas e sociais advindas da Reforma do Estado, já que na perspectiva neoliberal os 

sistemas escolares são ineficientes por sofrerem uma crise de gerenciamento. Por conta 

disso, há a necessidade de se fazer uma ampla reforma administrativa na escola, de forma a 

introduzir mecanismos para regulamentar a eficiência, a produtividade, a eficácia, enfim a 

qualidade dos serviços escolares (GENTILI, 1996). 

Shiroma, Morais e Evangelista (2011) destacam a importância dos organismos 

multilaterais na disseminação desse ideário, por meio de publicações, diagnósticos e 

conferências, entre outras formas, servindo de inspiração para políticas públicas e diretrizes 

da reforma educacional brasileira. Segundo as autoras, as recomendações das agências 

internacionais podem ser identificadas no Plano Decenal de Educação para Todos 

(BRASIL,1993) e na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996). 

A esse respeito, Gentili (1996) alerta que a partir do Consenso de Washington as 

reformas educacionais são caracterizadas pela unificação de estratégias, já que partiram de 

um diagnóstico comum da crise, desprezando as especificidades locais. Os dois pontos 

centrais da reforma da educação, segundo o autor, foram o estabelecimento de mecanismos 

de controle e avaliação da educação e a subordinação ao mercado, que se traduzem em 

meritocracia e definição das políticas educacionais pelo mercado de acordo com suas 

necessidades. 

Corroborando essa análise, Beech (2012) adverte que os organismos internacionais, 

com o objetivo de atender às necessidades do sistema capitalista, conjugam empréstimos 
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financeiros com a “venda de soluções práticas” a partir de uma visão particular de educação 

em que os sistemas educacionais são avaliados por um modelo único, desconsiderando o 

contexto histórico e social. Assim, a partir dos problemas encontrados e por meio de um 

processo de simplificação e universalidade, apresentam soluções já prontas que são adotadas 

pelos governos na forma de políticas públicas, desconsiderando a especificidade dos 

contextos em que serão aplicadas.  

Nas orientações dos órgãos internacionais, a ênfase da reforma da educação 

brasileira dos anos 1990 recai na educação básica em razão do alto índice de analfabetismo 

e da baixa escolaridade dos trabalhadores. A prioridade dada à educação básica pelo BM, 

como estratégia fundamental para o desenvolvimento econômico e social e para a 

estabilidade política nos países periféricos, estava diretamente ligada ao combate à pobreza, 

como destacado nos estudos de Mota Junior e Maués (2014) e Altmann (2002), entre outros 

autores. A esse respeito, Shiroma; Morais e Evangelista (2011) acrescentam que a educação, 

além de ser vista como fundamental para o desenvolvimento do país, passa a ser estratégia 

para reduzir a pobreza, uma vez que poderia qualificar os mais pobres aumentando sua 

produtividade. 

Assim, a Educação Básica passa a ser responsabilidade exclusiva do Estado 

enquanto a Educação Superior, por orientação do próprio Banco, deixa de ser um serviço 

exclusivo do Estado, abrindo possibilidades para a iniciativa privada. 

Segundo Mota Junior e Maués (2014, p. 1143) havia uma tão perfeita sintonia entre 

as orientações do BM e as reformas educacionais postas em prática no Brasil, que o 

documento Achieving World Class Education in Brazil: The Next Agenda, publicado pelo 

referido Banco em 2010, apresenta no primeiro capítulo intitulado: “Educação brasileira 

1995-2010: Transformação”, uma avaliação positiva das reformas, com destaque para “os 

sistemas e mecanismos de avaliação constituídos nos governos Cardoso e Lula da Silva 

(SAEB, Prova Brasil/Provinha Brasil, IDEB, ENEM, Provão, ENADE)”. 

Sguissard (2000) elenca e esclarece as quatro orientações-chave do BM 

apresentadas no documento “La Enseñanza Superior - Las lecciones derivadas de la 

experiência”, publicado em 1994, que tem como objetivo revisar algumas de suas posições 

sobre o Ensino Superior. São elas: 

a) Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluindo o desenvolvimento 

de instituições privadas – sugere que haja maior flexibilidade na criação de 
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instituições não-universitárias e privadas que não oneram o Estado e estão mais 

aptas a identificar as necessidades do Mercado; 

b) Diversificar as fontes de financiamento das instituições estatais – propõe o fim 

da gratuidade nas universidades públicas e o financiamento do Ensino Superior 

através de fontes não-governamentais, os recursos públicos devem ser 

destinados a Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, de 

acordo com a “qualidade da proposta”; 

c) Redefinir a função do governo no Ensino Superior – recomenda uma menor 

participação do Governo no financiamento e maior participação no controle, 

através da fiscalização e da avaliação; 

d) Priorizar os objetivos da qualidade e da equidade – aconselha o Governo a atuar 

no credenciamento, fiscalização, avaliação das IES e ainda a distribuir as verbas 

públicas a partir de critérios de desempenho das instituições. 

Essas recomendações reforçam a redução drástica nos investimentos nas IES 

públicas, assim, a expansão da iniciativa privada no Ensino Superior que estava estagnada 

desde 1985 é retomada e avança rapidamente, com o aumento do número de instituições, de 

cursos e matrículas.  

1.2 A expansão do Ensino Superior  

 Diversos estudos, entre os quais destacam-se os realizados por Cunha (2004), Silva 

Junior e Sguissardi (2005) e  Oliveira (2009) apontam o caráter oscilatório da expansão do 

Ensino Superior brasileiro ao longo da sua curta história, marcada por avanços e recuos tanto 

das IES públicas quanto das privadas, mas prevalecendo “[...] o crescente caráter mercantil 

das instituições de educação superior, com graves consequências para sua autonomia e seu 

financiamento, assim como para a organização do Sistema Federal da Educação Superior; 

enfim, para sua identidade institucional” (SILVA JUNIOR; SGUISSARDI, 2005, p.6). 

 Entretanto, a partir de meados da década de 1990, houve uma acelerada expansão 

desse nível de ensino ocasionada pelo aumento do número de entidades privadas, com 

respaldo governamental por meio da legislação educacional.  Em 1990, o Brasil tinha 918 

IES; duas décadas depois já contabilizava 2.377, um crescimento de mais de 250%, com a 

supremacia do setor privado e concentração nas regiões Sul e Sudeste (BRASIL, 2003). 



29 
 

 

 Podemos observar a evolução do surgimento de IES nas Tabelas 1 e 2, divididas 

intencionalmente nos períodos 1995-2002 e 2003-2010, que se referem aos governos FHC e 

Lula, respectivamente.  

Tabela 1: Instituições de Ensino Superior por categoria administrativa 1995-2002 

ANO 
TOTAL DE 

IES 

IES 

PÚBLICAS 
% 

IES 

PRIVADAS 
% 

1995 894 210 23,5 684 76,5 

1996 922 211 22,9 711 77,1 

1997 900 211 23,4 689 76,6 

1998 973 209 21,5 764 78,5 

1999 1097 192 17,5 905 82,5 

2000 1180 176 14,9 1004 85,1 

2001 1391 183 13,2 1208 86,8 

2002 1637 195 11,9 1442 88,1 

            Fonte: (BRASIL, 2002)  

 Podemos observar que a expansão no número de IES ocorreu principalmente nos 

três anos finais do 2º mandato do governo FHC e se estendeu durante o governo do seu 

sucessor. 

 

                            Tabela 2: Instituições de Ensino Superior por categoria administrativa 2003-2010 

ANO 
TOTAL DE 

IES 

IES 

PÚBLICAS 
% 

IES 

PRIVADAS 
% 

2003 1859 207 11,1 1652 88,9 

2004 2013 224 11,1 1789 88,9 

2005 2165 231 10,7 1934 89,3 

2006 2270 248 10,9 2022 89,1 

2007 2281 249 10,9 2032 89,1 

2008 2252 236 10,5 2016 89,5 

2009 2314 245 10,6 2069 89,4 

2010 2378 278 11,7 2100 88,3 

                       Fonte: (BRASIL, 2012) 

  

 A respeito da expansão do ensino superior, Oliveira (2009) destaca que também 

deve ser considerado como propulsor desse movimento o crescimento do Ensino Médio, o 

que fez a demanda por matrículas no nível superior aumentar consideravelmente, abrindo 

um novo nicho de investimento.  
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 Schwartzmam (2015) corrobora com Oliveira (2009) ao argumentar que a expansão 

do Ensino Superior privado no Brasil se deve à incapacidade de o sistema público absorver 

o crescente quantitativo de alunos oriundos do Ensino Médio que disputavam por uma vaga 

nos cursos de graduação em busca de maior mobilidade social, tendo em vista a valorização 

do diploma no mercado de trabalho e as novas qualificações profissionais exigidas pela 

“sociedade do conhecimento”. Considerando os altos custos que representaria, a falta de 

oportunidades no setor público possibilitou a expansão do setor privado, que buscou absorver 

essa demanda.  

 No aspecto legal, a Constituição Federal de 1988 – CF/88 (BRASIL, 1988) 

representou um marco para a educação nacional. Saviani (2010) e Brzezinski (2013) 

destacam que foram incorporadas várias reivindicações feitas pela comunidade educacional 

e pela sociedade civil desde a década de 1970, como a concepção de educação escolar como 

direito social, a universalização da educação básica pública, gratuita e de qualidade, o direito 

à creche e à pré-escola, e, especificamente no ensino superior, a autonomia universitária, a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a gratuidade nos estabelecimentos 

oficiais.  

 As alterações instituídas pela CF/88 no campo da educação, demandaram a 

elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, promulgada 

após oito anos de tramitação e intensos debates. A nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), é gestada 

em meio ao avanço do ideário neoliberal, já incorporando os princípios da nova ordem 

econômica vigente: redução do aparelho estatal, privatizações de serviços e instituições, 

desregulamentação do mercado. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). Fica 

explícita a possibilidade de a iniciativa privada assumir a atividade educacional como uma 

“atividade lucrativa”. 

 A esse respeito, Sguissardi (2008) alerta que a LDB aprovada em 1996 legitimou o 

processo de desregulamentação dos serviços educacionais e a educação passou a ser vista 

como um grande negócio, um mercado a ser explorado.  
À sombra das recomendações do documento do Banco Mundial, de 1994, 
Higher education: the lessons of experience (Educação Superior: as lições 
da experiência), que propunha, entre outras coisas, uma muito maior 
diferenciação institucional e diversificação de fontes de manutenção da 
educação, incluindo o pagamento pelo aluno das IES públicas; que 
considerava a universidade de pesquisa (neo-humboldtiana) inadequada 
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para os países em desenvolvimento e em seu lugar propunha a adoção da 
universidade de ensino (sem pesquisa); que recomendava às autoridades 
que ficassem “atentas aos sinais do mercado”, aprovava-se, em dezembro 
de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 
(SGUISSARDI, 2008, p. 1000) 
 

 Cabe ressaltar que o art. 45, da LDB, definiu uma nova estruturação das IES, 

permitindo “variados graus de abrangência ou especialização”. Além da LDB, os Decretos 

nº  2.207 e nº 2.306 de 1997 (BRASIL, 1997), criaram novas figuras jurídicas para as IES, 

as quais passaram a compor, junto com as universidades, um quadro diversificado no sistema 

de educação superior, inclusive com a possibilidade de ruptura do princípio da 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, um dos princípios fundamentais da 

educação superior brasileira, consagrado no art. 207 da CF/1988, com a criação dos centros 

universitários que poderiam se dedicar exclusivamente ao ensino prescindindo da pesquisa. 

 O vasto arsenal de leis, decretos, portarias e demais instrumentos jurídicos 

publicados principalmente durante os dois períodos de governo FHC, serviram para adequar 

a educação nacional às recomendações dos organismos multilaterais, que apontavam para a 

necessidade de uma reforma educacional, destacando o papel da educação para o 

crescimento econômico  e a redução da pobreza, garantindo não só a competitividade frente 

ao mercado globalizado, mas também favoreceria um “[...] desenvolvimento humano mais 

harmonioso, mais autêntico”, fazendo “recuar a pobreza, a exclusão social, as 

incompreensões, as opressões, as guerras” (SHIROMA; MORAIS; EVANGELISTA, 2011, 

p. 56). 

Severino (2008, p. 79) ressalta que essa demanda legislativa que ocorre antes e após 

a aprovação da LDB demonstra “um processo explícito de uma reforma universitária 

permanente e capilar”, em que a opção pela privatização e pela formação universitária 

dissociada da pesquisa são abertamente declarados. A LDB de 1996 e as mudanças advindas 

dela, claramente promoveram uma reconfiguração do Ensino Superior de forma a adequá-lo 

às demandas produtivas da nova política econômica mundial, atingindo diretamente seu 

financiamento, sua organização e suas diretrizes curriculares.  

 Na análise de Severino (2008), a proposta do Governo foi implementar uma política 

para a educação superior que atendesse os princípios de flexibilidade, competitividade e 

avaliação e, tal objetivo foi alcançado com a sanção do Decreto nº 2.306/97, pois com ele 
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foi possível a criação de diferentes tipos de IES, flexibilizando a forma de organização 

jurídico-administrativa e acadêmica dos cursos e dos currículos.  

 A diversificação efetiva-se nas fontes de financiamento e na criação de diversos 

tipos e modalidades de cursos (Normal Superior, Sequenciais, etc.), estendendo-se também 

às formas de ingresso nesses cursos. Já o processo de diferenciação se processa por meio da 

mudança do modelo de universidade, permitindo a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão criando diferentes tipos de IES, como centros universitários, faculdades integradas, 

institutos superiores de educação ou escolas superiores, voltados essencialmente para o 

ensino. Assim, para o autor: 
Esse processo vai ao encontro à forte tendência de mercantilização dos 
serviços educacionais e à conseqüente privatização do ensino superior, 
sempre com a alegação da necessidade de atender melhor às demandas 
sociais, bem como aquelas do mercado de trabalho. Mas, na verdade, o que 
se tem em vista é atender mesmo ao mercado de trabalho, bem na linha do 
que estipula a teoria do capital humano. (SEVERINO, 2008, p. 84) 
 

Corroborando essa análise, Cunha (2003) já alertava para o papel econômico que o 

governo FHC imprimia à Educação Superior, propondo parcerias entre setor privado e 

Governo e entre universidade e indústria para garantir o desenvolvimento científico e 

tecnológico baseado na racionalização dos recursos e na produtividade. A respeito da LDB, 

o autor ressalta o caráter fragmentador e privatista da lei. Segundo o autor, as profundas 

mudanças que a LDB patrocinava na organização e no financiamento da Educação Superior 

estavam explícitas no texto da lei assim como no que ela deixava de normatizar (CUNHA, 

2003). 

Cumpre ressaltar ainda que a proposta de governo FHC mencionava de uma forma 

negativa a rede federal de ensino superior, que “precisaria ser revista”, por ser inaceitável, 

na visão do governo, que consumisse, segundo a estimativa superestimada, de 70% a 80% 

do orçamento do Ministério da Educação “para atender apenas a 22% dos estudantes de 

graduação” (CUNHA, 2003, p. 39). 

Um dos pilares da reforma educacional instituída pelo governo FHC, a avaliação 

do ensino superior passou a ter grande relevância, determinando o perfil, a identidade e a 

qualidade do ensino nas IES, por meio dos indicadores usados para esse fim. Como afirmam 

Catani; Oliveira e Dourado: 
A avaliação vem adquirindo pouco a pouco grande centralidade na reforma 
da educação superior, permitindo ao Estado introduzir mudanças no 
sistema e, ao mesmo tempo, desencadear processos cotidianos de 
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transformação do perfil e da identidade das Instituições de Ensino Superior 
(IES). Nesse sentido, a avaliação vem assumindo papel preponderante na 
ampliação do controle, por parte do Estado sobre as IES, bem como na 
implementação de princípios e parâmetros de mercado no tocante à 
reestruturação desse nível de ensino. (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 
2001, p. 7) 

 
Com a publicação do Decreto nº 2.206/96, foi criado o Exame Nacional de Cursos 

- ENC, conhecido popularmente como “Provão”, que vigorou até 2003 e tinha por finalidade 

ser um instrumento indicador de eficácia das IES, avaliando-se os resultados de desempenho 

dos estudantes. O exame era realizado anualmente por meio de uma prova de conhecimentos 

aplicada aos alunos, sendo obrigatório para todos os estudantes concluintes dos cursos de 

graduação e o recebimento do diploma estava condicionado à sua realização. 

Embora o Provão seja considerado um marco na educação superior, recebeu várias 

críticas, principalmente pelo ranqueamento que fazia das IES a partir dos resultados de 

desempenho dos alunos, desconsiderando outros aspectos importantes. Para Dias Sobrinho 

(2003), o Provão tinha muito mais uma função de orientação de mercado do que uma função 

pedagógica, servindo muito mais para controle, com o propósito apenas de verificar a 

conformidade entre as normas estabelecidas e a realidade praticada. 

As análises de Cunha (2003), Sguissardi (2000; 2005) e outros autores, concluem 

que a privatização no ensino superior foi acelerada no governo FHC, com um aumento 

significativo de IES privadas e de alunos matriculados nessas instituições, porém tal 

crescimento não foi acompanhado da qualidade no ensino ministrado, ao contrário, foi 

marcado pela substancial retirada do investimento público direcionado às IES, 

principalmente os recursos destinados às federais. 

Como já esperado pela adoção do ideário neoliberal, a educação tornou-se 

mercadoria e um serviço privado subordinado às regras do mercado. A “era FHC” deixou 

como herança um Estado regulador e avaliador, rico em estatísticas, censos e ordenamentos 

jurídicos, mas com comprometimento mínimo com a educação pública de qualidade. Para 

Sguissardi (2005), a combinação de alguns fatores como a crença de que o conhecimento é 

um bem privado (individual) no baixo retorno social que a educação superior tem se 

comparada à educação básica, e o incentivo à expansão das IES privadas reforçam o 

entendimento do viés mercantil para o qual a educação foi desviada.   

Para Oliveira (2009, p. 202), os efeitos da reforma são mais profundos, pois “essas 

reformas alteraram a orientação da gestão das políticas públicas sociais no Brasil, e não só 
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no plano da educação. De políticas inicialmente orientadas ao atendimento universal, passou-

se a persecução de públicos alvos específicos”. 

Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, a expectativa era 

de reversão desse quadro, porém mesmo não sendo a via privilegiada por esse governo, a 

expansão do ES se manteve, embora com uma perspectiva mais inclusiva. Como aponta 

Oliveira (2009, p. 198) “o primeiro mandato do presidente Lula foi marcado, no campo 

educacional, muito mais por permanências que rupturas em relação ao governo anterior”. 

De acordo com Sguissardi (2015), devido à falta de planejamento, o Governo 

Federal tem ampliado e/ou criado políticas focais para garantir igualdade de condições de 

acesso aos grupos menos favorecidos social e economicamente. Segundo o autor: 
Observa-se que o que sobressai ao longo das últimas décadas é o esforço – 
mediante as supracitadas políticas focais e uma legislação permissiva 
quanto à natureza comercial das organizações e instituições educacionais – 
visando à expansão quantitativa, não importando muito ou quase nada se 
essa expansão se dá como usufruto de um direito público ou se apenas 
como compra de um serviço, produto comercial ou mercadoria. 
(SGUISSARDI, 2015, p. 869-870) 

A partir das análises de Sguissardi (2005, 2015), depreendemos que tanto no 

governo FHC quanto no governo Lula, a expansão do Ensino Superior está intrinsecamente 

ligada à necessidade de mão-de-obra qualificada para atender à expansão da produção do 

modo capitalista, promovendo uma readequação das IES com vistas a responder também às 

novas necessidades do mercado, levando à criação de políticas de inclusão, compensatórias, 

focais e afirmativas.  

Somente a partir de 2007, as políticas para a expansão do Ensino Superior público 

começam a ganhar materialidade, com o Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e 

Expansão da Universidades Federais - REUNI1 e o Plano Nacional de Assistência Estudantil 

- PNAES2. Mesmo assim, a expansão do Ensino Superior permaneceu através das IES 

                                                        
1 REUNI - Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que tem 
como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Com o Reuni, o governo 
federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições 
para que as universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de 
educação superior. [...] as ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a 
ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre 
outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. O Reuni foi instituído pelo 
Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). Disponível em: <http://reuni.mec.gov.br>. Acesso em 16.jul.2018.. 
2 PNAES - Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) apóia a permanência de estudantes de baixa renda 
matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior (Ifes). O objetivo 
é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho 
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privadas, principalmente pela conjugação de dois programas: o Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES3 e do Programa Universidade para Todos - PROUNI4, que do ponto de 

vista do Governo Federal foram considerados programas fundamentais para a expansão do 

Ensino Superior brasileiro, ainda que garantissem a promoção do privatismo. 

 Saviani (2010) aponta que as políticas educacionais do governo Lula, apesar de 

retomarem o crescimento das universidades federais e das matrículas públicas, não deixou 

de dar continuidade ao projeto de privatização da educação superior. 

Ao longo do governo Lula, se por um lado se retomou certo nível de 
investimento nas universidades federais promovendo a expansão de vagas, 
a criação de novas instituições e a abertura de novos campi no âmbito do 
Programa “REUNI”, por outro lado deu-se continuidade ao estímulo à 
iniciativa privada que acelerou o processo de expansão de vagas e de 
instituições recebendo alento adicional com o Programa “Universidade 
para todos”, o PROUNI”, um programa destinado à compra de vagas em 
instituições superiores privadas, o que veio a calhar diante do problema de 
vagas ociosas enfrentado por várias dessas instituições. (SAVIANI, 2010, 
p. 14) 
 

 O acesso ao Ensino Superior nesse período permaneceu precário, visto que as 

condições de acesso e permanência em geral, apesar das políticas de cotas e inclusão, 

continuaram desiguais e bastante difíceis para a população menos favorecida 

economicamente. Vários autores, como Altmann (2002), Dias Sobrinho (2013) e Sguissardi 

(2015), alertam que o crescimento das oportunidades de ingresso na educação superior não 

basta, a qualidade da formação e a permanência nos cursos devem ser garantidas, caso 

contrário o princípio da equidade não estará sendo atendido, acarretando uma 

“democratização excludente” (DIAS SOBRINHO, 2013, p. 120).  

                                                        
acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão. O Pnaes oferece 
assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e 
apoio pedagógico. As ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar 
o desenvolvimento do programa. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pnaes>. Acesso em 16.jul.2018. 
3 FIES -  Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC destinado a financiar a graduação na 
educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, na forma da Lei 10.260/2001. 
Podem concorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação 
positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Disponível em: <http://sisfiesportal.mec.gov.brs>. Acesso em 
16.jul.2018. 
4 PROUNI – Programa Universidade para Todos é um programa do Ministério da Educação, criado pelo 
Governo Federal em 2004, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de 
educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem 
diploma de nível superior. Disponível em:  
< http://siteprouni.mec.gov.br/>. Acesso em 16.jul.2018. 
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 O PROUNI é uma das políticas implementadas no governo Lula visando à 

democratização do acesso ao Ensino Superior para as camadas de baixa renda, que tinha 

também o objetivo de atingir uma das metas do Plano Nacional de Educação - PNE 2001-

2010 (BRASIL, 2001), a qual estabelecia o percentual de 30% de jovens de 18 a 24 anos 

cursando esse nível de ensino até o final de 2010. Embora não tenha alcançado ainda 

plenamente sua finalidade o programa possibilita o acesso de estudantes carentes à educação 

superior, e está contribuindo para diminuir as desigualdades existentes em relação ao acesso 

à educação superior. 

 A ampliação da Educação a Distância também foi uma política pública adotada pelo 

governo Lula para a ampliação de vagas na educação superior pública a baixos custos, por 

meio da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB)5, embora tenha havido uma 

acentuada expansão da EaD também pelas IES privadas, que será tema do próximo capítulo 

deste estudo. 

 Outro instrumento importante no processo de democratização do acesso ao Ensino 

Superior, o Sistema de Seleção Unificada - SISU6, foi criado em 2010 com o objetivo de 

oferecer as vagas remanescentes em cursos de graduação de instituições públicas que 

aderiram ao programa, utilizando a nota do ENEM como parâmetro no processo seletivo. 

Com o SISU foi possível calcular as vagas ociosas que sobram todo ano nas instituições de 

ensino em todo o Brasil. 

 Pertinente destacar também a publicação da Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012), 

conhecida como Lei das Cotas, com o objetivo de ampliar o acesso das populações carentes 

ao Ensino Superior público brasileiro, tornando-se uma política nacional após algumas 

resistências. 

 Com relação à avaliação do sistema de educação superior, o governo Lula 

apresentou como proposta o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES)7, aprovado pela Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004), em substituição ao Provão 

                                                        
5 UAB – Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos 
de nível superior na modalidade a distância para professores, dirigentes, gestores e trabalhadores da educação 
básica, que têm dificuldade de acesso à formação universitária presencial. Disponível em: 
<http://ww.capes.gov.br/uab>. Acesso em 20 fev.2018. 
6 SISU – Sistema de Seleção Unificada é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual 
instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. Disponível em: 
<http://sisu.mec.gov.br>. Acesso em 16.jul.2018. 
7 SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 
2004, é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 
estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos, principalmente o ensino, a 
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que sofria duras críticas. Esse novo modelo tinha como um dos principais objetivos que todos 

os atos e processos de regulação fossem fundamentados nos resultados de avaliações, se 

contrapondo ao modelo anterior, focado apenas no exame feito por estudantes, baseado nos 

resultados, com elaboração de rankings. Segundo Dias Sobrinho (2010, p. 209): 
Mais que a simples mudança de instrumentos, o SINAES pretendeu operar 
com outro paradigma de avaliação. Seu foco central era a instituição como 
um todo. O curso e o aluno seriam avaliados não mais isoladamente, mas 
em função da totalidade institucional.  
 

 Para o autor, atualmente o SINAES já perdeu muito de sua configuração original, 

devido a dificuldades operacionais e falta de compreensão mais ampla desse modelo de 

avaliação e, por conseguinte, está perdendo sua perspectiva de avaliação sistêmica, repetindo 

os mesmos procedimentos da avaliação anterior, ou seja, dando destaque aos resultados, 

obtidos individualmente pelos alunos.  

 Portanto, foram efetivados no período de 2003-2010 programas que visavam à 

expansão e à democratização do acesso nas instituições de ensino superior, porém houve 

ampliação do ingresso de estudantes majoritariamente na esfera privada, não sendo 

garantida, portanto a democratização do acesso. As pesquisas e os últimos Censos 

demonstram que essas políticas foram insuficientes para garantir a democratização do 

acesso, uma vez que permaneceram problemas com relação à qualidade dos cursos e à 

permanência dos estudantes de baixa renda, mantendo a questão histórica de elitização do 

Ensino Superior. 

 

1.3 O Ensino Superior brasileiro hoje 

 De acordo com o Censo da Educação Superior 2016 (BRASIL, 2017), o sistema de 

educação superior brasileiro possui 2.407 IES, públicas e privadas, conforme pode ser 

observado na Tabela 3. Desse total, apenas 197 são universidades, 166 são centros 

universitários, 40 são Institutos Federais - IFs e Centros Federais de Educação Tecnológica 

- CEFETs e 2.004 são faculdades.  

 Os dados do Censo ratificam as análises feitas neste estudo de que a orientação da 

política educacional brasileira tem se pautado na “expansão privado-mercantil da educação 

superior” (SGUISSARDI, 2008), visto que as IES privadas acumulam um crescimento no 

                                                        
pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 
docente e as instalações. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pnaes>. Acesso em 16.jul.2018. 
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período de 1995-2016 de 323%, enquanto as IES públicas apresentam taxa de crescimento 

de apenas 46% no mesmo período.  

       Tabela 3: Instituições de Ensino Superior por Categoria Administrativa 2013-2016 

ANO 
TOTAL DE 

IES 

IES 

PÚBLICAS 
% 

IES 

PRIVADAS 
% 

2013 2.391 301 12,58 2.090 87,42 

2014 2.368 298 12,59 2.070 87,41 

2015 2.364 295 12,48 2.069 87,52 

2016 2.407 296 12,29 2.111 87,71 

            Fonte: (Brasil, 2017) 

 No período destacado na Tabela 3, observamos uma diminuição no número de IES 

tanto públicas quanto privadas até o ano de 2016, quando há um pequeno crescimento no 

setor privado. Com relação a distribuição geográfica das IES, mantem-se a concentração na 

região Sudeste, conforme pode ser observado na Tabela 4: 

Tabela 4: Distribuição Geográfica das Instituições de Ensino Superior 

ANO 
TOTAL 

DE IES 
% 

IES 

PÚBLICAS 

IES 

PRIVADAS 

POPULAÇÃO 

%  
Norte 156 6,48 24 132 8,5 

Nordeste 480 19,94 66 414 27,6 

Centro-oeste 240 9,98 19 221 7,6 

Sudeste 1.126 46,78 153 973 42 

Sul 405 16,82 34 371 14,3 

TOTAL 2.407 100 296 2.111 100 

            Fonte: (BRASIL, 2017)  
 

 Como já argumentado, o processo de expansão da educação superior tem ocorrido, 

principalmente, pela ampliação do acesso às classes menos favorecidas, por meio de ações 

do governo que favorecem o incremento das matrículas no setor privado com a destinação 

de recursos da União para programas de acesso ao Ensino Superior na rede privada. Tais 

ações governamentais têm sido objeto de amplo debate sobre sua verdadeira essência, se 

pretendem atender aos interesses dos empresários do setor, por meio da destinação de 

recursos do fundo público para a iniciativa privada, ou se efetivamente pretendem promover 

a democratização do acesso ao ensino superior. 

 De acordo com os diversos estudos de autores que buscam analisar as 

transformações no campo da educação superior (SGUISSARDI, 2008, 2015; DIAS 
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SOBRINHO, 2010; OLIVEIRA, 2009; OLIVEIRA; DOURADO, 2016, entre outros) 

identificam-se, ao longo da recente expansão da educação superior, movimentos que têm 

permeado as políticas educacionais envolvendo a questão do acesso, da equidade e da 

qualidade da educação nos últimos anos, como por exemplo, a democratização/expansão, 

privatização/massificação, qualidade/quantidade, e outros aspectos. 

 A exemplo disto, após um lapso de quatro anos, o PNE 2014-2024, instituído pela 

Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014), estabeleceu três metas para a educação superior: as 

metas 12, 13 e 14 que tratam da elevação das taxas de matrícula, da qualificação do corpo 

docente e da elevação da taxa de matrícula na pós-graduação stricto-sensu, respectivamente, 

conforme transcritas abaixo: 
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 
cinquenta por cento e a taxa líquida para trinta e três por cento da população 
de dezoito a vinte e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e 
expansão para, pelo menos, quarenta por cento das novas matrículas, no 
segmento público.  
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 
sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, 
no mínimo, trinta e cinco por cento doutores. 
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e 
vinte e cinco mil doutores. (BRASIL, 20014) 

  

 Na análise de Oliveira e Dourado (2016) as metas são ambiciosas, mas continuam 

privilegiando a participação do setor privado, já que prevê o aumento do financiamento do 

FIES e do PROUNI nas estratégias 12.5; 12.6; 12.20, inclusive ampliando essa participação 

para a pós-graduação, como disposto na estratégia 14.3. Prevê também que a contribuição 

do setor público se dará a partir da expansão das universidades federais, definida nas 

estratégias 12.2 e 14.6, seja pela interiorização de campi, pela abertura de vagas no período 

noturno ou pela expansão de cursos a distância.  

 Na análise dos autores, o PNE 2014-2024 traz uma preocupação com a qualidade 

da educação ofertada uma vez que coloca as universidades como instituições prioritárias na 

ampliação dos cursos de graduação e pós-graduação, tratada nas estratégias 13.5 e 13.7, e na 

estratégia 14.6 amplia a formação e a titulação de docentes aumentando as matrículas e a 

proporção de mestres e doutores entre os professores em exercício (OLIVEIRA; 

DOURADO, 2016).  
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 Outro aspecto destacado pelos autores é a articulação e a cooperação propostas no 

PNE entre as universidades e empresas “na geração e inovações e de conhecimento aplicado 

que favoreçam uma maior competitividade das empresas, bem como uma maior agregação 

de valor aos produtos e serviços das diferentes cadeias produtivas no país” (ibid., p. 1348) 

apontando para uma política que privilegie e amplie a produção de conhecimento, mas 

alertam para o perigo da subordinação das universidades ao capital e ao mercado, assim 

como da perda da autonomia e da identidade institucional, visto que o PNE é base para a 

criação e/ou alteração de políticas para a educação.  

 O recente estudo de Ristoff (2016)  indica um cenário mais positivo, embora ainda 

não satisfatório, em que “o Brasil avança para constituir, na terminologia de Martin Trow, 

um “sistema de acesso de massa” quando, entre outras características, a educação superior 

atende entre 16 e 30% da população de 18 a 24 anos”, e destaca a importância das políticas 

educacionais e das ações afirmativas adotadas. 

 Atualmente os estudantes que são beneficiados por essas políticas representam a 

nova demanda por ensino superior no país, mas os últimos dados estatísticos da educação 

básica e superior, demonstram que a quantidade de vagas disponibilizadas na rede pública 

de ensino superior não é suficiente para atender à demanda de jovens que estão concluindo 

o Ensino Médio. Em 2016, existiam cerca de 572.122 novas vagas nas IES públicas para 

atender a mais de 2 milhões de jovens que cursavam o último ano do ensino regular 

(2.270.875 estudantes) (BRASIL, 2016, 2017).  

 A Tabela 5 dá o panorama da acirrada disputa em torno de uma vaga no Ensino 

Superior público, chegando à relação de 14 candidatos/vaga, evidenciando a defasagem entre 

a oferta e a procura para o acesso às IES públicas.  

Tabela 5: Vagas e Candidatos nas IES por categoria administrativa 

CATEGORIA 

ADMINISTRAIVA 

TOTAL DE 

VAGAS 

CANDIDATOS 

INSCRITOS 
INGRESSANTES 

Pública 572.122 8.013.518 529.492 

Privada 7.301.580 7.566.315 2.456,152 

              Fonte: (BRASIL, 2017) 

 Em que pese a alta competitividade pela limitação de vagas nas IES públicas, ainda 

hoje, ingressar e permanecer no ensino superior consiste em um empenho extraordinário para 

as classes desfavorecidas, considerando que diversos fatores intra e extraescolares 
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influenciam o rendimento, acarretando uma desvantagem para os grupos mais vulneráveis 

socialmente, principalmente com uma seleção que preza a meritocracia (OLIVEIRA, 2009). 

 O estudo de Ristoff (2016) apresenta outros dados importantes como o valor do 

aporte financeiro aplicado pelo Ministério da Educação em 2013 ter sido 10 vezes maior do 

que o de 1995, com investimento progressivo nas universidades públicas desde 2002.  

 Sobre a formação docente, o estudo revela que houve um aumento no número de 

docentes com Mestrado e Doutorado, tanto no sistema público quanto no setor privado, 

sendo que neste ainda se verifica um percentual muito baixo de Doutores (18,2%), 

acarretando, na análise de Ristoff (2016, p. 19) “forte impacto sobre a qualidade do ensino 

de graduação, o desenvolvimento da pesquisa e das inovações tecnológicas e sobre a criação 

e consolidação de programas de mestrado e doutorado”. Para o autor, um dos principais 

motivos dessa diferença está na valorização da titulação nos planos de carreira das IES 

públicas, ao contrário das IES privadas que contratam mestres e doutores mais para o 

atendimento às exigências da legislação.    

 Com relação às graduações, o autor faz um estudo detalhado na demanda dos cursos 

considerando os três últimos ciclos do ENADE, e apresenta as seguintes conclusões: 

1) Os cursos de alta demanda, como Medicina, Odontologia e Direito permanecem com 

um percentual maior de alunos de alta renda (mais de 10 salários mínimos), mais há 

uma tendência a redução devido às políticas de inclusão, de acordo com os dados 

apurados do 3º ciclo do ENADE;  

2) Os cursos de baixa demanda, como Pedagogia, Licenciaturas e Serviço Social 

continuam sendo os menos procurados pelos alunos de alta renda; 

3) Embora 87% dos alunos do Ensino Médio estejam em escolas da rede pública, apenas 

60% dos ingressantes na graduação declararam ser oriundos dessa rede, ou seja, a 

representatividade dos alunos que cursaram o Ensino Médio em escolas particulares 

(13%) é de 40% no nível superior e, a grande maioria dos egressos da rede pública 

está nos cursos de baixa demanda; 

4) Relativamente à cor dos alunos dos cursos de graduação, a pesquisa revela que os 

cursos da área da Saúde, tanto os de demanda alta, por exemplo Medicina e 

Odontologia, quanto os de demanda média e baixa, como Farmácia, Medicina 

Veterinária, Enfermagem e Serviço Social, foram os mais impactados pelas políticas 
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de inclusão. Importante destacar ainda sobre esse item que o ingresso de alunos 

pretos foi representativo em 97% dos cursos analisados; 

5) Os cursos de baixa demanda são os que apresentam maior percentual de estudantes 

pobres, oriundos de escolas públicas, e têm menor percentual de estudantes brancos 

matriculados cujos pais têm o menor nível de escolaridade;  

6) 25% dos estudantes declararam que trabalham para o próprio sustento ou para ajudar 

a família, estando o menor índice de alunos-trabalhadores nos cursos de saúde. Pela 

análise do autor, esse fato revela não só as peculiaridades dos cursos de saúde no que 

diz respeito à dedicação integral ao curso, mas também indica que concentram alunos 

de alta renda que não necessitam conjugar trabalho e estudos; 

 Ristoff conclui seu estudo constatando que “a expansão pura e simples está 

consolidada; o processo de inclusão ainda tem um caminho importante para trilhar” e para 

isso assevera que é fundamental “melhorar as condições de permanência dos estudantes”, 

referindo-se ao fortalecimento do PNAES (RISTOFF, 2016, p. 60). 

 Em que pese o cenário otimista apontado por Ristoff (2016), as políticas 

educacionais de inclusão, como todas as políticas públicas, têm um contexto de 

implementação que envolve jogo de interesses e disputa de poder, se constituindo em uma 

via de mão dupla: ao mesmo tempo que beneficiam as camadas mais pobres da população a 

ter acesso ao ensino superior, também favorece o setor privado, ou seja, pela via da 

“democratização do acesso”, transfere para o setor privado verbas que deveriam ser 

investidas nas IES públicas, esgarçando os limites entre o público e privado (OLIVEIRA, 

2009; SGUISSARDI, 2015).  

Outro aspecto que deve ser destacado sobre a financeirização da educação é a 

tendência que vem se concretizando desde 2005 entre as IES privadas, que é a fusão e/ou 

aquisição de instituições por grandes grupos para a formação de redes universitárias, como 

também a atuação de fundos private equity8, culminando com a abertura de capital na Bolsa 

de Valores (BIANCHETTI; SGUISSARDI, 2017). Para os autores, nesse contexto de sócios-

investidores comandando as universidades, as estratégias comerciais acabam transformando 

a educação em mercadoria, levando ao extremo a mercantilização da educação, em que “se 

faz da educação superior/universidade um lócus de compra e venda de “produtos” que, 
                                                        
8 Private equity: os fundos de private equity são os que investem diretamente em empresas já consolidadas, 
visando geri-las, reestruturar a sua “governança”, prepara-las para a oferta inicial de ações (IPO), e operar o 
desinvestimento a longo prazo. 
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pragmaticamente e utilitariamente, devem garantir retornos imediatos [...]” (BIANCHETTI; 

SGUISSARDI, 2017, p. 108). 

 Para Dias Sobrinho (2013), a expansão da educação superior possui um lado 

positivo, já que possibilita reduzir as desigualdades de acesso a grupos historicamente 

excluídos, mas assevera que “não há só ganhos na ampliação da educação superior, embora 

os aspectos positivos superem, em muito os negativos” (DIAS SOBRINHO, 2013, p. 117). 

Para o autor existe uma diferença entre mercadorização e privatização. Condenável é a 

transformação da educação em mercadoria e reconhece que as instituições públicas são 

necessárias, desde que cumpram com os objetivos públicos de educação e ofereçam cursos 

de qualidade (ibid., p. 110). 

 É preciso ainda um esforço para vencer os graves problemas já existentes no ensino 

superior, potencializados pela acelerada expansão e diversificação de IES; alguns deles são 

as altas taxas de evasão, baixa qualidade de ensino, infraestrutura insuficiente para a 

demanda, qualificação de professores insatisfatória ou inadequada. A visão mercantil tem 

orientado as ações dos empresários que buscam a melhor relação custo X benefício, sem 

perder de vista as necessidades do aluno-cliente. Para Dias Sobrinho (2010) cabe então aos 

governos manter um sistema eficaz de regulação que garanta a qualidade do sistema de 

educação superior frente a crescente mercantilização, fragmentação e transnacionalização 

que este nível de ensino tem sofrido. 

 As discussões deste capítulo mostram que embora a expansão do ensino superior 

tenha um impacto positivo, principalmente no que diz respeito ao acesso de camadas de baixa 

renda a esse nível de ensino, sua trajetória mostra os riscos de transformar a educação 

superior em um processo de certificação aligeirada, no lugar de uma formação que tenha 

caráter técnico, científico e emancipatório. Mancebo; Vale e Martins (2015) alertam para o 

crescimento de cursos com viés mercadológico oferecidos por instituições privadas, cada 

vez mais apartados do compromisso de contribuir com o desenvolvimento social, econômico 

e cultural na busca de uma sociedade mais justa e menos desigual. Para as autoras, o governo 

criou diversas formas de favorecer economicamente os grandes grupos do setor privado, 

entre elas a criação dos programas PROUNI e FIES e o fomento à utilização da Educação a 

Distância – EaD.  

 Partindo dessas discussões, nosso estudo abordará a expansão da Educação a 

Distância, especificamente o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, considerando 
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ter sido uma via relevante de formação de professores utilizada na última década e o curso 

investigado ser oferecido pela UAB. 

 

2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

Como uma das vias de expansão do ensino superior, a Educação a Distância ganhou 

relevância a partir da década de 1990, principalmente no governo Lula, período em que se 

constata um grande aumento de cursos nessa modalidade, principalmente em instituições 

privadas.  

Este capítulo tem como objetivo apresentar a dinâmica da expansão da educação 

superior a distância, sua regulamentação e as ações desencadeadas nesse período, em 

especial a estruturação e criação da Universidade Aberta do Brasil - UAB, como política 

privilegiada para atender a demanda de formação de professores. 

 

2.1. A expansão da Educação a Distância no Ensino Superior brasileiro – breve 

histórico 

 De acordo com Alves (2009) o marco da implantação da EaD no Brasil é a 

instalação das Escolas Internacionais9, em 1904, embora as primeiras experiências de EaD 

no Brasil datem do final do séc. XIX, com a oferta de cursos profissionalizantes de 

datilografia por correspondência, ministrados por professoras particulares e disponibilidade 

esporádica. O Instituto Universal Brasileiro, criado em 1939, foi um marco na área de cursos 

por correspondência, oferecendo regularmente cursos em diversas áreas como eletrônica, 

corte e costura, contabilidade, etc. (DIAS; LEITE, 2010). 

 A partir de 1923, com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, uma 

iniciativa privada, inicia-se a expansão da EaD via rádio, “segunda forma de transmissão a 

distância do saber”, que transmitia programas educativos para todas as regiões do Brasil. 

Devido ao alcance dos programas, a rádio passou a sofrer fortes pressões políticas, passando 

para o Ministério da Educação e Saúde em 1936, e posteriormente a Serviço de Radiodifusão 

Educativa do Ministério da Educação. Diversas iniciativas foram desenvolvidas e muitas de 

relevante importância como o Projeto Mobral; entretanto, em 1969, por decorrência da 

                                                        
9 As Escolas Internacionais era filial de uma organização norte-americana que ofertava cursos principalmente nos setores 
de comércio e serviços, cujos materiais didáticos eram enviados por correio.  
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revolução, a Rádio foi fechada (ALVES, 2009). Embora hoje ainda haja programas 

educativos via rádio, as poucas ações que existem não contam com o apoio governamental, 

exceto a manutenção da Rádio MEC. 

 Na década de 1970, a televisão passa a ser a nova tecnologia de difusão do 

conhecimento, tendo como marco a criação do Programa Nacional de Teleducação (Prontel), 

substituído logo em seguida pelo Centro Brasileiro de TV Educativa (Funtevê). Alves 

(2009), ressalta que até 1990 as emissoras eram obrigadas a reservar horários em suas grades 

para programas educativos; com o fim da exigência a programação de conteúdo educacional 

perdeu espaço para programas comerciais, porém algumas iniciativas de sucesso 

permanecem até hoje, como o Telecurso da Fundação Roberto Marinho, as TVs 

Universitárias, a TV Cultura e o Canal Futura. 

 Importante destacar que o uso de uma nova tecnologia sempre era agregado àquelas 

já existentes potencializando as formas de comunicação, conforme salientam Dias e Leite 

(2010, p. 11) “[...] na história da EAD cada nova tecnologia não descarta as anteriores, ao 

contrário: os diversos recursos se complementam”. A chegada dos computadores na década 

de 1970, principalmente a aquisição pela população de computadores pessoais e o advento 

da internet, fez com que a EaD tomasse novo impulso.  

Como experiências na área, Mill (2016) destaca: 1) o  1º curso de graduação a distância do 

Brasil,  voltado para a formação de professores da Educação Básica de 1ª a 4ª séries, 

oferecido em 1995, que reuniu a Universidade Federal de Mato Grosso –UFMT, a 

Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, a Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso e mais de setenta prefeituras; 2) o Projeto Veredas, que ofereceu entre 2001 e 

2005 curso superior de formação de professores para docentes da rede pública mineira, numa 

ação conjunta da Secretaria de Educação de Minas Gerais e dezoito universidades (federais, 

estaduais e privadas); e 3) o Consórcio CEDERJ – Centro de Educação a Distância do Estado 

do Rio de janeiro, criado em 2000, a partir da parceria entre a Secretaria de Estado de Ciência 

e Tecnologia, seis universidades públicas (federais e estaduais) e prefeituras. 

 É fato que o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

impulsionou a EaD e, desde sua regulamentação, essa modalidade de educação vem 

assumindo um papel de extrema relevância na educação brasileira, principalmente por ser 

uma importante estratégia para aumentar exponencialmente os índices de acesso ao Ensino 

Superior, inclusive na formação de professores.  
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2.2. Regulamentação da EaD no Brasil 

 A primeira proposta de educação superior através da EaD foi apresentada em 1972 

por Newton Sucupira, após conhecer a experiência bem-sucedida da Open University, criada 

na Inglaterra na década de 1960. Desde então ocorreram várias tentativas legais de criação 

de uma universidade aberta no país, mas sem sucesso (Azevedo, 2012). 

Somente na década de 1990 é que o reconhecimento e autorização para 

funcionamento de cursos regulares de educação básica e superior na modalidade a distância 

foram regulamentados pela LDB de 1996, que em seu artigo 80 estabelece: 

TÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada. 
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração 
entre os diferentes sistemas. 
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 
I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens; 
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais. (BRASIL, 1996) 

 
 A regulamentação do art. 80 da LDB só ocorreu em 1998, com a edição do Decreto 

nº 2.494/98 (BRASIL, 1998), revogado pelo Decreto nº 5.622/2005 (BRASIL, 2005) que, 

além de conceituar a Educação a Distância, definiu parâmetros para sua implantação e 

funcionamento, como a obrigatoriedade de momentos presenciais (nas avaliações dos 

estudantes, nas defesas de monografia, nas atividades de laboratórios de prática experimental 

caso o curso exigisse e nos estágios supervisionados); as normas para credenciamento das 

instituições ofertantes de cursos e programas a distância; etc. (DIAS; LEITE, 2010). Em 

2007 o Decreto nº 5.622/2005 foi complementado pelo Decreto nº 6.303/2007 (BRASIL, 
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2007), cujo teor dispõe principalmente sobre o credenciamento, autorização e 

reconhecimento dos cursos.   

 Mill (2016, p. 2) destaca a importância do ordenamento jurídico “em prol da 

efetivação de programas de melhor qualidade”, destacando os Referenciais de Qualidade 

para a Educação Superior a Distância (BRASIL, 2007), o Decreto 5.622/2005 (BRASIL, 

2005) e o Plano Nacional de Educação – PNE 2001/2010 como norteadores de políticas 

públicas que favoreceram a expansão da EaD.  

 A respeito dos Referenciais de Qualidade, Netto e Giraffa (2009) esclarecem a 

importância destes como documento norteador dos processos de regulação, supervisão e 

avaliação da área, colaborando para desmitificar o preconceito contra a modalidade EaD. 

Para as autoras, embora a utilização de indicadores não garanta a qualidade, a sua utilização 

na legislação que trata da EaD demonstra uma preocupação em ofertar cursos de qualidade. 

Desde a legalização dessa modalidade no Brasil, foram produzidos dois Referenciais de 

Qualidade, o primeiro em 2003, contendo 10 referenciais e o segundo em 2007, em vigência 

até hoje, com oito referenciais.  

 Silva (2008), faz uma minuciosa análise comparativa entre os dois documentos, 

destacando suas similaridades e diferenças. A autora ressalta algumas mudanças importantes 

nos Referenciais de 2007 que denotam a maturidade das experiências desenvolvidas na 

modalidade EaD principalmente, o caráter mais estratégico dessa versão em relação à 

anterior. Destaca ainda, maior ênfase para o Projeto Político Pedagógico dos cursos, a 

centralidade do aluno no processo de aprendizagem e a estruturação curricular por meio da 

interdisciplinaridade e da contextualização visando romper com a visão fragmentada nos 

projetos dos cursos.  

 Cumpre ressaltar ainda a esse respeito, que foi instituído através da Portaria nº 50, 

de 3 de julho de 2018 (BRASIL, 2018), Grupo de Trabalho com vistas a atualizar os 

Referenciais em vigência, no prazo de 120 dias a contar da publicação da Portaria, conforme 

disposto no inciso I, do art. 4º: 
Art. 4º Constitui objetivo do Grupo de Trabalho: 
I - atualizar os Referenciais de Qualidade da Educação Superior a Distância 
editados em 2007 pela Secretaria de Educação a Distância - SEED/MEC, 
tendo em vista as disposições do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, 
e dos atos normativos dele decorrentes, e em consonância com as novas 
tecnologias de informação e comunicação e metodologias disponíveis para 
a educação a distância; (BRASIL, 2018) 
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 Em que pese o prazo contido na norma, não localizamos nos sitios do Governo 

Federal nova versão do documento, inclusive no Portal do MEC permanece disponível os 

Referenciais de Qualidade de 2007. 

 O Decerto nº 5.800/2006, de 8 de junho de 2006, inaugura uma nova perspectiva no 

campo da EaD com a estruturação do Sistema Universidade Aberta do Brasil, tanto em 

relação ao modelo de colaboração entre a União e os entes federados, quanto ao projeto dos 

cursos oferecidos. Detalharemos a organização da Universidade Aberta do Brasil em item 

específico deste capítulo. 

 Em 2014, a aprovação do PNE 2014-2024 revela a intenção do governo em expandir 

a EaD ao estabelecer na Meta 12 a ampliação de vagas por meio da UAB, como explicitado 

na estratégia 12.2 do referido PNE:  

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) 
das novas matrículas, no segmento público. 
 Estratégias: 
 ... 
 
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da 
rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do 
Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas 
em relação à população na idade de referência e observadas as 
características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a 
expansão no território nacional; (BRASIL, 2014) 
 

 De acordo com Assumpção, Castro e Chrispino (2018, p. 450), os estudiosos da 

área entendem que esta estratégia pode ser uma tentativa do governo de “diminuir o 

desequilíbrio das ofertas de cursos entre entidades privadas e públicas”, já que a alta 

privatização no ensino superior se torna um entrave no avanço de políticas públicas para a 

área.  

 A avaliação dos cursos na modalidade EaD, é realizada pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, criado pela Lei nº 10.861/2004, já citada no 

capítulo 1. São os resultados do SINAES que norteiam os processos de autorização, 

reconhecimento e renovação de cursos, assim como o credenciamento e recredenciamento 

de IES.  
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  Recentemente com a publicação dos Decretos nº 9.057 e nº 9.235, de 25 de maio de 

2017 e 20 de 15 de dezembro de 2017, respectivamente, foram instituídas novas regras para 

a regulação da EaD. Esses novos ordenamentos jurídicos deverão promover maior expansão 

da EaD, visto que dão mais flexibilidade e autonomia às IES, a questão que se coloca é em 

relação à qualidade da formação oferecida, que hoje ainda é um desafio.  

 

2.3. A Educação Superior a Distância em números 

Os dados do Censo da Educação Superior de 2016 (BRASIL, 2017) registram um 

aumento de 7,2% nas matrículas na modalidade a distância em relação a 2015, chegando a 

1.494.418 alunos, o que representa 18,6% do total de inscritos, já em cursos presenciais 

houve um pequeno decréscimo nas matrículas de 2015 para 2016.  

A análise da Tabela 6 demonstra o crescimento da procura por essa modalidade; 

observe-se que em 2006 o percentual de alunos matriculados era menor que 5%. Percebemos 

um aumentou substancial nas matrículas no ano de 2008, o que pode ser resultado do 

lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que reunia uma série de 

ações e programas, entre eles, a ampliação da formação de professores por meio da UAB. 

Tabela 6 – Número de matrículas por categoria administrativa e modalidade de 
ensino  

ANO 
TOTAL DE 

MATRÍCULAS 

MATRÍCULAS 

PRESENCIAL 

MATRÍCULAS 

 EaD 
2006 4.883.852 4.676.646 207.206 

2007 5.250.147 4.880.361 369.766 

2008 5.808.017 5.080.056 727.961 

2009 5.954.021 5.115. 896 838.125 

2010 6.379.299 5.449.120 930.179 

2011 6.739.689 5.746.762 992.927 

2012 7.037.688 5.923.838 1.113.850 

2013 7.305.977 6.152.405 1.153.572 

2014 7.828.013 6.486.171 1.341.842 

2015 8.027.297 6.633.545 1.393.752 

2016 8.048.701 6.554.283 1.494.418 

   Fonte: (BRASIL, 2017) 

A análise da Tabela 7 confirma a tendência privatista do Ensino Superior e a 

predominância de cursos presenciais, principalmente nas IES públicas, uma vez que na rede 
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privada percebe-se que a oferta de vagas entre as modalidades está se equilibrando, 

comprovando a tendência das IES privadas em investir mais na EaD por ter um retorno maior 

do investimento, como esclarecem Mancebo; Vale e Martins (2015, p. 44) “anteveem no uso 

das tecnologias na educação possibilidades férteis de minimização do trabalho humano, 

ampliação do número de alunos e crescimento de suas margens de lucro”. 

 
Tabela 7 – Número de vagas por modalidade de ensino e categoria administrativa – 2016 

CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA 

TOTAL DE 

VAGAS 

MODALIDADE 

PRESENCIAL A DISTÂNCIA 
Pública 750.850 700.703 50.147 

Privada 9.911.651 5.479.548 4.432.103 

             Fonte: (BRASIL, 2017) 

Houve igualmente aumento significativo no número de cursos de graduação, o que 

se expressa também nos cursos de licenciatura a distância nos últimos dez anos, ao mesmo 

tempo que se constata um decréscimo de cursos de licenciatura presencial, a partir de 2010, 

como demonstra a Tabela 8. 

Tabela 8 – Número de cursos de graduação/licenciatura por modalidade de ensino – 2006-2016 

ANO 

TOTAL DE 

CURSOS 

PRESENCIAIS 

LICENCIATURA 

PRESENCIAL 

TOTAL DE 

CURSOS A 

DISTÂNCIA 

LICENCIATURA 

 A DISTÂNCIA 

2006 22.101 6.436 349 181 

2007 23.488 6.320 408 208 

2008 24.719 6.200 647 344 

2009 27.827 6.697 844 485 

2010 28.577 7.401 930 521 

2011 29.376 7.352 1.044 559 

2012 30.718 7.613 1.148 581 

2013 30.791 7.328 1.258 592 

2014 31.513 7.261 1.365 595 

2015 32.028 7.004 1.473 625 

2016 32.704 6.693 1.662 663 

          Fonte: (BRASIL, 2017) 

 Com relação ao número de concluintes nos cursos de graduação, o Censo revela que 

houve um discreto aumento em relação a 2016, mas houve retração no número de concluintes 

de cursos a distância, como podemos verificar na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Número de concluintes por modalidade – 2015/2016 

ANO 
NÚMERO DE 

CONCLUINTES 

MODALIDADE 

PRESENCIAL A DISTÂNCIA 

2015 1.150.067 916.363 233.704 

2016 1.169.449 938.732 230.717 

  Fonte: (BRASIL, 2017) 

 Entretanto, nos cursos de licenciatura, há uma inversão dessa relação, observamos 

na Tabela 10 uma diminuição no número de concluintes na modalidade presencial e um 

aumento nos formandos na modalidade a distância. 

Tabela 10 – Número de concluintes por grau acadêmico – 2015/2016 

ANO 
GRAU 

ACADÊMICO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL A DISTÂNCIA 
2015 Bacharelado 620.513 60.152 

 Licenciatura 152.382 85.436 

2016 Bacharelado 656.043 59.444 

 Licenciatura 149.046 89.873 

   Fonte: (BRASIL, 2017) 

 O Censo não registra dados sobre o perfil, quantitativo e formação dos profissionais 

que trabalham na EaD. 

2.4. O debate sobre a EaD 

Após mais de duas décadas da instituição da EaD como modalidade de ensino, o 

debate sobre o verdadeiro papel das novas tecnologias de informação e comunicação na 

educação ainda gera tensões, resistências e preconceitos, principalmente no que diz respeito 

à qualidade dos cursos ofertados nessa modalidade. A esse respeito, Carvalho (2015) 

apresenta algumas das possíveis razões que podem contribuir para o ceticismo em relação a 

EaD: 1) adesão tardia de IES de prestígio à modalidade; 2) exclusão da modalidade dentro 

das próprias IES em que são oferecidos; 3) sua utilização como estratégia para a expansão 

da Educação Superior, principalmente na rede privada, desencadeando um movimento de 

mercantilização desse nível de ensino; 4) características dos modelos de alguns cursos. 

Para Malanchen (2015) a hegemonia neoliberal que redesenhou a forma de atuação 

do Estado, impondo reformas estruturais e sociais, mais fortemente implementadas a partir 

de 1990, foi decisiva no direcionamento da reforma educacional. A autora argumenta que, 

como o foco das reformas convergiu para a formação básica e superior, as principais medidas 
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para atender às orientações do BM foram a ampliação do acesso à educação básica e o 

aumento da oferta de cursos e vagas em instituições de ensino superior, principalmente pela 

modalidade da EaD que teve sua efetiva expansão a partir da LDB de 1996. 

A crítica de Malanchen endossa a análise de autores como Oliveira (2004), Barreto 

(2003, 2012, 2017), Shiroma (2003), Lima (2001, 2004, 2005), Freitas (2012) na qual a EaD 

é vista como uma estratégia de cunho político e econômico dos organismos internacionais e 

do Estado, uma vez que estaria abrindo a possibilidade de privatização da educação, além de 

ampliar o comércio das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC.  

A esse respeito, destacam-se as considerações de Selwyn (2017, p. 89) ao alertar 

sobre a importância de se “reconhecer a natureza inerentemente política da educação e 

tecnologia”, ressaltando que as tecnologias não são “neutras” e, portanto, seus efeitos não 

são exclusivamente benéficos. A principal questão que o autor assinala é a necessidade da 

tecnologia na educação, trazendo para discussão a tese da “remediação digital” defendida 

por alguns acadêmicos, que acreditam que as práticas sociais, inclusive a educação, podem 

ser melhoradas com o uso de tecnologias digitais. Como pontua o autor, há uma crença 

indiscriminada de que a tecnologia educacional vai melhorar, ou até mesmo, solucionar os 

problemas da educação. Aí está implícita também a convicção de que o único problema da 

educação está nos artefatos utilizados, e não no processo de ensino-aprendizagem, no 

financiamento, ou outras questões inseridas em um contexto muito mais amplo. 

 No campo da formação de professores, autores como Barreto (2003, 2012, 2017) e 

Malanchen (2015) asseveram que a EaD tem sido utilizada indiscriminadamente na 

formação superior, principalmente nos cursos de Formação de Professores. Para as autoras, 

a oferta de cursos de licenciatura na modalidade EaD tem o intuito de despolitizar e 

desintelectualizar o professor, o qual passa a receber uma formação aligeirada, voltada para 

a certificação em larga escala e o atendimento às exigências do mercado.  

Nessa esteira, Barreto (2017) alerta que vem ocorrendo um movimento de 

“substituição tecnológica total ou parcial” do trabalho do professor. No entendimento da 

autora, a substituição tecnológica total, caracteriza-se pela retirada do professor do contexto 

pedagógico, como exemplo a autora cita a formação de professores à distância, com o 

deslocamento da formação para um lócus não universitário e a precarização do trabalho 

docente através da figura do tutor. Já a substituição tecnológica parcial caracteriza-se pela 

supervalorização das TICs na ação pedagógica, na crença de que a sua utilização garante a 
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efetividade do processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, sutilmente o trabalho do 

professor vai sendo esvaziado, padronizado, substituído pelo uso de materiais/kits já prontos 

que supostamente se adequam a qualquer situação de ensino, desconsiderando o contexto em 

que esta ocorre. 

 Corroborando esse entendimento, Freitas (2012) afirma que a reforma educacional 

resultou em um novo tecnicismo, que denomina “neotecnicismo”, com ênfase nos processos 

de gerenciamento do trabalho professor e na medição do desempenho dos alunos através de 

testes padronizados. O autor argumenta que a autonomia do professor tem se tornado cada 

vez menor, com a uniformização que vem sendo imposta pelos materiais didáticos que 

chegam às escolas.   
O apostilamento das redes contribui para que o professor fique dependente 
de materiais didáticos estruturados, retirando dele a qualificação necessária 
para fazer a adequação metodológica, segundo requer cada aluno. 
(FREITAS, 2012, p. 394) 
 

 Em contraponto, autores como Belloni (1999, 2002), Villardi, Oliveira e Gama 

(2001), Kenski (2003), Moran (2002a, 2002b, 2003, 2005), Pretto (2003, 2006), Valente 

(2003), Netto, Giraffa e Faria (2009, 2010), Carvalho (2015), entre outros concebem a EaD 

como uma modalidade importante e necessária para a democratização da educação, levando 

a sociedade a tornar-se mais democrática nas esferas política, cultural e econômica. Para 

esses autores a EaD é entendida como uma dimensão social capaz de garantir a 

democratização e a cidadania.  

 As diversas pesquisas e censos realizados confirmam o grande número de 

matrículas nos cursos dessa modalidade, não deixando dúvidas sobre sua importância para a 

democratização do acesso à Educação Superior. Para muitos estudantes, a EaD é a única 

possibilidade de acesso a esse nível de ensino, seja por obstáculos geográficos, temporais ou 

sociais. A esse respeito, Bielschowsky e Masuda (2018, p. 17) destacam a importância desses 

cursos para o desenvolvimento econômico e social do país, principalmente por atenderem “a 

uma população que, de uma maneira geral, trabalha, é oriunda de classes sociais menos 

favorecidas e, muitas vezes, mora em municípios que não são atendidos pelo ensino 

presencial”.  

 Para Moran (2002b) a qualidade de um curso, seja presencial ou a distância, 

depende dos mesmos “ingredientes”. O autor elenca como fatores de sucesso, os seguintes 

aspectos: a) ter professores abertos, maduros, entusiasmados e que saibam dialogar; b) ter 
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alunos curiosos e motivados; c) ter um corpo administrativo que esteja envolvido com as 

questões pedagógicas, e contribua para um ambiente de inovação, intercâmbio e 

comunicação; d) ter ambientes ricos de aprendizagem, com boa infraestrutura física. Destaca 

a importância de espaços de troca, de partilha e colaboração, por isso chama a atenção para 

a subutilização dos espaços virtuais, que são usados mais como suporte de materiais 

didáticos.  

   Almeida (2010) destaca a dimensão cultural que envolve as TIC, uma vez que já 

estão de tal maneira incorporadas nas atividades humanas que ainda que não estejam 

inseridas na ação pedagógica, elas se fazem presentes no pensamento dos alunos e dos 

professores, sendo impossível essa dissociação, portanto precisamos aprender a utilizá-las 

para favorecer o processo de ensino-aprendizagem, sem a “fetichização” denunciada por 

Barreto (2003, 2012, 2017).  

 Neste cenário, a criação da UAB em 2005, figura como importante medida de 

democratização da educação, principalmente para suprir a enorme carência de vagas nos 

cursos presenciais de Formação de Professores gerada por diversos fatores, entre eles a 

universalização da educação básica e a grande demanda de professores sem formação 

adequada no país. Também tem como objetivo a democratização do acesso e a interiorização 

do Ensino Superior visando a redução das desigualdades na oferta neste nível de ensino 

(GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

2.5. A Universidade Aberta do Brasil  

  A criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB em 2005, partiu de 

uma demanda proveniente do Fórum das Estatais pela Educação10 (MOTA, 2009) com o 

objetivo de expandir e interiorizar a educação superior pública e gratuita no país. A iniciativa 

do MEC, com base nas experiências de consórcios entre universidades para oferta de EaD já 

existentes, visava à instituição de um sistema colaborativo entre as três esferas de governo e 

                                                        
10 O Fórum foi criado em setembro de 2004 para promover a melhoria da qualidade da educação no país e atua em quatro 
eixos estratégicos: universidade, pesquisa e inovação; educação profissional; alfabetização e inclusão; e qualidade na 
educação básica. Coordenado pela ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, o Fórum tinha participação de oito 
ministérios (Planejamento, Orçamento e Gestão; Fazenda; Minas e Energia; Ciência e Tecnologia; Comunicações; Defesa; 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), além do Sindicato da 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e de 21 estatais. 
(http://www.abrelivros.org.br) 
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as universidades públicas para oferta de cursos de educação superior a distância, voltados 

prioritariamente para a formação inicial e continuada de professores da educação básica. 

 O Sistema Universidade Aberta do Brasil só foi oficializado quase um ano depois, 

pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, e em seu artigo I, incisos do I ao VII, estabelece 

como objetivos: 
Art. 1º Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, 
voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, 
com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 
de educação superior no País.  
Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB: 
I – oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial 
e continuada de professores da educação básica;  
II – oferecer cursos superiores para capacitação de dirigente, gestores e 
trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;  
III – oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;  
IV – ampliar o acesso à educação superior pública;  
V- reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes 
regiões do país;  
VI – estabelecer amplo sistema nacional de educação à distância; e 
VII- fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de 
educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras 
de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação e comunicação. 
 

 Importante destacar que o modelo adotado previa a colaboração entre as instituições 

envolvidas, sendo firmadas parcerias, a partir de interesses comuns, entre as universidades 

do Sistema UAB e as secretarias dos estados e municípios. Desse modo, os diversos atores 

(universidades públicas, e secretarias dos estados e municípios) se organizariam para 

oferecer cursos e programas de educação a distância em formato “de uma ‘rede’ nacional 

formada pelo conjunto de instituições públicas de ensino superior em articulação com os 

Polos Municipais de Apoio (presencial) ” (Preti, 2009). 

 O Sistema UAB atualmente está vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES e conta com 109 Instituições Públicas de Educação 

Superior - IPES parceiras para oferta de 800 cursos de graduação, pós-graduação Lato e 

Sctricto-Sensu e programas de formação continuada, e 771 Polos Regionais.  

 Para Mota (2009) o Sistema UAB representou um marco para a educação brasileira 

por recolocar na agenda do governo, políticas públicas que ao mesmo tempo priorizassem o 

caráter estratégico do ensino superior e a democratização do acesso a esse nível de ensino. 
Trata-se de um marco histórico para a educação brasileira e que será 
amalgamado na produção coletiva de iniciativas compatíveis com a 
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necessidade de revigoramento do modelo de formação superior no Brasil 
— tradicionalmente baseado em formação acadêmica inicial, não 
continuada — e no repensar a educação ao longo da vida, considerando-se 
as progressivas e profundas reestruturações das relações profissionais, bem 
como a emergência de novas competências para o trabalho, provocadas 
pelos constantes avanços tecnológicos em nossos dias. (MOTA, 2009. p. 
300) 

 Seguindo o mesmo viés, Mill (2012) defende que a criação da Universidade Aberta 

do Brasil – UAB favoreceu o crescimento, a regulação e a qualidade da EaD, a partir de uma 

proposta ousada de colaboração tripartite, em que o Governo Federal estabelece a Educação 

a Distância como uma importante política pública, não só para a democratização e 

descentralização da educação superior, mas também para a formação inicial e continuada de 

professores da educação básica. 

 A configuração do Sistema UAB e a demanda do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica- PARFOR, instituído pelo Decreto nº 6.755/2009 (BRASIL, 

2009) resultou no direcionamento de uma política de fomento à formação docente, inicial e 

continuada, a distância, como sendo a alternativa mais viável para atingimento da meta e 

melhoria da qualidade da Educação Básica.  

 Muitas outras iniciativas vêm sendo desenvolvidas para aperfeiçoar o Sistema 

UAB, como o SisUAB11, a capacitação permanente de tutores e a oferta de cursos de pós-

graduação Stricto Sensu destinados especificamente a professores da rede pública de 

educação básica12.  

 No Rio de Janeiro a UAB mantém parceria com o Consórcio CEDERJ, desde 2005 

por ter atendido aos critérios do edital de lançamento do Sistema UAB que priorizava as 

instituições que disponibilizassem o maior número de vagas e tivesse a mais ampla cobertura 

geográfica para compor o Sistema. 

 O consórcio CEDERJ, uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é 

vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT. Foi composto inicialmente 

por seis universidades – duas estaduais e quatro federais estabelecidas no Estado do Rio de 

                                                        
11 Plataforma de suporte para a execução, acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil. Está 
preparado para o cadastramento e consulta de informações sobre instituições, polos, cursos, material didático, articulações, 
colaboradores e mantenedores. 
12 Pelo sistema UAB são ofertados os seis mestrados no formato semipresencial do país: o Programa de Mestrado 
Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat), criado em 2010; o Programa de Mestrado Profissional em Letras 
(Profletras) e o Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF (ProFis), lançados em 2013; e 
os Programas de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Artes (ProfArtes), Administração Pública (ProfiAP) e Ensino 
de História (ProfHistória). 
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Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Universidade Estadual do Norte 

Fluminense – UENF; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal 

Fluminense – UFF; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO e 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Atualmente integram também o 

consórcio o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET e 

o Instituto Federal Fluminense – IFF. 

 Previa a colaboração das prefeituras municipais onde seriam instalados os polos 

presenciais e de universidades públicas, que ficariam responsáveis por todo o projeto 

pedagógico dos cursos. O Governo do Estado atuaria através da Fundação Centro de 

Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – Fundação CECIERJ, 

vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT, criada especificamente 

para desenvolver projetos nas áreas de Graduação a Distância (Consórcio CEDERJ); 

Divulgação Científica e Formação Continuada de Professores. 

  Os objetivos do consórcio foram definidos a partir da demanda por educação 

superior pública no interior do estado, e foram assim definidos (BIELSCHOWSKY, 2017): 
I – Contribuir para a interiorização do Ensino Superior gratuito e de 
qualidade no Estado do Rio de Janeiro; 
II – Contribuir para o acesso ao Ensino Superior daqueles que não podem 
estudar no horário comercial; 
III – Atuar na formação continuada a distância de profissionais do Estado, 
com atenção especial ao processo de atualização de professores da rede 
estadual de ensino médio; 
IV - Aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação 
no Estado do Rio de Janeiro. 
  

 Inicialmente, o CEDERJ ofertou apenas o curso de Licenciatura em Matemática 

sob a responsabilidade pedagógica da UFF em quatro polos presenciais: Itaperuna, 

Paracambi, São Fidelis e Três Rios (BIELSCHOWSKY, 2017). 

 O desenho acadêmico do projeto, considerando a definição do público-alvo, previa 

a implantação de cursos semipresenciais (blended-learning)13, o que demandava a instalação 

de polos regionais com infraestrutura administrativa, biblioteca, laboratório de informática 

com computadores ligados em rede, laboratório de prática experimental, salas para 

atendimento aos alunos (tutoria) e realização de avaliações presenciais, material didático 

impresso e tutoria presencial e a distância (BIELSCHOWSKY, 2017). 

                                                        
13 Blended-learning é uma metodologia de ensino que combina estudo presencial com estudo a distância. 
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 O projeto CEDERJ possibilitou, sem dúvidas, à expansão e à desconcentração do 

Ensino Superior público, atendendo ao mesmo tempo a demanda reprimida no interior do 

estado e a necessidade de formação superior dos professores em exercício.    

 Desde sua criação, houve uma expressiva expansão da oferta de cursos, matrículas 

e polos. Atualmente o CEDERJ oferece 16 cursos de graduação: Administração; 

Administração Pública; Ciências Contábeis, Engenharia de Produção; Tecnologia em Gestão 

de Turismo, Tecnologia em Segurança Pública; Tecnologia em Sistemas de Computação, e 

as seguintes licenciaturas: Ciências Biológicas; Física; Geografia; História; Letras; 

Matemática; Pedagogia; Química e Turismo (PORTAL DO CONSÓRCIO 

CEDERJ/FUNDAÇÃO CECIERJ, 2018). 

 Atualmente conta com 32 polos distribuídos pelas regiões do Estado do RJ, 

conforme indicação no mapa abaixo: 

Figura 1 – Distribuição dos Polos de Apoio Presencial 

 

Fonte: (PORTAL DO CONSÓRCIO CEDERJ/FUNDAÇÃO CECIERJ, 2019) 

 De acordo com Giolo (2008), somente a partir do ano de 2000 as universidades 

públicas efetivamente deram início a cursos de graduação a distância, e, já em 2002 o setor 

privado iniciou sua participação nessa modalidade de ensino. Ainda de acordo com o autor, 

a forma agressiva como o setor privado entrou no mercado alterou a proposição contida na 

lei e praticada até então, ou seja, de uma modalidade subsidiária à modalidade presencial, 

passou a ser um grande filão comercial a ser explorado, gerando uma enorme explosão de 

cursos e instituições ofertantes, passando a ser “concorrente” da educação presencial. 
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Esse fenômeno, de certa forma, alterou o sentido da educação a distância: 
em vez de ser uma modalidade de ensino capaz de ampliar o raio de atuação 
da educação superior para além da esfera abrangida pela educação 
presencial, tornou-se concorrente da presencial, ou melhor, para certos 
cursos, ela se constituiu numa ameaça, pois pode praticar preços menores, 
além de oferecer outras facilidades práticas ligadas ao tempo, ao espaço e 
aos métodos de aprendizagem. (GIOLO, 2008, p. 1217-1218)  
 

 Embora tenha havido todo esse esforço em termos de expansão e consolidação da 

educação a distância no Ensino Superior, como discutimos anteriormente, ainda é 

questionável, para muitos autores, a qualidade da formação oferecida. 

 É certo que a formação docente enfrenta ainda muitos desafios, independente da 

modalidade de educação adotada. Apesar das políticas já implementadas, as avaliações 

nacionais indicam que não houve uma melhora significativa na qualidade da educação 

básica. 

 Embora não há como responsabilizar exclusivamente os cursos de Formação de 

Professores pela baixa qualidade da educação básica, pois existem outras variáveis, como os 

baixos salários pagos aos professores, as condições de trabalho nas escolas, o desgaste social 

e psicológico do professor, entre outros. Diversos autores (GATTI; NUNES, 2009; GATTI; 

BARRETO, 2009; GATTI, 2014; GARCIA, 2010; MOREIRA; MAIA, 2016; NÓVOA, 

1992) indicam que é urgente uma reformulação do modelo de formação inicial docente na 

busca de uma maior integração entre teoria e prática, e, portanto, de um esforço coletivo 

entre as instituições formadoras e as escolas de educação básica. 

  Para Nóvoa (2017) é preciso repensar a profissão docente, a forma como se aprende 

mudou e a escola precisa acompanhar esta mudança. Para o autor, a formação do professor 

se dá dentro da escola, nas situações de aprendizagem na sala de aula, em momentos de 

trocas de experiências com seus pares. Mas também é um processo subjetivo, envolvendo 

um trabalho de autoconhecimento e de autoconstrução. 

Como Nóvoa (2017, p. 1121) ressalta, “nas profissões do humano há uma forte 

ligação entre as dimensões pessoais e as dimensões profissionais”, a trajetória de vida 

influencia, ainda que muitas vezes inconscientemente, as posturas e atitudes ao longo da 

carreira do professor e contribui na constituição da identidade do professor.  

 Considerando que as experiências formativas influenciam na construção da 

identidade docente e, oficialmente é na formação inicial que se inicia a aprendizagem da 
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docência, discutiremos no próximo capítulo o processo de construção identitária e a 

importância da formação inicial. 

 

3 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES A DISTÂNCIA 

  

 A formação inicial de professores é o fio condutor deste trabalho uma vez que é 

nesta etapa que se inicia a aprendizagem formal e intencional da profissão, e é o momento 

em que o futuro professor começa a (re)construir a sua identidade.  

Neste capítulo pretendemos apresentar algumas reflexões sobre formação inicial de 

professores, e, especificamente, sobre a formação de professores de Matemática a distância.  

  

3.1.  Formação de Professores: trajetória histórica e política 

Para falarmos da formação de professores na atualidade entendemos necessário 

apresentar um breve retrospecto de como foi se estruturando a profissão docente, as lutas e 

resistências, os movimentos que legitimaram conquistas que aos poucos firmaram a posição 

dos professores em nossa sociedade, alternando momentos de prestígio e desvalorização, de 

acordo com o contexto social e com as políticas educacionais e de formação docente 

implementadas. 

O modelo de escolarização utilizado no Brasil foi trazido pelos portugueses e, de 

acordo com Nóvoa (1992), a profissão docente começou a se estruturar no final do século 

XVIII, a partir da intervenção do Estado, com o propósito de requerer para si a tutela do 

ensino, que até então estava sob o controle da Igreja. Essa investida tinha como propósito 

não só a visão futura do progresso, mas ter sob o controle estatal um aparelho ideológico de 

reprodução social. O Estado passa a regular o ensino, a partir da revisão dos currículos e 

dos programas de formação, além do controle da seleção e admissão dos professores. A esse 

respeito, Nóvoa (1995, p.15) aponta: 
O processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na substituição de 
um corpo de professores religiosos (ou o controle da Igreja) por um corpo 
de professores laicos (ou sob o controle do Estado), sem que, no entanto, 
tenha havido mudanças significativas nas motivações, nas normas e nos 
valores originais da profissão docente: o modelo do professor continua 
muito próximo do padre. 
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No Brasil, assim como já acontecido em Portugal, a educação estava sob a tutela da 

Igreja, com a chegada dos jesuítas em 1549, que durante dois séculos foram os principais 

educadores da população brasileira. Em 1759, com a expulsão dos jesuítas de Portugal, e 

consequentemente do Brasil, inicia-se uma série de reformas no ensino o qual passa a ser 

laico, ministrado pelos professores régios. De acordo com Bragança e Moreira (2013), o 

Estado passa a exercer algum tipo de controle sobre os professores e, apesar de ainda não 

constituírem uma classe profissional, estabelece-se o começo de uma relação formal que 

pode ser considerada como o marco da profissionalização docente. 

Com a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, o panorama da educação no 

país começa a se modificar, inicialmente apenas na educação superior, ficando a educação 

elementar ainda sob a responsabilidade das famílias. Como não existia um sistema formal 

de ensino para aquele nível, o ensino era praticado de formas diversas, não havendo uma 

função docente reconhecida. A respeito destas práticas, argumenta Nóvoa (1995, p.15): 

A função docente desenvolve-se de forma subsidiária e não especializada, 
constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou leigos das mais 
diversas origens. A gênese da profissão de professor tem lugar no seio de 
algumas congregações religiosas, que se transformaram em verdadeiras 
congregações docentes.  Ao longo dos séculos XVII e XVIII, os jesuítas e 
os oratorianos, por exemplo, foram progressivamente configurando um 
corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de normas e de valores 
específicos da profissão docente. 

 
Somente a partir do século XIX os professores começam a se organizar como grupo 

e, como destaca Roldão (2005), passam a ter maior visibilidade social e a caminhar para 

uma profissionalização. O novo contexto social e econômico que se desenhou trouxe a 

necessidade da expansão das redes escolares determinando a massificação do ensino e um 

maior controle do Estado sobre a profissão docente. Assim, os professores passam a ter 

pouco domínio sobre o currículo (aquilo que se ensina) e sobre a organização do seu 

trabalho, dificultando sua organização como grupo profissional. Neste sentido, Roldão 

comenta:  

Encaminha-os antes para a necessidade de se associarem, mas numa lógica 
mais próxima da de outros assalariados, não para regularem e produzirem 
o seu saber próprio, o exercício da sua acção e a organização do seu 
trabalho, mas sim para legitimamente garantirem os seus direitos como 
trabalhadores por conta de outrem, em sindicatos que os defendam perante 
um Estado-patrão, Estado que realmente domina e orienta a sua actividade. 
(ROLDÃO, 2005, p. 111) 
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O contexto de expansão acelerada das redes escolares, traz outra questão 

problemática para a profissionalização docente: a formação profissional, até então tratada 

como uma questão menor, visto que a docência sempre foi encarada como uma ocupação 

de pouco prestígio e sem exigência de uma preparação formal, como apontam Bragança e 

Moreira: 

Assim, a docência colocava-se como lugar ocupado por aqueles que 
comprovassem boa conduta e fossem aprovados numa seleção que 
envolvia conteúdos rudimentares, caminhando, dessa forma, sem a 
exigência de formação específica, só inaugurada em 1835, com a fundação 
da primeira Escola Normal. (BRAGANÇA E MOREIRA, 2013, p. 49) 

 
É a partir desse momento que se delineiam as primeiras propostas oficiais de 

formação docente por meio das Escolas Normais, são elas também que definem as primeiras 

identidades do professor como profissional. É importante destacarmos que, historicamente 

o magistério sempre esteve ligado à ideia de vocação, dom, ou ainda de missão, associada 

aos tempos de colonização do Brasil em que a presença das ordens religiosas nas atividades 

educativas era marcante.  A profissão origina-se, portanto, em bases religiosas, destacando 

as virtudes espirituais e morais (VALLE, 2002), sem a necessidade de uma formação 

especializada para o exercício da função.   

  A implantação e a expansão da rede escolar pública, demandou a contratação de 

mais professores e por esta necessidade as Escolas Normais se proliferam como o lócus de 

formação docente. O funcionamento dessas escolas é marcado por avanços e retrocessos, 

até que o ideal escolanovista dá um novo impulso à educação e ao movimento de 

profissionalização docente, com movimentos de educadores defendendo inclusive uma 

formação em nível superior voltada para o ensino específico da função do Magistério. 

Entretanto, já o início é marcado pelo caráter dual que permanece até hoje na formação de 

professores. Exemplo disso foram os cursos de Pedagogia, estruturados em duas 

habilitações: Bacharelado e Licenciatura, além da predominância de uma formação 

acadêmica sobre a pedagógica (BRAGANÇA; MOREIRA, 2013). 

Nas décadas de 1960 e 1970 houve um esvaziamento dos cursos e da profissão, com 

um forte viés tecnicista e fragmentador, que se refletiu no interior das escolas em termos de 

prática e organização, e também no campo ideológico, de reconhecimento da função e da 

identidade do professor. Esse período, marcado pela ditadura militar, expressou-se por uma 

pedagogia de natureza conservadora – a qual não será explorada, considerando os limites 
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deste estudo – visivelmente refletida na legislação editada na época, como a Lei nº 5.692/71 

(BRASIL, 1971), geradora da reforma do ensino de 1º e 2º graus.  Vários autores (WARDE, 

1986; SAVIANI, 2009; BRAGANÇA; MOREIRA, 2013, entre outros), argumentam que a 

promulgação da referida lei impactou diretamente a formação de professores, que deixa de 

ser uma atribuição das Escolas Normais para ser uma das habilitações possíveis no 2º Grau 

que, por sua vez, passa a ser de caráter profissionalizante, caracterizando uma formação 

exclusivamente técnica. Além disso, esse ordenamento jurídico admitia uma variação de 

espaços e níveis de formação, considerando inclusive, a figura do professor leigo (WARDE, 

1986; BRAGANÇA; MOREIRA, 2013). De acordo com Saviani (2009), às universidades 

coube a formação de professores para as séries finais do 1º Grau e para o 2º Grau, por meio 

de licenciaturas curtas (3 anos de duração) ou licenciaturas plenas (4 anos de duração) e, aos 

cursos de Pedagogia a formação dos especialistas.  

Com a redemocratização do país na década de 1980, os movimentos dos educadores 

ganham novo impulso, organizam-se em associações profissionais e científicas, ampliam as 

discussões sobre a função social da educação, sob forte influência do pensamento de Paulo 

Freire e também impulsionadas pelas pesquisas na área que abrem novas perspectivas sobre 

o professor e suas práticas (SAVIANI, 2009; CUNHA, 2013).  A formação em nível superior 

para todos os professores e a adoção de uma base comum nacional de formação nos cursos 

de Pedagogia e das Licenciaturas são reivindicações que marcam o período (SCHEIBE, 

2008; CUNHA, 2013). 

Entre avanços e retrocessos ao longo de três décadas, os anos 1990 chegam 

trazendo muitas mudanças no cenário global e local devido aos ideais neoliberais 

provocando alterações em todas as esferas da vida pública e privada, como já discutido no 

capítulo 2. Os impactos nas políticas educacionais e consequentemente na formação de 

professores foram inevitáveis uma vez que as novas demandas exigiam novas competências 

do professor. Uma série de ações prescritas por órgãos multilaterais deram o tom às 

reformas educacionais com vistas a tornar as escolas mais produtivas e eficientes, impondo 

uma lógica baseada na competitividade. Uma das principais orientações desses órgãos foi a 

melhoria na capacitação dos docentes, sendo privilegiada a formação continuada. Em 

relação à formação inicial, a proposta foi ofertar uma formação mais aligeirada, cursos de 

duração mais curta com ênfase nos aspectos didáticos, pois o novo modelo imposto pelas 

reformas educacionais tinha como eixo norteador o desenvolvimento de competências que 
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possibilitassem o atendimento às novas exigências que a Educação Básica requeria naquele 

momento (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011). 

Uma das mais importantes conquistas desse período em relação à política de 

valorização do magistério foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, através da Emenda 

Constitucional nº 14/96 (BRASIL, 1996), por destinar uma parte dos recursos para a 

formação de professores leigos e determinar a criação de plano de cargos e carreira para 

docentes.  

 Importante destacar que ainda na década de 1990 foi promulgada a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação – Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996) que, embora tenha perdido muito de 

seu projeto inicial, foi considerada um avanço na legislação educacional. No que diz respeito 

à formação inicial, em seu art. 62 admitiu, como exceção, que para a Educação Infantil e as 

Séries Iniciais fossem oferecidas pelos cursos Normais, de nível médio, não obstante 

determinasse que a formação de professores fosse realizada nas instituições de nível superior. 

Além disso, criou um novo lócus para a formação desses professores – os Institutos 

Superiores de Educação (BRAGANÇA E MOREIRA, 2013). No entendimento de Kuenzer 

(1999) Shiroma; Moraes; Evangelista (2011) ao retirar das universidades a formação desses 

professores, implicitamente estava sendo assumida uma concepção de docência que 

prescindia da pesquisa, ou seja, desqualificava e desvalorizava esses profissionais reduzindo-

os à “tarefeiros”. 

Ao retirar da universidade a formação do professor, o governo nega a sua 
identidade como cientista e pesquisador, ao mesmo tempo em que nega à 
educação o estatuto epistemológico de ciência, reduzindo-a a mera 
tecnologia, ou ciência aplicada, ao mesmo tempo em que reduz o professor 
a tarefeiro, chamado de “profissional”, talvez como um marceneiro, 
encanador ou eletricista, a quem compete realizar um conjunto de 
procedimentos preestabelecidos. Nessa concepção, de fato, qualquer um 
pode ser professor, desde que domine meia dúzia de técnicas pedagógicas; 
como resultado, destrói-se a possibilidade de construção da identidade de 
um professor qualificado para atender às novas demandas, o que justifica 
baixos salários, condições precárias de trabalho e ausência de políticas de 
formação continuada, articuladas a planos de carreira que valorizem o 
esforço e a competência. (KUENZER, 1999, p. 182) 

 
Corroboram esse entendimento Scheibe (2008) e Saviani (2009) ao criticarem o 

novo modelo de formação de professores instituído a partir da LDB de 1996, baseada na 

efetivação de uma formação técnico-profissionalizante, a partir da desresponsabilização das 
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universidades na formação dos profissionais e pelo modo aligeirado que estava sendo 

realizada essa formação, uma vez que “simplificam o trabalho pedagógico e descaracterizam 

a identidade dos profissionais do magistério” (SCHEIBE, 2008, p. 49). 

A década de 2000 é marcada pela retomada dos investimentos em educação e 

implementação de políticas de valorização dos docentes (MAUÉS; CAMARGO, 2014), 

frente à baixa atratividade que a carreira do magistério vinha enfrentando ao longo das 

últimas décadas, assim como a necessidade de formar e reter profissionais para atender às 

demandas da universalização e ampliação da Educação Básica. Como principais ações 

podemos citar:   a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei nº 11.494/2007), a 

instituição do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738/2008), reivindicação antiga 

dos professores, a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério de 

Educação Básica, (Decreto nº 6.755/2009) que instituiu o Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – PARFOR e a Resolução CNE/CEB nº 2/2009 (BRASIL, 

2009b), que fixava as diretrizes nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, ações que visavam à valorização 

da carreira docente. (GENTILI; OLIVEIRA, 2013; MAUÉS; CAMARGO, 2014). 

Um estudo detalhado realizado por Maués e Camargo (2014) destacou várias 

alterações feitas em artigos da LDB que tratam da formação de professores, os quais vão 

delineando uma nova perspectiva de formação para os profissionais do magistério, na 

tentativa de atrair novos profissionais e qualificar aqueles já em exercício, considerando que 

muitos não possuíam graduação na área em que atuavam ou não tinham a licenciatura. A 

política educacional do período privilegia a modalidade de Educação a Distância para dar 

conta do enorme desafio de formar e qualificar os docentes. A esse respeito, Gatti (2002), 

destaca a importância do Programa de Formação de Professores em Exercício – 

Proformação, curso a distância criado em 1999, para habilitação em nível médio, de 

professores em exercício que não possuíam a respectiva titulação exigida para o magistério. 

No entendimento da autora, o Proformação, 

[...] representa uma possibilidade viável e com grande potencial para a 
capacitação docente no país, seja ela inicial ou continuada. Isso é o que 
vem mostrando o processo de avaliação externa, que está sendo 
desenvolvido sobre esse programa. Além de demonstrar que é possível 
desenvolver um curso de educação a distância, com qualidade, para a 
formação de professores, o Programa corrobora o fato de que a modalidade 
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do ensino a distância permite democratizar o acesso à qualificação 
profissional, atingindo muitos professores que vivem em contextos 
isolados ou que não reúnem as condições para participar de capacitações 
regulares presenciais. (GATTI, 2002, p. 81) 

 A elaboração do Plano Nacional de Educação, conforme determinava o art. 214 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e o art. 87 da LDB, também pode ser considerado um 

espaço de luta em prol da formação de professores, com a participação efetiva da sociedade 

e das associações de docentes e de pesquisa. Embora a publicação da Lei nº 10.172/2001- 

PNE 2001-2011 (BRASIL, 2001), tenha sido importante em vários aspectos, sua efetivação 

ficou muito aquém do esperado, principalmente pela falta de articulação do MEC para 

materializar as metas em ações.  

O PNE seguinte, que só foi aprovado em 2014 pela Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 

2014), garantiu importantes avanços em direção à profissionalização dos professores, 

estabelecendo que todos deverão ter formação em nível superior e 50% deverá ter pós-

graduação até o término da vigência do Plano, além da definição de plano de carreira para 

os profissionais da Educação Básica e Superior públicas. Decorrente da Meta 15 do PNE, a 

qual preve a implantação da Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação, 

foi aprovada a Resolução CNE/CP nº 2/2015 definindo novas diretrizes curriculares para a 

formação e capacitação dos professores da Educação Básica – DCNs, estruturada na base 

comum nacional (DOURADO, 2015). 

A publicação da Resolução CNE/CP nº 1/2002 (BRASIL, 2002) trouxe 

importantes princípios norteadores para os cursos de formação docente, como o 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais dos professores e a 

perspectiva de atuação baseada na ação-reflexão-ação, privilegiando a formação para a 

prática e a pesquisa. Apesar da inovação trazida pelo documento legal, e embora conste das 

diretrizes específicas dos cursos superiores de licenciatura e de seus projetos pedagógicos, 

na prática os currículos continuam com a prevalência das disciplinas específicas que 

praticamente não se articulam com as disciplinas pedagógicas (GATTI; BARRETO, 2009). 

Em que pese a importância dessas ações e os avanços constatados neste breve 

histórico, a situação dos professores pouco mudou, tanto em relação à formação quanto à 

valorização (ANDRÉ et al, 1999; GATTI; BARRETO, 2009; GATTI; BARRETO; 

ANDRÉ, 2011). Para Saviani (2009, p. 148), isto decorre da “precariedade das políticas 

formativas cujas sucessivas mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente 
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consistente de preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados pela educação 

escolar em nosso país”. Para Gatti (2010), a problemática está diretamente ligada a questões 

históricas que ainda não foram superadas, como a fragmentação disciplinar no processo 

formativo, a diversidade de níveis e loci da formação inicial, a diferenciação social e salarial 

entre professores especialistas e polivalentes, entre outras.   

O que podemos constatar pelas informações do último Censo da Educação, 

divulgado em 2017, é que dos 2.196.397 professores da Educação Básica, 488 mil só 

possuem Ensino Médio (incluído o curso Normal) e mais de 6 mil, apenas o Ensino 

Fundamental. Dos 1.702.290 professores que possuem graduação, 1.606.889 possuem 

formação em licenciatura, porém muitos não atuam em sua respectiva área de formação, e 

aproximadamente 95 mil têm formação superior, sem cursos de licenciatura. 

A partir deste breve histórico da estruturação da carreira docente e das políticas 

voltadas para a formação e valorização dos profissionais do magistério podemos constatar 

que as diretrizes das políticas educacionais têm influenciado de forma significativa as 

práticas pedagógicas e os processos de formação de professores, consequentemente 

interferindo na constituição de suas identidades profissionais. A esse respeito, concordamos 

com os argumentos de Lawn (2001) ao evidenciar que para o Estado é necessário produzir a 

identidade dos professores através de discursos oficiais, legislações e políticas de formação, 

como forma de controle desses profissionais e de gerir as mudanças no sistema educacional, 

que deve estar a serviço dos sistemas produtivos. Ao definir como devem ser os professores, 

que conhecimentos devem ter, como devem se comportar, o governo garante a gestão do 

sistema educacional. O autor esclarece que: 
As tentativas do Estado para criar novos tipos de professores para as novas 
orientações da política educativa, originadas em diferentes períodos deste 
século, têm sido as principais formas pelas quais a identidade do professor 
tem sido construída e mantida. O problema em decidir acerca dos 
objectivos e sistemas educativos nunca esteve afastado da construção de 
novas identidades do professor. Como “servos do Estado”, disseminando a 
sua política, os professores eram a linha da frente de um Estado eficaz. Um 
novo sistema de educação não poderia ser disseminado sem novas 
tecnologias, a mais importante das quais era o professor. (LAWN, 2001, p. 
120) 
 

 Nesse sentido, entendendo a identidade como um processo construído durante toda 

a vida, resultante das relações sociais estabelecidas e influenciadas pelos diversos contextos 
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em que ocorrem essas relações (PIMENTA, 1996; NÓVOA, 1992; LAWN, 2001, DUBAR, 

2005), abordaremos aspectos que relacionam a formação inicial e a identidade do professor.  

 

3.2. Formação de professores e identidade profissional docente 

 No âmbito deste estudo, compreendemos que a formação de professores está 

intrinsecamente ligada ao conceito de desenvolvimento profissional, amplamente discutido 

a partir da década de 1990, por autores como Nóvoa (1992),e Garcia (1999, 2009a, 2009b) 

Roldão et al. (2009), entre outros. Para Garcia (2009a, p. 7) o desenvolvimento profissional 

é “um processo individual e coletivo que se deve concretizar no local de trabalho do docente: 

a escola; e que contribui para o desenvolvimento de suas competências profissionais, através 

de experiências de índole diferente, tanto formais como informais”. Compreendemos então, 

que é um processo sistemático, complexo, diverso, que se constrói em contextos variados, 

tanto na dimensão subjetiva quanto coletiva, e vai se constituindo ao longo do próprio 

exercício da profissão.  

Nessa perspectiva, a docência, núcleo da identidade do professor, deve ser 

entendida como um processo de aprendizagem contínua, intencional e planejado em que a 

formação inicial é uma etapa importante, mas não a única. Importam outros aspectos de 

caráter pessoal e coletivo que vão se inter-relacionando e dando sentido ao trabalho 

pedagógico a partir da compreensão que o seu “fazer pedagógico” está intrinsicamente 

relacionado com o seu “ser no mundo”. 

Para dar suporte à discussão sobre a construção da identidade profissional do 

professor, nos apoiaremos nos conceitos de profissão e identidade utilizados por Dubar 

(2005) na Sociologia das Profissões. De acordo com o autor, o estudo das profissões sempre 

despertou o interesse dos sociólogos, com ênfase na forma de socialização do indivíduo 

através do trabalho, ou seja, suas relações com o trabalho e a comunidade.  

Os estudos de Dubar sobre o tema apontam que a construção das identidades 

(pessoal, social e profissional) é resultado de um processo complexo em que são 

consideradas a trajetória subjetiva do indivíduo, as relações sociais (com as instituições e 

seus pares) e o contexto vivido. Conclui, portanto, que a construção das identidades é um 

processo dinâmico, não é algo acabado, evolui ao longo do tempo, da história, é construída 

e herdada, é individual e coletiva. 
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Assim, esclarece a importância da socialização para a construção das identidades, 

onde se articulam dois eixos – a imagem que o indivíduo tem de si e a que o outro tem dele, 

e conclui: 

Ora a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no nascimento: 
ela é construída na infância e, a partir de então, deve ser reconstruída no 
decorrer da vida.  O indivíduo jamais a constrói sozinho: ele depende tanto 
dos juízos dos outros quanto de suas próprias orientações e autodefinições. 
A identidade é produto das sucessivas socializações. (Dubar, 2005, p. 13) 

Em sua teoria sociológica, Dubar (2005) vai enfatizar a construção da identidade 

profissional, uma vez que o cenário proveniente da crise econômica vai gerando um 

ambiente de incertezas, estabelecendo constantes mudanças na sociedade que afetam 

diretamente o trabalho e o emprego, obrigando a uma constante adaptação dos indivíduos. 

De acordo com o autor, o trabalho e as relações nele estabelecidas, passam a influenciar de 

forma relevante a (re)construção da identidade pessoal e social de cada um. A socialização 

não é mais reservada à infância, as relações no campo do trabalho, consideradas como 

socialização secundária, passam a ter importância crescente para a Sociologia e áreas afins. 

Dubar (2005) apresenta então uma análise na qual sustenta que o indivíduo constrói 

uma identidade profissional ao longo da sua trajetória, por meio de mecanismos específicos 

e de constante interação entre sua ação e sua história de formação.  Para ele a identidade 

profissional será sempre marcada por um jogo de interações sociais entre três componentes: 

o contexto profissional, as características biográficas do indivíduo e os seus percursos 

formativos. 

Já na ótica de Garcia (2010, p. 12) o conceito de profissão pode ser entendido como 

“o resultado de um marco sociocultural e ideológico que influi na prática laboral, já que as 

profissões são legitimadas pelo contexto social em que se desenvolvem”, mas alerta que por 

ser um conceito construído socialmente, não tem uma única definição. 

Em seus estudos, Garcia (2009b) assim como Dubar, ressalta a importância da 

identidade como forma do indivíduo ver a si próprio e ser reconhecido pelo outro, ou seja, 

um fenômeno relacional dentro dos diversos contextos, que vai criando crenças, valores e 

formas subjetivas de interpretar e agir no mundo. Um processo dinâmico e evolutivo 

influenciado pelos diversos contextos: social, político, econômico, etc.  

Para Vaillant e Garcia (2012, p. 20-21) a formação de professores pode ser definida 

em quatro etapas, que devem ser entendidas como um processo contínuo, as quais se 
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intercomunicam de forma não linear, em um movimento constante de ida e vinda entre uma 

etapa e outra. Os autores descreveram as etapas como:  

1) Experiências de ensino prévias de aspirantes a docentes: incluídas aqui todas 

as crenças, representações e concepções do que é ser professor construídas 

ao longo da escolarização enquanto aluno; 

2) Formação inicial em uma instituição específica: período de aprendizagem 

formal da docência; 

3) Iniciação, designada pelos primeiros anos de exercício profissional; e 

4) Desenvolvimento profissional contínuo: aprendizagens que darão 

continuidade a formação durante a carreira.   

Nesse processo complexo que caracteriza o desenvolvimento profissional, faz-se 

necessário considerar os percursos formativos dos futuros professores, já que suas vivências, 

experiências e crenças construídas ao longo de sua vida escolar, profissional e pessoal 

impactam na identidade em construção. Garcia (2009a) argumenta que, ao chegarem nos 

cursos de formação inicial, os futuros professores não são “vasos vazios”, eles já trazem 

crenças e concepções sobre o ensino e sobre a profissão decorrente dos modelos a que 

ficaram expostos durante os anos de escolarização. Assim, ao chegarem nos cursos de 

formação essas crenças podem estar tão arraigadas a ponto de afetar inclusive a maneira 

como interpretam e se apropriam das aprendizagens durante o processo formativo.  

Para Tardif (2005) a prática profissional evidencia os saberes adquiridos durante a 

socialização primária, na família e depois na escola. Conclui que os saberes experienciais 

do professor se baseiam tanto em suas práticas na sala de aula como em suas experiências 

escolares prévias, por isso estão carregadas de crenças sobre o ensino e a aprendizagem que 

construíram nesse período. 

  Sobre esse tema, Flores (2010) considera importante desenvolver uma visão 

holística e articulada da formação, mediante uma relação estreita e colaborativa entre 

universidade e escola. Segunda a autora, se qisermos formar professores reflexivos, os 

cursos devem se organizar de forma a oferecer processos e práticas que propiciem a 

formação desse tipo de profissional.  

Ainda de acordo com a autora, as instituições formadoras devem criar espaços que 

favoreçam a exposição dessas crenças e concepções a fim de que possam ser discutidas e 

reformuladas com base em teorias fundamentadas, pois de acordo com Flores, um dos 



71 
 

 

problemas da formação inicial é que não se consegue transpor essas crenças e o futuro 

professor passa pelo curso com a visão de aluno.  
(...) é fundamental promover espaços para explicitar crenças e 
representações que os candidatos a professor trazem consigo para os cursos 
de formação inicial no sentido de as questionar de modo fundamentado e 
consistente; enfatizar a natureza problemática e complexa do ensino, 
fomentando a reflexão e a investigação sobre a prática docente e sobre os 
valores e propósitos que lhe estão subjacentes como eixos norteadores da 
formação; problematizar o processo de tornar-se professor no sentido de 
uma (re)construção pessoal do conhecimento sobre o ensino (que contrarie 
a lógica prescritiva e procedimental ainda prevalecente nalgumas 
concepções de alunos – futuros professores) com implicações para a 
(trans)formação da identidade profissional; reconhecer que a formação 
inicial é incompleta e que se inscreve num processo formativo mais longo, 
integrado e holístico (incluindo o período de indução) numa lógica de 
desenvolvimento profissional e numa perspectiva de aprendizagem ao 
longo da vida; e clarificar a filosofia subjacente a determinado projecto de 
formação em que a reflexão e a investigação se assumam como elementos 
estruturantes. (FLORES, 2010, p. 186) 

 
É com esse entendimento que abordaremos a Formação Inicial de professores como 

uma etapa do desenvolvimento profissional docente de suma importância, que habilita o 

futuro professor a exercer a profissão e a ter o reconhecimento legal e público. Como a 

própria denominação já expressa, a formação inicial não deve ser vista como uma etapa em 

que será recebido todo o conhecimento para o exercício da profissão, mas como um período 

de intenso aprendizado e de construção de novas identidades. 

3.2.1. A construção das identidades profissionais docente 

As discussões de Dubar (2005) acerca da construção das identidades social e 

profissional contribuem nesse estudo para a compreensão da influência dos percursos 

formativos nas aprendizagens da docência, por trabalharmos na perspectiva de que 

identidade e desenvolvimento profissionais docentes se interpenetram e nessa relação a 

formação, inicial e/ou continuada, tem papel significativo.  

Nos estudos de Dubar, o processo de construção/reconstrução das identidades 

(social e profissional) se dá a partir relações sociais estabelecidas nos diversos espaços, ao 

longo da nossa vida. São as socializações que permitem a construção de dois processos 

identitários: o processo biográfico – identidade para si; e o processo relacional – identidade 

para o outro. Como processo biográfico – identidade para si, é definido pelo autor como o 

que o indivíduo diz de si mesmo, como se vê, ou gostaria de ser visto; o processo relacional 
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– identidade para outro, é explicado como o indivíduo é visto pelo outro, como o outro diz 

que ele é, é a identidade atribuída ao indivíduo pelo outro. É a partir da articulação desses 

dois processos que as identidades vão sendo construídas, em um processo constante de 

mudança até o fim da vida. Para o autor, 

A identidade para si e a identidade para o outro são ao mesmo tempo 
inseparáveis e ligadas de maneira problemática. Inseparáveis, uma vez que 
a identidade para si é correlata ao outro e ao seu reconhecimento: nunca sei 
quem sou a não ser pelo olhar do outro. (DUBAR, 2005, p. 143).  

 
Uma importante contribuição trazida por Dubar, é a compreensão de que a 

formação dos indivíduos se constitui da incorporação das maneiras de ser do grupo, seja o 

seu de origem ou aquele ao qual deseja se integrar, assim a socialização vai ocorrendo por 

meio da internalização de “valores, normas e disposições que fazem dele um ser social” 

(DUBAR, 2005, p. 97).  

Ao longo de sua obra, Dubar (2005) esclarece como ocorrem os processos de 

construção das identidades social e profissional, ressaltando marcos nesses processos, como 

por exemplo, a entrada e a saída da escola, quando ocorre a confrontação com o mercado de 

trabalho. De acordo com a teoria sociológica de Dubar, ao entrar na escola a criança 

experiencia sua primeira identidade social por meio das relações sociais vividas com seus 

colegas e professores. Já na saída do sistema escolar, o indivíduo inicia a construção de uma 

identidade autônoma, que vai definir no coletivo como será visto pelos seus pares, se suas 

competências serão reconhecidas. Já no campo pessoal irá influenciar suas aspirações e na 

construção de seu projeto pessoal, sempre levando em consideração as possibilidades 

concretas que também determinam as trajetórias de vida das pessoas (DUBAR, 2005, p. 

149).  

No campo da Formação de Professores, Nóvoa (1995) já alertava para o processo 

complexo de construção da identidade do professor e da importância de se considerar sua 

maneira de ser para entender a maneira de ser na profissão. O autor afirma que há uma forte 

ligação entre o “Eu pessoal” e o “Eu profissional”, mas que é preciso um trabalho de 

autoconhecimento, de autoconstrução. Sobre o assunto, Nóvoa esclarece,  
A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 
produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que 
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caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor. (NÓVOA, 
1995, p. 16) 
 

Corroborando esse entendimento, Moita (2013) afirma que a identidade 

profissional é uma construção que perpassa todo o tempo da carreira, nos diferentes espaços 

em que a profissão é exercida e tem como constituintes saberes científicos e pedagógicos, 

além de referências de ordem ética e deontológica. A autora destaca que também contribuem 

no processo identitário as experiências vividas, as práticas desenvolvidas e as escolhas feitas 

ao longo da vida. Ao compreendermos a formação de professores como processo contínuo, 

na perspectiva de desenvolvimento profissional, os cursos de formação inicial ganham 

relevância na constituição das identidades docentes por serem espaços privilegiados de 

negociações identitárias. Tal ocorre não só por serem responsáveis pela formação específica 

e pedagógica, mas igualmente por serem fonte de vivências e experiências no contexto da 

prática profissional. Como sustenta Moita (2013, p. 115),  

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações 
sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter aceso ao modo como 
cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e 
sobretudo o modo singular como age, reage e interage com os seus 
contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, no 
sentido em que é um processo de formação. 

 
 Segundo Dubar (2005) e Gauthier (2013), na sociedade contemporânea, coube às 

universidades a tarefa de legitimar os conhecimentos necessários para o exercício das 

profissões. O acesso a um curso de graduação garante a legitimidade dos saberes e dá o 

reconhecimento social necessário para a inserção no grupo como profissional. Gauthier 

(2013) esclarece que a importância dada ao saber para o reconhecimento de uma profissão 

está atrelada à importância dada a ciência na sociedade pós-industrial, na qual o saber 

certificado ganha relevância e, contribui para a dicotomia entre o trabalho intelectual e o 

trabalho manual. No entendimento do autor (ibid., p. 69), existe uma relação orgânica entre 

a universidade, os conhecimentos que ela produz e aqueles que aspiram ao status de 

profissionais e buscam se qualificarem nessas instituições.  

 Mas, no caso dos professores, quais seriam os saberes necessários para o exercício 

da docência? 
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 3.3 A questão dos saberes da docência 

As discussões sobre os saberes docentes se intensificaram na década de 1980, com 

o movimento em busca da profissionalização dos professores, em contraposição à ideia de 

que os professores seriam meros reprodutores de normas e técnicas (TARDIF, 2005). 

Confrontavam o paradigma da racionalidade técnica, baseado em uma visão instrumental do 

ensino em defesa de uma “epistemologia da prática”. Esse novo paradigma de pesquisa 

passou a dar centralidade à “reflexão na ação” para interpretar as práticas docentes 

entendendo que as decisões tomadas pelo professor durante a ação educativa derivam de um 

conhecimento tácito, decorrente de suas experiências e aprendizagens pessoais (DINIZ-

PEREIRA, 2014). 

Apoiando esse entendimento, Nóvoa (1995) afirma que esta nova forma de pensar 

o ofício de professor veio em oposição aos estudos que, baseados no paradigma da 

racionalidade técnica, reduziam a atividade docente a um conjunto de técnicas, desprezando 

outras variáveis que interferiam nos resultados da aprendizagem.  

As pesquisas baseadas no novo paradigma consideram que os conhecimentos 

utilizados pelo professor na ação educativa provêm de várias fontes, além da experiência. 

Mizukami (2004, p. 34) argumenta que diversas classificações foram utilizadas para definir 

esses conhecimentos, “que possuem elementos em comum, mas também sutilezas 

idiossincráticas”, contribuindo muito para a compreensão de como o professor aprende.   

 No Brasil, as obras que mais influenciaram o campo educacional foram as de Tardif 

(2005) e de Gauthier et al. (2013), desencadeando uma série de pesquisas e produções 

acadêmicas com o intuito de entender como os professores ensinavam, o foco das pesquisas 

retorna para o professor e sua prática educativa. 

 Tomemos os estudos de Tardif (2005) e Gauthier et al. (2013), já citados, para 

enfocar a questão dos saberes docentes. Para Tardif (2005, p. 60), “designa o conjunto de 

saberes que fundamentam o ato de ensinar no ambiente escolar” se originam de diversas 

fontes (pluralidade e heterogeneidade) e engloba o “saber-fazer” e o “saber-ser”. Na visão 

de Gauthier et al. (2013, p. 28), são saberes específicos do trabalho que “formam uma espécie 

de reservatório no qual o professor se abastece para responder às exigências específicas de 

sua situação concreta de ensino”.  

 No Quadro 1, apresentamos sucintamente os saberes sistematizados pelos autores.  
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Quadro 1 – Categorias dos Saberes dos Professores 

Tardif (2005) 
 

Gauthier et al (2013) 

1. saberes da formação profissional - constituídos na 
formação inicial do professor, nas instituições que têm por 
finalidade a formação docente 

1. saberes disciplinares – correspondem à matéria. 
Conhecimentos produzidos a respeito do mundo 
 

2. saberes das disciplinas – correspondem aos 
conhecimentos científicos dos diversos campos (disciplinas) 
 

2. saberes curriculares – correspondem ao programa. 
Corpus a ser ensinado derivado dos saberes produzidos 
pelas ciências 
 

3. saberes curriculares – referem-se à forma como os saberes 
sociais são definidos e selecionados para serem transmitidos 
aos estudantes 
 

3. saberes das Ciências da Educação – saber profissional 
específico não relacionado diretamente com a ação 
pedagógica, referem-se à escola, sua organização e 
funcionamento 
 

4. saberes da experiência - sucedem das aprendizagens 
relativas às experiências vivenciadas no cotidiano pelo 
professor no percurso de suas práticas pedagógicas  
 

4. saberes da tradição pedagógica – são as representações 
que o professor tem a respeito da escola, do próprio ofício 
docente, do processo de ensino-aprendizagem. É construído 
durante sua trajetória escolar 
 

- 
5. saberes experienciais – são decorrentes da prática em si, 
a partir das experiências vivenciadas nas ações pedagógicas 
 

- 
6. saberes da ação pedagógica – são os saberes da prática 
após tornado público e validado por pesquisa científica.   
 

      Fonte: Elaborado pela autora 

 

As principais características apresentadas pelos autores evidenciam que os saberes 

docentes não são provenientes exclusivamente da formação acadêmica, são oriundos de 

diversas fontes e em diversos momentos da vida e que, em sua prática, o professor vai 

mobilizar de acordo com as situações de ensino que estiver vivenciando, em um determinado 

momento e em um contexto específico. 

Nóvoa (1992) defende que o professor se constrói dentro da profissão, em um 

trabalho permanente de investigação e reflexão, de autonomia, e de colaboração entre pares, 

favorecendo a criação de redes coletivas de trabalho que legitimem os saberes emergentes 

da prática profissional. As instituições formadoras devem trabalhar na perspectiva do 

desenvolvimento profissional, reconhecer a importância dos diversos saberes mobilizados 

na docência e estreitar o espaço entre universidade e escola. 

 Para o autor, é necessário que a formação inicial de professores valorize os saberes 

da prática, adotando uma perspectiva reflexiva, em que as investigações sejam 

fundamentadas em um corpo teórico-metodológico, que possibilite a construção de um 

conhecimento profissional resultante da articulação entre teoria e prática.  
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 Nessa esteira, diversos autores defendem a formação de professores numa 

perspectiva reflexiva, valorizando o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores 

e das instituições escolares (GARCIA, 1998, 2009a, 2009b; NÓVOA, 1995, PIMENTA, 

2005; entre outros). Assim, formação e profissão estão intrinsicamente ligadas, em um 

processo de retroalimentação, que define os saberes necessários a prática educativa e 

ressignificam as identidades docentes.  

 Pimenta (2005) argumenta que os cursos de formação têm trabalhado com a 

fragmentação dos saberes, são tratados separadamente, em blocos - os saberes do conteúdo 

e os da docência (saberes pedagógicos). A autora denuncia o total descaso com os saberes 

da experiência, evidencia uma relação entre os saberes ao afirmar que “os saberes sobre a 

educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Esses só se constituem a 

partir da prática, que os confronta e os reelabora. Mas os práticos não os geram só com o 

saber da prática” (PIMENTA, 2005, p. 26). 

 Considerando que a formação do professor se dá no exercício da prática, o estágio 

supervisionado emerge como espaço privilegiado para a construção de conhecimento sobre 

a profissão, por sua característica de entremear teoria e prática (CALDERANO, 2012, 2015; 

GATTI; BARRETO, 2009; GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011; LUDKE, 2013; 

PIMENTA; LIMA, 2012), desde que seja pensado de forma orgânica e coletiva pelas 

instituições formadoras.  

3.3.1. A Formação Inicial e o Estágio Supervisionado 

Uma das atribuições dos cursos de formação inicial é prover os futuros 

profissionais de conhecimentos teóricos e práticos para que desempenhem com excelência 

suas atividades profissionais. De acordo com Cunha (2013, p.612),  

Por formação inicial entendem-se os processos institucionais de formação 
de uma profissão que geram a licença para o seu exercício e o seu 
reconhecimento legal e público. Os cursos de licenciatura, segundo a 
legislação brasileira, são os responsáveis pela formação inicial de 
professores para atuação nos níveis fundamental e médio e devem 
corresponder ao que a legislação propõe em relação aos seus objetivos, 
formatos e duração. 

 
De acordo com a Lei nº11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008) e em 

consonância com a LDB, o estágio é um período obrigatório cuja finalidade é proporcionar 
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aprendizagem no contexto de atuação do futuro docente, com o propósito de posterior 

inserção no mundo do trabalho. É também um momento em que o licenciando deve participar 

de atividades formativas em sala de aula, relacionar-se com profissionais mais experientes e 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso.  

Entendemos que o estágio supervisionado é a relação entre teoria e prática, e tem 

por objetivo aproximar o aluno da realidade na qual atuará. Entretanto, muitos autores têm 

discutido sobre o estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, apontando que ainda não 

existe um consenso sobre como deve ser esse período de formação e como fazer para que ele 

proporcione efetivamente experiências formativas aos futuros docentes.  

Nessa lógica, Pimenta e Lima (2012) defendem uma nova concepção de estágio, 

entendido como um campo de investigação e interpretação crítica, em relação sinérgica com 

as disciplinas curriculares. Contribuindo para a desconstrução da visão de estágio como 

treinamento, as autoras escrevem que, 
O estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, mas 
teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como 
atividade de transformação da realidade. Nesse sentido, o estágio curricular 
é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção 
na realidade, esta, sim objeto da práxis. Ou seja, é no contexto da sala de 
aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá. 
(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 45). 

 
O papel do estágio supervisionado é fundamental na formação inicial dos 

professores, porque propicia as primeiras aproximações com a prática futura dentro do 

contexto de atuação profissional. Porém, em pesquisa realizada por Gatti e Barreto (2009), as 

autoras apontam que esses componentes curriculares se apresentam como as maiores fragilidades 

dos cursos de licenciatura, principalmente por não terem suas propostas de desenvolvimento 

claramente definida. 

Considerando as fragilidades relativas a esses cursos, pode-se apontar a 
prática de ensino e o estágio como aspectos que merecem maior atenção na 
análise da formação de professores, da maneira como ela está sendo 
realizada pelos cursos de licenciatura. Considerando que é, principalmente, 
nessas disciplinas/atividades que serão desenvolvidas e discutidas as 
competências e habilidades que o futuro professor precisa adquirir para 
elaborar propostas efetivas de ensino-aprendizagem [...] (GATTI; 
BARRETO, 2009, p.145). 

 

Como já apontado por Nóvoa (2008, 2017), a escola é o lugar de formação dos 

professores, o espaço de análise das práticas e de reflexão sobre o trabalho docente e deve 
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contribuir para a construção do conhecimento profissional. Portanto, os professores que 

recebem os estagiários na escola têm uma enorme responsabilidade ao acompanhar e auxiliar 

esses alunos, pois colaboram com o processo de aprendizagem da docência. A participação 

nas atividades de estágio, principalmente na de observação da prática do professor regente, 

influencia significativamente o desenvolvimento da identidade docente do futuro professor. 

O estágio deve servir para ressignificar conceitos e concepções, a partir do aporte teórico 

estudado ao longo do curso. Pimenta e Lima (2012, p. 43) esclarecem: 
O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 
análise e investigação que permitam questionar as práticas 
institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas 
próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicações 
sempre provisórias da realidade. 

 
Diante dessa realidade, faz-se necessário que o futuro professor aproveite o espaço 

do estágio supervisionado para observar, questionar, formular hipóteses, investigar, 

comparar situações que possibilitem a compreensão da complexidade da prática docente. 

Dessa forma, o estágio é assumido como campo investigativo, contribuindo para a solução 

de problemas complexos do cotidiano da sala de aula. Portanto, teoria e prática são de 

extrema importância, em um movimento de intercâmbio, em que os conhecimentos teóricos 

devem ser levados para o campo de estágio, e lá serem confrontados, a fim de que sejam 

compreendidos e reelaborados de acordo com as situações da prática. Assim, teoria e prática 

não podem estar desvinculadas e o licenciando deve compreender a importância desta etapa 

para a sua formação, por ser um período em que poderá mobilizar saberes (TARDIF, 2005) 

ao se defrontar com as situações da sala de aula, construir novos conhecimentos e 

habilidades. 

Calderano (2012), destaca alguns pontos importantes que expõem as fragilidades 

dos estágios no processo formativo; entre eles podemos citar: a) visão do estágio reduzido à 

prática; b) desconhecimento da realidade escolar pelos professores formadores; c) questões 

de relacionamento interpessoal; d) dificuldade de a escola autorizar que o estagiário participe 

ativamente das aulas; e) despreparo dos regentes para acompanhar o estagiário. A autora 

defende a ideia de docência compartilhada, por entender que a ação conjunta pode aprimorar 

a qualidade da formação, de forma que, 

A busca, aqui destacada, pela aproximação entre a formação e o trabalho 
docente, entre universidade e escola não tem o sentido de fazer com que 
um espaço se torne dependente ou refém do outro, mas, com base nas 
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responsabilidades específicas, busca-se a identificação conjunta de 
problemas e desafios a serem pontualmente e articuladamente focalizados, 
estudados, debatidos e as propostas emergentes “colocadas em prática”. 
(CALDERANO, 2012, p. 276) 

 
A pesquisa realizada por Gatti (2014), sobre as licenciaturas, identificou que nos 

cursos de licenciatura a distância a realização do estágio curricular torna-se ainda mais árdua, 

tendo em vista que a modalidade não favorece o convívio de seus estudantes com a cultura 

acadêmica, que a dificuldade dos alunos para realizar o estágio é maior devido à falta de 

tempo que os levou a optar por um curso a distância, não há um interlocutor da universidade 

para acompanhar sistematicamente os estagiários, ficando a formação basicamente por conta 

do professor regente na escola, entre outros aspectos. 

Um dos problemas apontados recorrentemente nas pesquisas sobre Formação 

Inicial é a oferta tardia das disciplinas pedagógicas, entre elas o estágio curricular, 

permanecendo a estrutura curricular conhecida como “3+1”, em que as disciplinas 

específicas são oferecidas nos três primeiros anos do curso e as pedagógicas, que habilitam 

à docência somente no último ano (DINIZ PEREIRA, 1999, 2007). Em que pesem as 

dificuldades já apresentadas acima para a realização do estágio curricular por alunos de 

cursos a distância, na análise da matriz curricular do curso objeto deste estudo, verificamos 

que o estágio supervisionado é composto de quatro etapas, está inserido a partir do quinto 

período do curso e só pode ser cursado após a realização da disciplina Prática de Ensino, 

demonstrando uma maior organicidade com as disciplinas específicas.  

Sendo o estágio curricular um espaço de produção de conhecimentos sua 

contribuição para a construção da identidade docente é enorme, portanto importa que haja 

uma preocupação permanente com a qualidade das experiências vividas pelos estagiários. 

Como elucidam Pimenta e Lima (2012, p. 61)  

O estágio como campo do conhecimento e eixo curricular central nos 
cursos de formação de professores possibilita que sejam trabalhados 
aspectos indispensáveis à construção da identidade, dos saberes e das 
posturas específicas ao exercício profissional. 

 
3.4 -  Formação de professores a distância: as licenciaturas  

 No Brasil, a EaD apresentou-se como uma estratégia para viabilizar a política de 

democratização e interiorização do ensino superior, e especificamente para atender à 

urgência na formação de professores, como já discutido no capítulo 2. O início de sua 
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expansão ocorreu no final da década de 1990, com a difusão da internet e o avanço das TIC. 

De acordo com Verdun, Giraffa e Machado (2014), o esgotamento do sistema presencial de 

ensino superior não foi capaz de atender à demanda requerida de professores para a Educação 

Básica e, por conta disso, a EaD surgiu como uma estratégia para viabilizar a formação de 

um contingente. 

Para Kenski (2003), a aprendizagem sempre foi mediada por tecnologias e a 

inserção das TIC nos processos de aprendizagem colocou um novo desafio aos docentes, 

entretanto, como a autora observou em suas pesquisas, não houve uma apropriação dessas 

tecnologias pelos professores, o seu uso ficou restrito à reprodução de métodos ineficazes de 

ensino. É importante ressaltar que com os cursos de formação de professores a distância, as 

IES promotoras enfrentaram o desafio de construir a mediação entre professores/tutores, 

alunos e o conhecimento utilizando ambientes virtuais de aprendizagem - AVA, o que 

acarretou a necessidade de qualificação dos docentes e o planejamento didático-pedagógico 

para estruturação dos cursos. 

 Verdun, Giraffa e Machado (2014), lembram que o Brasil, por suas especificidades, 

precisa de políticas que garantam a formação de um contingente de professores para atender 

à demanda da Educação Básica e acreditam que a carência de profissionais possa ser suprida 

pela EaD. As autoras destacam o excelente desempenho alcançado por alunos de alguns 

cursos EaD (Pedagogia, Administração e algumas licenciaturas) recentemente no ENADE e 

rechaçam a ideia de atribuir o rótulo de cursos de baixa qualidade àqueles ofertados por essa 

modalidade.  

 Neves (2002) atribui a qualidade de um curso de formação de professores a 

distância, aos seguintes fatores: a concepção educacional do curso; o desenho do projeto; a 

identidade da Educação a Distância; o sistema de tutoria; o sistema de comunicação – a 

interação é fundamental; os recursos educacionais; a infraestrutura de apoio; o sistema de 

avaliação contínuo e abrangente; a ética na informação, a publicidade e marketing e a 

capacidade financeira de manutenção do curso. 

 O estudo de Gatti (2014) possibilitou uma visão mais detalhada sobre os cursos de 

formação de professores. A pesquisa apresentou dados relevantes, como: a) a acelerada 

expansão de cursos EaD em um período de oito anos; b) o curso de Pedagogia na modalidade 

EaD concentra o maior número de matrículas; c) os alunos da EaD são em média 10 anos 

mais velhos do que os de cursos presenciais; d) as IES privadas detêm mais de 70% das 
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matrículas de cursos de licenciatura a distância; e) a evasão nos cursos de EaD alcançam em 

média 80% das matrículas. Consoante a autora, o alto índice de evasão se deve a dificuldades 

de adaptação dos alunos à metodologia, a dificuldades com leitura, à falta de apoio de uma 

tutoria especializada, à falta de estarem inseridos na cultura acadêmica, ou seja, à falta de 

socialização com seus pares.  

 Com relação aos Estágios Supervisionados, podemos dizer que diversos autores 

como Gatti (2014), Ludke (2013); Pimenta e Lima (2012) têm apontado a fragilidade desse 

componente curricular nos cursos de formação de professores, sejam presenciais ou a 

distância, principalmente pela falta de articulação entre as instituições formadoras. Para 

Ludke (2013), esse quadro poderia estar acontecendo por falta de acompanhamento dos 

estagiários e também em consequência do fenômeno que a autora nomeou de “substantivo 

fictício”, em que o professor regente assina a documentação do estagiário sem que ele 

efetivamente participe das atividades de estágio. 

 Apesar de todas as questões apontadas na literatura em geral, os estagiários avaliam 

a passagem pelo estágio como uma experiência importante, que contribui para sua formação 

e para o exercício da docência. Por todo o exposto, concordamos com as autoras citadas 

quanto à necessidade de maior integração entre a universidade e a escola no planejamento 

de atividades formativas e no acompanhamento dos estagiários, independentemente da 

modalidade em que irá se formar. 

 Sob essa perspectiva, faremos um breve reconhecimento do curso de Licenciatura 

em Matemática do CEDERJ para conhecer um pouco melhor seu projeto pedagógico. 

3.5 Formação de professores de Educação Matemática a distância: a licenciatura do 

CEDERJ  

Pretendemos fazer uma breve abordagem sobre a formação do professor de 

Matemática para a melhor compreensão do nosso objeto de estudo. Apresentaremos 

primeiro alguns pontos importantes sobre a formação do professor de Educação Matemática, 

e em seguida apresentaremos como o curso está estruturado.  

 

3.5.1 Formação de professores e a Educação Matemática 

Disciplina temida pela maioria dos alunos, a matemática ocupa espaço relevante 

na educação escolar e na vida em sociedade. Grandes desafios envolvem o ensino da 
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matemática nos dias de hoje; embora o campo de investigação da Educação Matemática 

tenha se desenvolvido bastante nas últimas décadas, em muitas escolas ainda nos deparamos 

com práticas baseadas na transmissão e na memorazição.  

Em pesquisa coordenada por Gatti e Nunes (2009) ficou evidenciado que nos 

cursos de Licenciatura em Matemática os currículos não seguem uma base comum, 

privilegiando alguns campos em detrimento de outros, como relatado pelas autoras, 

1º os que investem em disciplinas de formação específica em Matemática, 
contemplando conteúdos discriminados nas Diretrizes Curriculares para 
Cursos de Matemática apenas para cursos de Bacharelado. São cursos que 
estudam de maneira bem aprofundada os conteúdos de Álgebra, Análise 
(incluem disciplinas intituladas por Equações Diferenciais, Variáveis 
Complexas, Cálculo Vetorial e Topologia) e Geometria – abordando 
Geometria das Transformações e as não euclidianas. As disciplinas 
pedagógicas nesses cursos são poucas, bem como as respectivas cargas 
horárias; 2º os que investem em uma formação básica de Matemática, 
procurando atender as Diretrizes Curriculares para Cursos de Matemática, 
e uma formação pedagógica, atribuída para a área da Educação, mas, 
alocando um espaço pequeno para disciplinas da área da Educação 
Matemática; 3º os que oferecem disciplinas de formação específica em 
Matemática, de forma a atender as Diretrizes Curriculares para Cursos de 
Matemática, e disciplinas atribuídas à área de Educação Matemática, como 
Didática da Matemática, Filosofia da Matemática, História da Matemática 
e Tópicos de Educação Matemática, e algumas disciplinas para a área de 
Educação (GATTI; NUNES, 2009, p. 109). 

Apesar dos esforços dos pesquisadores de educação matemática, inúmeros cursos 

de licenciatura da área ainda deixam de contemplar no currículo uma articulação entre 

saberes técnico-científicos e saberes pedagógicos. No caso dos professores que atuam nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental, segundo Curi e Pires (2008), o problema ainda é 

mais grave. Respaldadas pelas pesquisas que realizaram em currículos e ementas dos cursos 

de Pedagogia, as autoras constataram que a carga horária destinada às disciplinas de 

conteúdo matemático não ultrapassa 5% da carga horária total do curso, sendo praticamente 

impossível a construção de conhecimentos sólidos e o desenvolvimento de competências e 

habilidades para trabalhar com a disciplina em sala de aula.  O cenário se torna mais grave 

se pensarmos que esses professores estarão na regência de turmas com a responsabilidade 

de construir os primeiros conceitos matemáticos nos alunos.  

Fiorentini e Oliveira (2013) ressaltam que a matemática do professor, por ter um 

caráter relacional, difere da matemática do matemático, sem julgar que uma seja melhor que 

a outra; portanto, a formação também deve ser diferenciada. Os autores defendem que a 
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matemática deve ser “compreendida em sua relação com o mundo, enquanto instrumento de 

leitura e compreensão da realidade e de intervenção social, o que implica uma análise crítica 

desses conhecimento” (ibd., p. 925). Defendem a importância da matemática para a 

formação integral do indivíduo, contribuindo em resolução de problemas da vida diária, e 

por isso faz-se necessário que o conhecimento matemático esteja ao alcance de todos. 

 

 3.5.2 O curso de Licenciatura em Matemática do CEDERJ 
 

 O curso de Licenciatura em Matemática a Distância do CEDERJ tem como objetivo 

precípuo formar professores para atuarem na Educação Básica, capacitados para “a vivência 

crítica da realidade do ensino em sua região, tornando-os capazes de executar propostas 

interdisciplinares com seus alunos”, com as seguintes competências: articular os saberes 

teóricos com a prática; entender a forma de construir e de comunicar o conhecimento a seus 

futuros alunos; expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão; interagir com outras 

áreas do saber; realizar aprendizagem continuada, fazendo da sua prática profissional fonte 

de produção de conhecimento; analisar e selecionar material didático e elaborar propostas 

alternativas; relacionar os vários campos da Matemática para elaborar modelos e resolver 

problemas; e trabalhar com conceitos abstratos na resolução de problemas. 

Foi o primeiro curso implementado pelo CEDERJ, em 2001, sendo oferecidas 160 

vagas distribuídas em apenas quatro polos (BIELSCHOWSKY, 2017). Atualmente o curso 

é oferecido em 23 polos e no último vestibular (2019.1) foram oferecidas 830 vagas. 

O ingresso nos cursos do CEDERJ é semestral, através de vestibular próprio ou da 

utilização da nota do último Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nesse caso, apenas 

para as universidades consorciadas que adotam o critério. Aos inscritos é garantida a reserva 

de vagas através do Sistema de Cotas e de Cotas de Ação Afirmativa (CENTRO DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018). 

As universidades consorciadas responsáveis pela coordenação pedagógica e 

acadêmica do curso são a Universidade Federal Fluminense – UFF e a Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, de acordo com o polo escolhido pelo aluno. 

Atualmente o curso de Licenciatura em Matemática é oferecido em 23 polos, sendo a UFF 

responsável por 17 polos e a UNIRIO por seis polos.  
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O acesso ao curso é feito por meio da Plataforma CEDERJ, ambiente virtual de 

aprendizagem baseado no MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), onde são disponibilizados conteúdos informativos (calendários, guias e 

manuais, horário das tutorias, informações sobre os cursos e as universidades consorciadas, 

links para sítios de conteúdos acadêmicos, entre outros)  recursos didáticos (material 

didático e paradidático, formulários de estágio, softwares, etc) e as ferramentas de interação 

com os alunos como fóruns, chats, quadro de avisos, mensagens, vídeo-aulas, vídeo-tutorias, 

e-mail e as salas de tutoria, espaço específico para o esclarecimento de dúvidas.  

O apoio pedagógico aos estudantes é realizado por meio de Tutoria Presencial nos 

polos de apoio, em horários preestabelecidos e disponibilizados na Plataforma CEDERJ, e 

da Tutoria a Distância através das salas de tutoria e de telefone 0800, para atendimento 

individualizado aos alunos. 

 O semestre letivo é composto de 20 semanas, das quais quatro semanas são 

dedicadas à realização de provas. O Sistema de Tutoria – apoio pedagógico aos alunos – é 

realizado presencialmente, para as disciplinas oferecidas nos dois primeiros anos do curso, 

e a distância, através da Plataforma CEDERJ ou telefone (0800). 

 Com relação ao projeto pedagógico, a matriz curricular é orientada pela legislação 

educacional em vigor e pelas Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica em Nível Superior. Está dividida em três grupos: 1) Disciplinas Obrigatórias - 

disciplinas de conhecimentos científico-acadêmicos e disciplinas pedagógicas (2.640 horas); 

2) Disciplinas Optativas (120 horas) e; 3) Atividades Acadêmicas Complementares (200 

horas). A integralização do curso está prevista em oito semestres, sendo o prazo máximo 

para conclusão 15 semestres (CEDERJ, 2017). 

Encontramos algumas especificidades no projeto pedagógico do curso, como a 

disciplina Seminários EAD, com inscrição compulsória para calouros, cujo objetivo é 

familiarizar o aluno com a Plataforma e com temas da Matemática, e a disciplina 

Matemática Básica, também obrigatória para calouros e que tem por finalidade nivelar o 

conhecimento matemático dos novos alunos.  

Além disso, também são oferecidas três disciplinas com atividades presenciais 

obrigatórias em laboratório: Introdução à Informática, Introdução às Ciências Físicas I e 

Introdução às Ciências Físicas II; na primeira, o aluno pode solicitar proficiência.  
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Também vale destacar as disciplinas Informática no Ensino da Matemática, 

Instrumentação do Ensino da Geometria e Instrumentação do Ensino da Álgebra e da 

Aritmética que visam a preparar o futuro professor para abordar, de forma articulada, 

conteúdos e metodologias no ensino da Matemática. Essas disciplinas foram citadas pelos 

entrevistados da pesquisa como importantes para a aprendizagem da docência, já que são 

apresentados a diversos materiais e metodologias que possibilitam desenvolver processos 

de ensino-aprendizagem mais dinâmicos e significativos.  

A oferta das Disciplinas Pedagógicas também é dividida entre universidades 

consorciadas, ficando a cargo das Faculdade de Educação da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense – UENF, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ ou 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, de acordo com o polo. Compõem o 

núcleo pedagógico do curso as seguintes disciplinas: Fundamentos da Educação I a IV, 

Prática de Ensino I a III e Estágio Supervisionado I a IV. Essas disciplinas perfazem uma 

carga horária total de 840 horas. 

Faremos um breve destaque para o componente curricular Estágio Supervisionado 

por ter sido um dos eixos estruturantes da nossa pesquisa. O Estágio Supervisionado está 

dividido em quatro etapas perfazendo uma carga horária total de 400 horas distribuídas de 

forma crescente (Estágio I – 60 h; Estágio II – 90 h, Estágio III – 120 h e, Estágio IV – 150 

h). Para matricular-se em Estágio Supervisionado I, o aluno deverá ter cursado, 

obrigatoriamente, Prática de Ensino I que é a disciplina que aborda as particularidades da 

prática docente no cotidiano escolar. O estágio só pode ser realizado em escolas da rede 

pública; o aluno tem liberdade para escolher a escola em que cumprirá o estágio e o 

professor-regente (Regente-tutor) que o acompanhará no semestre letivo.  

O Estágio Supervisionado I tem o objetivo de introduzir o aluno-estagiário na 

escola, uma vez que nessa etapa é proposta a observação e a compreensão do universo mais 

abrangente da escola, por meio do contato com atividades e documentos administrativos e 

pedagógicos que definem a organização da atividade escolar. A partir do Estágio 

Supervisionado II o aluno já é inserido no cotidiano da sala de aula e passa a ser orientado 

pelo Regente-tutor. Gradativamente, vai realizando atividades da prática docente, como 

coparticipação em atividades pedagógicas, correção de exercícios e avaliações e as 

regências de aula. Nessas etapas do componente curricular, o CEDERJ não oferece Tutor 
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Presencial, ficando a orientação, apoio e avaliação dos alunos-estagiários por conta da 

Tutoria a Distância e do Regente-tutor.  

Com relação às Disciplinas Optativas, a matriz curricular disponibiliza Disciplinas 

Optativas de Matemática e Disciplinas Optativas Pedagógicas, sendo que obrigatoriamente 

o aluno deverá cursar pelo menos uma optativa de Matemática.  

No que se refere às avaliações de aprendizagem, cada disciplina conta com 2 (duas) 

avaliações a distância – AD, com peso de 20% (vinte por cento) e 2 (duas) avaliações 

presenciais – AP, com peso de 80% (oitenta por cento), realizadas nos polos de apoio. Para 

ser aprovado nas disciplinas o aluno deverá obter média final igual ou superior a 6,0 (seis) 

e, caso não atinja essa média, ainda há a possibilidade de realizar mais uma avaliação 

presencial – AP3, cuja nota deve ser igual ou superior a 5,0 (cinco) (BIELSCHOWSKY, 

2017). 
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4. TORNAR-SE PROFESSOR: PERCURSOS FORMATIVOS DOS 

LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA DO CEDERJ 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa que teve como objetivo 

analisar os percursos formativos dos licenciandos do curso de Licenciatura em Matemática 

do CEDERJ visando a identificar como os conhecimentos e experiências ao longo da vida 

acadêmica influenciam a construção da identidade e do desenvolvimento profissionais. 

Como sujeitos da pesquisa elegemos os alunos categorizados no Sistema Acadêmico da 

instituição como “formandos” ou “prováveis formandos”. A seleção da amostra justifica-se 

por serem alunos que já cursaram as disciplinas pedagógicas e concluíram o Estágio 

Supervisionado ou estão cursando a sua última etapa, momento em que há o primeiro contato 

com a futura profissão. 

O presente estudo, de cunho qualitativo e de natureza exploratória, foi realizado em 

três etapas: 1) aprofundamento do referencial teórico através de levantamento bibliográfico 

da literatura da área e da legislação pertinente ao tema da pesquisa; 2) análise documental; 

3) pesquisa de campo que contou com a aplicação de questionário e realização de entrevista. 

A primeira e a segunda etapas tiveram início durante a elaboração do projeto e se 

estendeu até a conclusão do estudo. Foram utilizados para o levantamento bibliográfico 

livros, artigos científicos, teses e dissertações, de forma que fosse possível no primeiro 

momento uma definição mais precisa do objeto de estudo e, posteriormente, um 

aprofundamento do tema.  

A análise documental foi realizada por meio de legislações, censos, levantamentos 

estatísticos, entre outros, disponibilizados nos sítios do CEDERJ, da Universidade Aberta do 

Brasil, do Governo Federal e do Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP, com o intuito de analisar as políticas, diretrizes, estudos e 

estatísticas referentes ao tema. Igualmente foi efetuada ampla pesquisa nos documentos do 

curso disponíveis nos sítios da UFF e do CEDERJ, visando a melhor compreensão do projeto 

pedagógico e da infraestrutura oferecida aos alunos.  

A terceira etapa da pesquisa a da entrada no campo, foi precedida de uma fase de 

negociação com a Fundação CECIERJ com vistas à autorização para realizar a pesquisa com 

alunos de uma das universidades consorciadas, através de processo administrativo 

protocolado na Diretoria Acadêmica da Fundação CECIERJ. Houve certa dificuldade para 
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obtenção da autorização da pesquisa e, consequentemente, para o acesso às informações de 

contato dos licenciandos, o que acarretou um pequeno atraso no início da coleta dos dados. 

Principalmente por se tratar de alunos concluintes, tivemos o cuidado de realizar a pesquisa 

fora do período de avaliação das disciplinas. Imediatamente após a obtenção da autorização 

da Presidência da Fundação CECIERJ e da UFF, universidade responsável pela coordenação 

acadêmica do curso, iniciamos os procedimentos de validação do instrumento, enviando para 

sete licenciandos com perfis correspondentes àquele definido para a composição da nossa 

amostra, com o intuito de identificarmos possíveis falhas na elaboração das perguntas e as 

dificuldades dos sujeitos para responder o instrumento.  

O questionário, elaborado com o auxílio da ferramenta Google Forms, foi 

encaminhado aos 86 licenciandos que constituíam a amostra inicial, através do e-mail 

disponibilizado pela Diretoria Acadêmica da Fundação CECIERJ.  

O principal objetivo da aplicação do questionário foi conhecer o perfil dos 

licenciandos, seus percursos formativos anteriores à graduação no CEDERJ, suas percepções 

sobre o curso e a docência, assim como obter adesão à segunda parte da pesquisa de campo, 

que consistiu em uma entrevista individual. A primeira página do instrumento continha uma 

breve explicação sobre os objetivos da pesquisa, a garantia do anonimato e a concordância 

expressa do participante em colaborar com a pesquisa, em atendimento aos protocolos de 

pesquisa. O questionário foi elaborado contendo 44 questões abertas e fechadas, divididas 

em quatro blocos: I- Identificação (10); II – Percepção sobre o curso (4); III – Experiências 

formativas anteriores à graduação no CEDERJ (12); e IV – Percepções sobre o processo de 

Formação Docente (19). No final do questionário foi criado um campo para que os 

licenciandos interessados em participar da entrevista informassem nome e a melhor forma 

de contato (e-mail ou telefone). 

Obtivemos um retorno de 25 questionários após um período de 20 dias de coleta 

dos dados. As respostas às perguntas fechadas foram consolidadas pela própria ferramenta 

Google Forms, e as respostas às perguntas abertas foram transcritas e consolidadas pela 

pesquisadora, a partir da elaboração de categorias de acordo com a frequência das respostas.  

O primeiro bloco do questionário buscou traçar um breve perfil dos respondentes 

para subsidiar a interpretação das trajetórias dos licenciandos. Nossa amostra consta de 20 

entrevistados do sexo masculino (80%) e cinco do sexo feminino (20%), a maioria tem mais 

de 35 anos (60%) e iniciou a graduação no CEDERJ após o ano de 2013, embora ainda sejam 
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encontrados participantes que ingressaram no curso no ano de 2010. A maior parte está 

exercendo atividade remunerada (84%), a área de atuação profissional predominante é a da 

Administração Pública (53%) e cinco respondentes não estão no mercado de trabalho no 

momento. Do total, apenas quatro exercem atividade docente, dos quais três já lecionam 

Matemática desde o início do curso, mesmo sem possuírem a devida habilitação, e um 

leciona a disciplina de Filosofia há 22 anos.  

O segundo bloco do questionário tratou da percepção que os licenciandos têm do 

curso. No tocante à opção por um curso a distância, 88% dos respondentes declararam ser a 

flexibilidade o fator que mais influenciou na escolha da modalidade, incluindo a flexibilidade 

de tempo, de local de estudo, de horário, com uma forte ênfase na possibilidade de organizar 

os estudos de acordo com suas necessidades. Outro motivo apontado foi ter a chancela de 

uma universidade federal e o diploma ser valorizado no mercado. 

Contraditoriamente, a flexibilidade também é apontada como o principal obstáculo 

ao prosseguimento do curso; foram reportadas dificuldades na conciliação com o trabalho e 

a família, a falta de disciplina/rotina de estudo e até a ausência de professor no 

acompanhamento dos alunos.  Outros motivos citados foram o nível de exigência do curso 

que, na avaliação dos licenciandos, tem disciplinas muito difíceis e sem tutoria, além da 

organização dos estudos equivocada, fator que acarreta a inscrição em muitas disciplinas que 

não dão conta de cursar.  

Já em relação à conclusão do curso, apontam como principais obstáculos questões 

ligadas diretamente ao curso, tanto administrativas (burocracia e comunicação) quanto 

acadêmicas (carga horária excessiva de Estágio Supervisionado, má qualificação de tutores, 

material didático inapropriado, etc). 

O terceiro bloco tratou de identificar as experiências formativas vivenciadas antes 

da graduação no CEDERJ. A pesquisa revela que a maioria (62%) concluiu o Ensino Médio 

há mais de 10 anos, 17 cursaram o Ensino Médio Regular, cinco, o Ensino Médio Técnico 

em cursos ligados à área de ciências exatas (Telemática, Eletromecânica, Edificações, 

Eletrônica e Contabilidade) e três fizeram o curso Normal (Magistério). Outro dado 

importante revelado no questionário é que mais da metade dos licenciandos (52%) já possui 

formação superior, mas na nossa amostra apenas três são graduados na área de ciências 

exatas (Engenharia), com predominância de formação nos cursos de ciências humanas e 

sociais (67%). 
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O quarto e último bloco do questionário apresentou questões relativas à percepção 

sobre o processo de formação docente. Uma das questões mais relevantes deste bloco refere-

se às razões da opção pelo curso. Como principais motivos para a escolha da Licenciatura 

em Matemática, foram alegados a identificação com a disciplina desde os tempos da 

Educação Básica, o “gosto” pela Matemática e a vocação para o magistério, mas também 

destacaram a possibilidade de ser uma segunda profissão e ter um mercado de trabalho 

promissor. Outras razões citadas não estão relacionadas diretamente com a profissão, como 

o aproveitamento de estudos em uma segunda graduação, a falta de opção de cursos 

superiores na cidade de domicílio, a possibilidade de cursar uma graduação e a oportunidade 

de ter um diploma de uma universidade federal. Cabe ainda destacar que três respondentes 

declararam ter optado pelo magistério por entenderem ser uma forma de “contribuir com o 

país”. 

Nesse bloco também foi perguntado quais conhecimentos seriam necessários para 

“ser um bom professor de Matemática”. Apenas sete declararam ser uma combinação entre 

conhecimentos específicos, pedagógicos e didáticos, enquanto oito respondentes não fizeram 

nenhuma alusão ao domínio de conteúdos; declararam que o amor pelo magistério e pelos 

alunos, bem como a dedicação à profissão são suficientes para ser um bom professor.  

Os licenciandos reconhecem que o curso atende às necessidades formativas em 

relação ao conteúdo específico da matemática, principalmente por ter um currículo 

abrangente, oferecer uma sólida base de conhecimentos disciplinares e também por ministrar 

conteúdos cobrados em concursos para o magistério. Contrários a essa opinião, apenas dois 

entrevistados declararam que o curso deveria ter dado mais ênfase ao conteúdo pedagógico 

da matemática e os conteúdos a serem ministrados na Educação Básica deveriam ser 

oferecidos como disciplinas durante o curso. 

Investigamos também a contribuição das disciplinas de Instrumentação do Ensino; 

a maioria dos licenciandos (96%) afirmou que essas disciplinas foram importantes para a 

atuação nas aulas ministradas durante o Estágio Supervisionado, que serviram para aprender 

uma nova forma de abordar os conteúdos, ou seja, metodologias inovadoras para o ensino 

da Matemática, possibilitando desenvolver aulas mais dinâmicas com materiais e jogos que 

“prendem a atenção dos alunos”. Destacaram ainda, o uso das tecnologias como “um 

caminho natural nos tempos atuais” e que o uso de ferramentas diversificadas para a 

apresentação/explicação de um conteúdo facilita a compreensão dos alunos. Podemos 
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concluir a partir dessas respostas que os licenciandos buscam novas práticas que contemplem 

uma variedade de recursos e metodologias para melhorar a forma de ensinar os conteúdos 

matemáticos, a fim de que as aulas sejam mais atrativas e facilite a aprendizagem dos alunos.  

Da mesma forma, reconhecem a contribuição das disciplinas que compõem o 

currículo do curso para a formação pedagógica. Reconhecem a importância dos 

conhecimentos adquiridos para a prática docente e para a ressignificação de conceitos, 

crenças, experiências, etc. No entendimento dos licenciandos, tais disciplinas ampliam a 

compreensão do futuro docente em relação ao processo de ensino-aprendizagem e 

possibilitam uma visão crítica do contexto em que irão atuar. É necessário registrar que para 

dois entrevistados as disciplinas pedagógicas não contribuem para a compreensão da 

docência por apresentarem um contexto utópico, fortalecendo a ideia de que “na prática, a 

teoria é outra”. 

Sobre as vivências no Estágio Supervisionado, para a quase totalidade dos 

respondentes (96%), o componente curricular possibilita o contato com práticas, 

experiências e conhecimentos da profissão, por propiciar uma vivência junto aos alunos, no 

ambiente escolar. Referem-se também como uma preparação para a entrada na profissão. 

Destacam a importância de aprender com o Regente-tutor, através da observação, de 

receberem “dicas e macetes” para domínio da turma, para ensinar assuntos mais complexos, 

etc. Percebem que é um momento privilegiado de contato com a profissão, apesar de ainda 

não estarem na regência da turma. Praticamente todos os respondentes (96%) referem-se à 

prática do Estágio como a aplicação da teoria, como o momento de utilizar o aprendizado 

teórico adquirido durante o curso de formação inicial; o estágio seria “a teoria aplicada na 

prática”. Apenas um licenciando declarou que a prática do Estágio Supervisionado não 

prepara o futuro professor para a profissão, uma vez que na condição de estagiário não tem 

a autonomia nem as responsabilidades de um regente. Fica clara a ideia de que ainda 

percebem o Estágio Supervisionado apenas como um exercício da prática profissional, não 

como um campo investigativo (PIMENTA; LIMA, 2012). 

Dentre as atividades realizadas durante as etapas do Estágio Supervisionado a que 

avaliaram como mais importante foi ministrar aulas, por considerarem que é o ápice da 

atividade docente, a “razão de ser do professor”, “a prática real do exercício da profissão”. 

Cabe aqui ressaltar que oito respondentes consideram que todas as atividades realizadas 

durante o Estágio Supervisionado foram importantes, uma vez que se articulam e compõem 
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a totalidade das atividades próprias da docência. Para esse grupo, o exercício da docência 

não se limita apenas à prática da aula, mas envolve todas as atividades necessárias antes e 

depois dessa prática, o que demonstra uma visão mais ampliada da docência. Destacamos 

também a relevância dada por cinco licenciandos à atividade “Observação”, tanto do 

Regente-tutor quanto da turma. Para esse grupo é uma atividade primordial para a 

“construção da identidade do novo professor”, sendo importante para a “reflexão sobre a 

prática”, ou seja, reconhecem a importância do aprendizado com os mais experientes e 

também da investigação sobre a prática (PIMENTA; LIMA, 2012). Por outro lado, apontam 

as atividades correção de exercícios e testes, observação de Conselho de Classe e reuniões 

com o Regente-tutor como as de menor relevância no Estágio; alegam que são atividades 

pouco produtivas.  

Os licenciandos identificam os conhecimentos pedagógicos adquiridos como a 

maior contribuição do curso para a formação docente, por possibilitarem uma interpretação 

crítica da realidade social, das condições de trabalho, do processo ensino-aprendizagem, das 

práticas, das relações, ou seja, uma melhor compreensão da docência e do contexto em que 

ela é exercida.  

Sobre se sentirem preparados para o exercício da docência, a grande parte dos 

respondentes (92%) acredita que está preparada para exercer a profissão, apenas dois 

declararam que não se sentem aptos para a entrada na carreira. No Quadro 2 sintetizamos 

algumas respostas:  
Quadro 2 – Percepção dos licenciandos sobre a preparação para a docência 

Sente-se preparado para o exercício da docência? 

SIM NÃO 
- Porque sei exatamente as dificuldades que vou enfrentar 
e estou preparado para contribuir com o crescimento do 
aluno como cidadão. 
- Por causa do estágio e das disciplinas dadas no CEDERJ. 
- Porque o curso me instrumentalizou a superar os desafios 
do exercício da docência, bem como exercê-la buscando 
permanente aperfeiçoamento. 
- O curso me deu uma base mais sólida com respeito aos 
conhecimentos em matemática, e várias formas de 
metodologia para fixar o assunto com os alunos. 
- Porque meu curso está bem estruturado e tive 
experiências positivas no estágio. 
-Tenho a vivência e a vocação, além de muita vontade de 
exercê-la. 
-Pois tive bons exemplos e durante o estágio tive muitas 
oportunidades de exercer as funções do professor 
conseguindo dominar de modo satisfatório grande parte 
delas. 

- Porque o docente sempre tem o que aprender, coisas 
novas surgem no cotidiano do professor, situações 
surpresa. 
- A escola demanda outras habilidades além das 
aprendidas. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A análise das respostas indica que as disciplinas oferecidas no curso atenderam às 

necessidades formativas dos licenciandos, tanto no que diz respeito aos conhecimentos 

específicos quanto à base didática e pedagógica. Percebemos também a importância 

atribuída ao estágio supervisionado como momento privilegiado de aprendizagem da 

docência. 

Após a organização e consolidação das respostas do questionário iniciamos o 

contato com os 22 licenciandos que manifestaram interesse em participar da entrevista 

individual. Acreditamos que a adesão a essa etapa tenha sido prejudicada, pois devido ao 

atraso na aprovação do projeto, só conseguimos o retorno dos licenciandos após o período 

das provas finais e muitos dos que antes se dispuseram a colaborar não responderam aos 

nossos contatos.   

Figuraram efetivamente como sujeitos deste estudo 11 licenciandos cujas 

entrevistas foram agendadas nos horários e locais mais adequados a eles: quatro nos Polos 

do CEDERJ, três nos seus locais de trabalho e quatro realizadas via Skype, devido à 

impossibilidade do encontro presencial. Antes da realização das entrevistas, os participantes 

foram esclarecidos mais uma vez sobre os objetivos da pesquisa, da garantia do anonimato 

e firmaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, conforme Resoluções 

nº 466/12 e nº 510/16. As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, alternando 

perguntas elaboradas previamente com algumas que emergiram do discurso dos licenciandos 

no momento da entrevista. Também retomamos as informações dos questionários com o 

intuito de esclarecer e aprofundar alguns pontos específicos de interesse da pesquisa. Todas 

as entrevistas foram gravadas com a autorização prévia dos licenciandos e transcritas na 

íntegra. A análise dos dados seguiu a metodologia da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), 

na modalidade de análise temática, sendo levantados “temas” que, posteriormente definiram 

a categorização dos dados de acordo com os pressupostos teóricos da pesquisa. 

Pretendemos, portanto, a partir deste cenário, analisar os percursos formativos dos 

licenciandos e relacioná-los aos seus processos de aprendizagem da docência, para 

compreender como estão construindo suas identidades docentes a partir das experiências 

vivenciadas, uma vez que essas influenciam suas escolhas e ações profissionais (GARCIA, 

1999, 2009a, 2009b, FLORES, 2010, PIMENTA; LIMA, 2012, NOVOA, 1992, 1999). 

Também buscamos entender como estão percebendo o processo formativo, qual o sentido de 

“ser professor” e da profissão docente a partir de suas trajetórias, de condicionantes, 
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estratégias e escolhas que construíram suas histórias profissionais, acadêmicas e pessoais até 

a conclusão do curso. 

4.1. Apresentação e Discussão dos Resultados  

A partir dos pressupostos teóricos que embasaram este estudo e a análise dos dados 

recolhidos da aplicação do questionário e da entrevista foi possível conhecer o que se 

mostrou relevante nas experiências vividas, nas aprendizagens obtidas durante o curso e nos 

estágios supervisionados, pela observação e vivência prática, e pela relação estabelecida com 

os diversos atores do/no espaço escolar, para então compreendermos os sentidos construídos 

sobre a docência. 

Pretendeu-se ir um pouco mais além, buscando nos percursos formativos anteriores 

à formação inicial, algumas experiências significativas que esclarecessem certos 

posicionamentos, concepções e crenças que pudessem ser identificadas durante a entrevista. 

Essas experiências formativas também têm papel relevante na construção da identidade 

profissional dos futuros docentes e fazer com que reflitam sobre esse processo de construção, 

possibilita ressignificarem o sentido de “ser professor”. De acordo com Passeggi (2011, p. 

149) quando um indivíduo narra sua própria história, dá sentido ao ocorrido e é desse 

processo que resulta a “experiência”. Para a autora, “a experiência, em nosso entendimento, 

constitui-se nessa relação entre o que nos acontece e a significação que atribuímos ao que 

nos afetou”.  

Optamos por apresentar a análise dos dados em três eixos, que se entrecruzam com 

as questões de estudo e os temas identificados nas narrativas dos licenciandos. Dessa forma, 

foi possível organizar e analisar a trajetória percorrida e, através dessa trama de fatos, 

influências, escolhas e desistências, refletir sobre o processo de construção da identidade 

docente desencadeado até aqui. Enfim, como estão percebendo o processo de “tornar-se 

professor”. 

Entendemos pertinente apresentar o perfil dos participantes da pesquisa por 

considerarmos que as singularidades retratadas são importantes fontes para a compreensão 

de como as trajetórias foram sendo construídas no contexto sociocultural em que estavam 

inseridos. A essas informações somamos características apreendidas durante a realização das 

entrevistas, as memórias e os acontecimentos destacados nas histórias narradas para 
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constituir o nosso material de análise. Os licenciandos serão identificados pela letra “L” e 

um número de “1” a “11”, seguindo a ordem de realização das entrevistas. 

 

4.1.1. Os participantes da pesquisa 

Nossa amostra contou com nove participantes do sexo masculino (81%) e dois do 

sexo feminino, distribuídos nas faixas etárias da pesquisa da seguinte forma: dois até 25 

anos, dois entre 26 e 35 anos, sete entre de 36 a 45 anos e um acima de 55 anos. Todos 

exercem atividade remunerada, três deles declararam que já se encontram próximos da 

aposentadoria. A maioria (54%) é servidor público das diferentes esferas de governo, sendo 

dois da área militar. Verificamos aqui uma confirmação do que foi observado no questionário 

a respeito da área de atuação dos participantes, que pode estar atrelada à busca de uma 

estabilidade profissional. Apenas dois licenciandos estão atuando na área da Educação, 

sendo que somente um como professor, e, embora ainda não tenha concluído o curso, já 

leciona Matemática para o Ensino Fundamental.   

Como pode ser observado no Quadro 3, sete participantes já têm graduação e desses, 

cinco atuam profissionalmente na área de formação. Destacamos que apenas um licenciando 

tem formação superior na área de exatas. O intervalo entre a conclusão da primeira graduação 

e a entrada no CEDERJ é em média de quatro anos, com excessão de um entrevistado que 

retornou à universidade após quase 15 anos. Entre os entrevistados que estão cursando a 

primeira graduação, o intervalo entre a conlusão do Ensino Médio e a entrada no CEDERJ é 

de mais de 10 anos. Ressaltamos que três licenciandos iniciaram outra graduação após a 

entrada no CEDERJ, mas apenas um declarou que interrompeu o curso de licenciatura por 

causa do outro curso de graduação. 

Podemos verificar também que 60% dos entrevistados estão concluindo o curso 

dentro do prazo previsto na matriz curricular de oito semestres. 

Sobre a formação escolar dos entrevistados, a Educação Básica foi 

predominantemente realizada na rede pública, oito cursaram toda a Educação Básica em 

escola pública, dois cursaram parte em escola pública e parte em escola privada e apenas um 

cursou toda a Educação Básica em escola privada. Com relação à etapa do Ensino Médio, 

sete cursaram o Ensino Médio Regular, três fizeram cursos técnicos ligados à área das 

ciências exatas (Eletromecânica, Telemática, Técnico em Contabilidade) e um fez o curso 
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de Formação de Professores (Normal). O Quadro 3 sintetiza a formação acadêmcia dos 

licenciandos:  
Quadro 3 – Percurso Acadêmico e Profissional dos Licenciandos 

Identificação Profissão Formação 
Ano de 

Formação 

Ingresso no 

CEDERJ 

L1 Advogada Direito 2011 2016 

L2 Militar Curso Normal 1996 2012 

L3 Militar Formação de Oficiais 2006 2010 

L4 Operacional  Ensino Médio Técnico 2001 2014 

L5  Servidor Público Ensino Médio Regular 2010 2015 

L6 Analista de Compras Administração 2006 2014 

L7 Servidor Público Ensino Médio Regular 2000 2012 

L8  Agente Educador Letras 2017 2012 

L9 Servidor Público Engenharia 2011 2015 

L10 Empregado Público Economia 2001 2015 

L11  Professora Teologia 2014 2012 

      Fonte: Elaborado pela autora com base nos instrumentos de coleta de dados  

 

A participação em cursos extracurriculares foi citada por seis licenciandos; desses, 

dois referiram-se apenas a cursos de capacitação realizados por conta das funções 

desempenhadas no trabalho; os outros quatro relataram que participaram de seminários, 

oficinas e palestras organizados pelas universidades consorciadas e pelo polo de apoio, em 

atividades de extensão que acontecem nesses espaços, como a Aula Inaugural e as Semanas 

Acadêmicas; apenas um relatou ter participado de cursos de complementação pedagógica 

fora do espaço acadêmico. Perguntados sobre a razão pela qual não participavam com mais 

frequência de cursos e atividades complementares, justificaram com a falta de tempo devido 

à rotina de trabalho e ao cumprimento da carga horária de estágio, o que nos leva a concluir 

que os licenciandos participam dessas atividades apenas para cumprir a carga horária de 200 

horas exigida pelo curso em Atividades Acadêmicas Complementares, não demonstrando 

interesse em buscar outras formas de ampliar os conhecimentos.  
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Com relação às experiências docentes anteriores à entrada no curso, cinco 

entrevistados declararam que já haviam tido algum tipo de contato com a prática docente. 

As experiências prévias dos licenciandos estão organizadas no Quadro 4: 
 

Quadro 4 – Experiências Docentes Anteriores ao curso de Licenciatura 

Identificação Tipo de Experiência Tipo de Instituição 
Em 

exercício 

L1 
Magistério 

Aulas particulares 

ONG 

- 

Não 

Sim 

L3 Instrutor de cursos no trabalho Pública Sim 

L4 Instrutor de cursos no trabalho Industrial Sim 

L9 
Professor em Pré-Vestibular Social 

Professor em curso técnico 

ONG/Instituição privada 

Escola Privada 

Não 

Não 

L11  
Professora em curso religioso 

Professora (contrato temporário) 

Religiosa 

Escola Privada 

Não 

Sim 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos instrumentos de coleta de dados  

 

Para três licenciandos o exercício da docência se deu a partir da contratação como 

professor, tanto em instituição de educação formal como em instituição de educação não 

formal, e dois por atribuições vinculadas ao trabalho. Importante destacar que as 

contratações de L9, se deram devido à sua formação em Engenharia e a primeira ainda sem 

ter concluído o curso, o mesmo observado em relação às experiências de L1 e L11. Para 

ambas, as oportunidades também surgiram antes da conclusão do curso de Licenciatura. As 

experiências de L1, L9 e L11 serão apresentadas no decorrer da análise por terem sido 

significativas na reconstrução das identidades profissionais a partir do curso de formação 

inicial. Observamos que L3 e L4 não associaram as atividades de instrutor afetas aos seus 

trabalhos à docência, não as citando nem no questionário nem na entrevista como experiência 

docente. Consideramos que tal atitude pode estar ligada a concepções que estabelecem 

diferenças entre as duas atividades, principalmente em relação ao prestígio e a irrelevância 

da formação pedagógica para a atuação em cursos de formação profissional.  

Amparados na leitura e releituras do material já categorizado, fomos estruturando a 

compreensão de como os licenciandos estão construindo suas identidades docentes e qual 

sentido atribuem ao fato de se tornarem professor. 
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4.1.2 O percurso formativo e as aprendizagens da licenciatura 

Nesse eixo buscamos compreender o caminho percorrido até a licenciatura levando 

em consideração três dimensões: as experiências escolares, as escolhas profissionais e os 

conhecimentos adquiridos na formação inicial e nas experiências docentes prévias. As 

narrativas colhidas possibilitaram traçar um fio condutor através das histórias profissional, 

escolar e pessoal e chegarmos à compreensão de seus percursos formativos até a licenciatura.  

 As memórias ligadas ao Ensino Fundamental marcam as narrativas sobre a trajetória 

escolar, principalmente por traduzirem uma escola pública de qualidade, com professores 

competentes e dedicados.  

[...] estudei a minha vida toda aqui. Então eu tive uma boa base, o Pedro II 
é um excelente colégio federal, ele dá um bom ensino. (L1) 

[...] eu gostei muito dele [professor], então eu gostava muito das aulas dele, 
né. Ele me marcou bastante. (L6) 

[...] eu tive bons professores, que também, me orientaram bem. (L7) 

Na minha época educação pública era superior ao ensino particular. Quem 
não tinha competência para ficar na escola pública é que ia para a escola 
particular. Hoje é o contrário, quem quer uma educação de qualidade vai 
pra escola particular [...] (L8) 

 
Diferentemente das memórias recorrentes do Ensino Fundamental, os relatos sobre 

o Ensino Médio foram trazidos por apenas três licenciandos que se referiram àquela etapa 

pelas dificuldades enfrentadas, como a desqualificação e a falta de professores em algumas 

disciplinas, fatores que consideraram determinantes em suas trajetórias para ingressar no 

curso de graduação: 

No Ensino Médio não foi tão bom assim porque eu estudava à noite, né... 
e a realidade era um pouco diferente. [...] e durante o início do curso eu 
senti muita dificuldade por conta disso. Por conta duma baixa qualidade 
dos professores do Ensino Médio. (L5) 

Aí, quando eu cheguei no EM foi um fracasso! Porque eu entrei numa 
escola estadual e primeiro peguei uma professora que ficou 1 mês, depois 
fiquei 2 meses sem professor de Matemática nenhum, e aí...o que aconteceu 
foi que no 1º ano eu praticamente não tive aula de Matemática [...] (L11) 

 
Encontramos nos relatos da metade dos entrevistados a dificuldade no acesso a um 

curso superior associada a problemas no Ensino Médio, principalmente por suas famílias não 

terem condições financeiras para custear um curso preparatório ou uma universidade 

privada. Constatamos isso nos excertos seguintes: 
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Que eu sempre quis fazer uma faculdade e não tinha como, né? Meu pai 
não tinha condições de pagar tal, pra entrar na UFF, quando tive assim 20, 
21 anos, que realmente era para aqueles que estudavam em escola 
particular e tinha um bom estudo. (L4) 

[...] as universidades públicas eram concorridas, não tinha condições 
financeiras de pagar uma particular, então eu tinha que passar no público, 
então depois que eu formei eu fiquei tentado o vestibular até conseguir 
passar. (L6) 

Aí pra entrar na faculdade, eu precisei fazer o pré-vestibular do CEDERJ, 
foi o pré-vestibular do CEDERJ que eu consegui entrar no CEDERJ em 
2012 em 7º lugar. (L11) 

 

Apesar das dificuldades anteriormente descritas, enfrentadas por parte dos 

licenciandos, o Quadro 3 demonstra que sete já concluíram um curso superior; os demais 

interromperam os estudos após a conclusão do Ensino Médio para entrarem no mercado de 

trabalho. Como todos os participantes já estão inseridos em uma atividade profissional, 

entendemos ser importante para a compreensão do percurso formativo, a investigação dessas 

experiências e como se deram as escolhas acadêmicas e profissionais.  

Identificamos nas narrativas de dois licenciandos que a realização do curso de 

graduação foi uma via de ascensão social, uma forma de romper com a herança profissional, 

como é abordado nas falas de L5 e L9, o que vem ao encontro das discussões de Valle (2006, 

p. 182-183) ao revelar que “ [...] a escolarização aparece como via – talvez única – de 

promoção social e lhes permite romper com a hereditariedade profissional, ingressando nas 

atividades mais bem qualificadas, entre as quais figura o magistério. ”  

[...] mas aí meu pai e minha mãe sempre me incentivou estudar porque eles 
não queriam que eu fizesse os serviços que eles sempre fizeram e aí desde 
cedo eu sempre fui bem [...] (L5) 
 
Me transformou! Muito! E transformou a minha família. Minha mãe, era 
secretária e meu pai mecânico, entendeu? E cara, hoje eu sou engenheiro, 
trabalho no Tribunal de Contas [...] (L9) 
 

A influência familiar também foi um fator apontado nas narrativas de L10 e L11 

como decisivo em seus percursos formativos:  

Num primeiro momento foi-me oportunizado o curso de Economia, que é 
aqui na minha cidade, eu já trabalhava e não havia o curso de Matemática 
aqui nesse período. Eu não podia sair, tava casado e já tinha família [...] 
(L10)  
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Meu pai era Reitor do curso de Teologia, então ele foi e me colocou pra 
dar aula de Teologia no gratuito e fazer o nível superior de Teologia pra 
poder agir como se fosse uma tutora e ter o nível superior. (L11) 

Além dos condicionantes socioeconômicos os depoimentos de L1 e L6 deixam claro 

que a escolha da primeira graduação não foi algo planejado, não se deu por desejo, questões 

financeiras ou identificação com a profissão, mas pela indefinição referente à carreira a ser 

seguida: 
Porque eu fiz teste vocacional (risos). O teste vocacional na época deu 
Direito, então falei: OK, então vamos para o Direito. (L1) 
 
[...] na minha época quando a gente escolhe uma graduação, eu acredito 
um pouco nisso, a gente não sabe muito o que quer, você está novo, 18 
anos, você não sabe nem o que é a profissão direito [...] então você estava 
com muitas dúvidas [...] (L6) 
 

A esse respeito, buscamos entendimento nos estudos de Gatti et al. (2010) os quais 

identificaram que muitos jovens quando concluem o Ensino Médio ainda não definiram a 

carreira que querem seguir e essa circunstância gera dúvidas na escolha do futuro 

profissional, o que pode acarretar uma postergação da entrada na profissão ou até mesmo 

uma escolha irrefletida. Corroborando esse entendimento, as narrativas de L6 e L9 trazem à 

tona a questão da escolha da carreira pelo status profissional, o primeiro referindo-se ao curso 

de Administração e o segundo ao curso de licenciatura: 

[...]. Então eu fiz por fazer, para ter status profissional, minha primeira 
opção e aí eu fui [...] (L6)  

[...] se eu vou competir por uma vaga que um é 2 por vaga e o outro é 4 por 
vaga, então...pelo menos eu vou ter o nome de engenheiro que é mais legal 
do que de físico [...] (L9) 

 
Entendemos que o fato pode estar ligado diretamente à questão da desvalorização 

do magistério e, consequentemente à baixa atratividade da carreira. Como também assinalam 

Gatti et al. (2010) esse ponto deve ser compreendido levando-se em conta as características 

atuais da profissão: os baixos salários, a precarização do trabalho docente, o desprestígio 

junto à sociedade, a violência nas escolas, entre outros. Tais fatores são apontados pelos 

licenciandos como um obstáculo à efetivação na carreira e/ou ao trabalho docente: 
Nós vivemos hoje num país praticamente um caos em relação aos 
professores. [...] A gente vê diversos casos de agressões físicas, verbais em 
cima dos professores, aonde se tem a base de tudo [...]” (L2) 
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[...] é que a vida inteira a gente ouve assim: “Professor ganha mal! Ih...você 
vai ser professor?” Muita gente fala assim: “ Cruz, credo! Professor!!!” 
Então te desmotiva muito você querer, você tem que ir porque vc gosta 
mesmo! Porque o que você ouve falar mal da profissão, né? (L6) 
 
 [...] já vi professores tendo que deixar de dar aula na própria escola onde 
eu tô, teve que desistir porque foi ameaçado por pai, ou seja, esse tipo de 
coisa quando eu falo que me desestimularam e que não me incentivam... 
(L8) 
 
O salário baixo, né...as questões do ambiente de trabalho, a influência 
política dentro da escola, não é? [...]. Então são várias questões que acabam 
influenciando o docente [...] (L9) 
 
 “O início de carreira vai ser difícil como nas outras carreiras são 
também...O salário vai ser bem baixo de início, eu já tenho clareza disso, 
né?” (L10) 
 

As narrativas revelam que as escolhas acadêmicas e profissionais feitas pelos 

licenciandos estavam, em grande parte, reduzidas às possibilidades que tiveram ao longo de 

suas trajetórias, principalmente em relação às condições socioeconômicas, à mobilidade, à 

vida profissional já iniciada, entre outras.  Nessa esteira, Valle (2006) e Gatti et al. (2010) 

ressaltam que as escolhas profissionais não estão condicionadas exclusivamente pelo desejo 

do indivíduo, mas existem fatores extrínsecos que impedem ou limitam essas escolhas, 

alterando a trajetória de acordo com as circunstâncias vividas. Ainda afirmam as autoras: 

 
[...] o processo de escolha profissional e a inserção no mundo do trabalho 
são cada vez mais intrincados, geram dilemas, o que significa que as 
possibilidades de escolha profissional não estão relacionadas apenas às 
características pessoais, mas principalmente ao contexto histórico e ao 
ambiente sociocultural em que o jovem vive. (GATTI et al., 2010, p. 143)
  

Diante do fato de o curso de licenciatura representar a segunda graduação, 

consideramos importante compreender como foi o processo de escolha da Licenciatura em 

Matemática e quais foram os condicionantes e as influências que os levaram até o curso. A 

análise das narrativas buscou entender as singularidades de cada licenciando considerando 

as relações pessoais, as experiências escolares e profissionais, de forma que revelassem o 

sentido que estavam dando à docência enquanto profissão.  

Todos os licenciandos afirmaram que a afinidade com a matemática foi um fator 

determinante para a decisão final pelo curso, cinco ressaltaram que a afinidade teve origem 

ainda na Educação Básica, associando o despertar para a matemática a algum professor 

daquela fase escolar que, segundo eles, já apresentavam metodologias diferenciadas as quais 
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aguçavam o gosto pela disciplina. Encontramos amparo para essas afirmações nas pesquisas 

de Goodson (2013), as quais comprovam que jovens alunos foram influenciados por seus 

professores preferidos na escolha do curso e também serviam como um “modelo funcional” 

que seria usado pelos futuros docentes em situações de emergência. 

Na mesma direção seguem, Garcia (1999, 2009a, 2009b), Flores (2010), Pereira et 

al (2012), pois ao tratarem o tema da identidade profissional docente conferem papel 

relevante às experiências prévias como alunos, considerando que nesse período são 

construídos modelos, concepções e crenças que irão impactar futuramente a construção da 

identidade docente; o longo período que os futuros professores passam nos bancos escolares 

os põe em contato com diversos modelos docentes e, aqueles com os quais se identificam, 

assumirão como parte de sua identidade ao entrar na profissão. Encontramos explicitamente 

nos relatos essa influência: 
Quando eu dava aula, eu tentava imitar esses meus professores. Pegava o 
giz e começava a fazer sozinho no quadro, da minha cabeça, e às vezes 
dava certo e às vezes eu me enrolava. (L9) 
 
Da 6ª até a 8ª série eu tive uma professora de Matemática [...] que ela me 
incentivou muito! Então através dela que eu comecei a gostar mesmo de 
Matemática. [...] a aula dela era super criativa! Então...eu gostaria de ser 
uma professora assim! (L11) 
 

Ao serem perguntados porque tinham optado por um curso de licenciatura, 

apresentaram como motivos para a decisão, além da afinidade com a disciplina: a nobreza 

da profissão (1), o prazer de dar aula (1), ser capaz de fazer a diferença na vida dos alunos 

(1), querer fazer um curso superior (1), mobilidade (3). Um dos licenciandos não soube 

definir o motivo de estar fazendo o curso. Como podemos verificar, alguns desses motivos 

vêm ratificar aspectos abordados anteriormente em relação à escolha da profissão do 

magistério, como a influência familiar e a falta de opção de cursos de graduação na região 

em que moram.  

Verificamos nas narrativas de dois licenciandos que o desejo de ingressar no 

magistério esteve presente durante todo o percurso formativo, ainda que tenham iniciado 

suas trajetórias profissionais em outras áreas. Para outros dois, a influência familiar foi 

motivadora da escolha pela docência.  
 [...] então eu vislumbrei essa área, professor, pelo meu irmão, a gente ter 
aquele espelho, aquela pessoa ali que você idolatra, que é referência pra 
você na sua vida e a matemática por eu gostar [...] (L6) 
 



103 
 

 

 [...] eu trabalho com Engenharia, mas o que eu realmente gosto, desde a 
época do Ensino Médio era ser professor! (L9) 
 

É relevante destacar que encontramos na narrativa de L8 o contraponto de tudo que 

foi apresentado até o momento. O licenciando é o mais velho do grupo de entrevistados, já 

está próximo da aposentadoria, definiu-se como empresário e que já havia sido proprietário 

de vários negócios. Formou-se recentemente no curso Letras que fez em concomitância com 

a Licenciatura em Matemática e atua na área de Educação como Agente Escolar. Trouxe um 

discurso saudosista sobre a escola, pautado na disciplina e na rigidez. Fez duras críticas à 

forma como a escola lida com as questões sociais, pois na sua opinião a escola não deve se 

envolver em problemas sociais. Também fez duras críticas ao CEDERJ tanto pelo nível de 

exigência quanto pela organização acadêmica. Algumas vezes foi contraditório em suas 

afirmações, principalmente no que diz respeito ao curso e a entrada ou não na carreira. 

Declarou que só concluirá o curso pelo esforço e tempo despendidos. Durante a entrevista 

mostrou-se desmotivado e pessimista em relação à profissão. Percebemos que há uma 

negação explicita para assumir a carreira provocada pelo desencanto com a escola e com a 

situação dos professores. Como o licenciando relata, por estar tanto tempo afastado dos 

bancos escolares, não tinha conhecimento de toda a complexidade que encontraria no 

ambiente escolar e no desempenho da docência. A narrativa de L8 traduz exatamente o que 

Gatti et al. (2010) e Gatti (2014) abordam em suas pesquisas sobre a baixa atratividade da 

carreira docente, indicando que já há uma deficiência de professores em diversas regiões do 

país decorrente disto.  

Uma questão importante a ser destacada é o fato de os licenciandos encontrarem-se 

em um processo de (re)estruturação das suas identidades profissionais, uma vez que já estão 

inseridos no mercado de trabalho e estão se preparando para uma nova profissão. Portanto, 

as experiências vividas até aqui compõem as fontes nas quais buscarão respostas para os 

novos desafios, pois entendemos como Garcia (2009b, p. 109), que “a identidade profissional 

docente se constitui como uma interação entre a pessoa e suas experiências individuais e 

profissionais”. 

 

4.1.3 Aprendizagens da Docência 

A passagem pela Formação Inicial representa um momento importante da 

formação, uma importante etapa na construção dessa nova identidade, esse é o momento em 
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que os futuros professores dão início ao processo de “aprender a ensinar” (FLORES, 2010). 

Entretanto, é um momento repleto de tensões e sentimentos contraditórios, uma vez que já 

possuem uma imagem da profissão decorrente das experiências vividas como alunos.  

A esse respeito, Garcia (2009b, p. 116) apoiado em Richardson (1996), evidencia 

que, ao chegar ao curso de formação inicial, os licenciandos “já têm ideias e crenças 

fortemente estabelecidas sobre o que é ensinar e aprender”. Essas convicções influenciam 

tanto na forma como aprendem quanto em possíveis processos de mudança que venham 

empreender durante o desenvolvimento profissional.  

Investigar o processo de aprendizagem da docência a partir da perspectiva dos 

licenciandos é fundamental neste estudo, pois é a partir dos aspectos que foram relevantes 

para eles, que vamos compreender como estão construindo o significado de ser professor. 

Entendemos que as aprendizagens dizem respeito aos conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos antes e durante a formação inicial, considerando também as experiências docentes 

prévias. 

Perguntados sobre a importância de ser professor, e especificamente, ser professor 

de Matemática, revelaram algumas características, posturas e atitudes que nos dão pistas 

sobre a construção de suas identidades.  Em suas narrativas, os licenciandos elencaram o 

interesse pelos alunos e suas aprendizagens, ser motivador, usar metodologias diferenciadas, 

gostar do que faz, ter amor e dedicação pela profissão, “transformar” o aluno, respeito aos 

alunos, desmistificar a matemática, orientar, fazer a diferença. Destacamos alguns trechos 

para ilustrar: 
O respeito, o amor pela docência. Porque eu acho que vc para ser um 
professor vc tem que ter amor pela docência, porque senão não adianta. 
(L1) 
 
[...] a importância de ser professor é de você conseguir transformar. [...] A 
transformação na minha opinião ela vem com uma boa educação, ela vem 
com um bom ensino. [...]. Procurando passar da melhor maneira, 
procurando ser o melhor, procurando dar o melhor, procurando ver quais 
são as dificuldades dos alunos para que eles realmente consigam 
compreender a matemática como uma matéria boa, uma matéria suave. 
(L2) 
 
Então, o professor de matemática hoje, tem o papel de desmitificar a ideia 
da matemática. [...] E eu acho que o papel do professor hoje é isso, é tornar 
o conhecimento, abstrato, conhecimento escrito, formal em algo que o 
aluno se aproprie e use na vida dele, seja útil na vida dele. (L5) 
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É meio que assim, o professor é também um orientador, né? Social...Nessa 
parte de...conduzir o aluno a bons caminhos (L7) 
 
Não importa o grau de conhecimento que o professor tem de matemática, 
importa o grau de capacitação que ele tem pra ensinar coisas simples as 
vezes pra um aluno que precisa aprender. (L8) 
 

A partir dos trechos reproduzidos, podemos depreender que ao mesmo tempo em 

que carregam a visão da profissão docente como um ofício sem saberes, baseada no amor e 

dedicação, fazem menção a outros tipos de conhecimentos necessários para o exercício da 

docência além do conteúdo específico da matemática, reportando ser necessária uma 

pluralidade de saberes (GAUTHIER et al, 2013). Entendemos que essa dualidade se dá por 

ainda fazer parte do imaginário social uma visão vocacional da docência. Valle (2002, p. 

212) argumenta que este ponto de vista está intimamente relacionado à origem da profissão, 

pois que “marcadas desde sua origem por uma formação destinada às mulheres, as Escolas 

Normais associam a atividade de ensinar a uma concepção de dom e de vocação tipicamente 

feminina e, em consequência, engendram uma relação fortemente missionária com o 

magistério”. No capítulo referente à formação docente, aprofundamos essa discussão com 

base nos estudos da autora que apresenta os conceitos de identidade vocacional e identidade 

profissional e a dinâmica de transformação da primeira na segunda, mais acentuadamente a 

partir dos anos 1980.   

Com relação à Formação Inicial, os licenciandos têm uma percepção positiva do 

curso, afirmam que é de excelente qualidade, proporcionou um aprendizado amplo, sólido e 

por conta disso sentem-se preparados em termos de conteúdo específico e pedagógico para 

a prática docente.  

Cabe ressaltar uma demanda trazida por dois licenciandos. Eles julgam ser 

importante incluir na matriz curricular dos cursos de licenciatura disciplinas que abordem os 

conteúdos que terão de ministrar no Ensino Fundamental e Médio, pois alegam que na 

maioria dos currículos esses conteúdos são esquecidos ou vistos com muita superficialidade 

nos primeiros semestres. Para eles esses conteúdos deveriam ser revistos e aprofundados, 

visto que a ausência deles é uma lacuna na formação, causando uma certa insegurança aos 

professores iniciantes quando vão lecioná-los.   

Sobre as disciplinas pedagógicas ministradas no curso, embora a maioria dos 

entrevistados tenha afirmado que foram de extrema importância para a formação por 

propiciarem um entendimento mais reflexivo e crítico da prática docente, acreditamos ser 
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relevante a observação de dois entrevistados. Ambos declararam que os conteúdos estudados 

nessas disciplinas não trazem contribuições para a formação inicial. Justificam que os 

conteúdos estão defasados e não se aplicam à realidade escolar.  

O Estágio Supervisionado foi um eixo estruturante desse estudo por entendê-lo 

como campo investigativo e espaço privilegiado de construção da identidade docente. As 

aprendizagens decorrentes do Estágio Supervisionado foram valorizadas nas narrativas dos 

licenciandos oportunizando uma compreensão mais ampla das percepções sobre a profissão 

docente e o processo formativo. Na visão dos licenciandos, uma das contribuições mais 

importantes do estágio supervisionado é proporcionar o contato com a realidade da escola, a 

socialização e a prática da profissão e, como Pimenta e Lima (2012) assinalam, é o momento 

crucial para “reafirmação da escolha da profissão”. Percebemos na fala dos licenciandos a 

importância dessa etapa: 
Ele [estagiário] saber a realidade das escolas, ele saber a realidade dos 
professores, saber a realidade dos alunos, saber com o que ele vai lidar 
daqui a pouco quando ele se formar. [...] estando com essa realidade, com 
certeza contribui bastante mesmo, pra quando de fato ele se formar e estiver 
sozinho em uma sala de aula, e ele já ter essa experiência. ” (L2) 
 
O estágio foi muito bom pelo acesso a uma rotina real de um professor, de 
colocar em prática tudo aquilo que a gente tava vendo [...] o estágio ele 
contribuiu para que eu visse que toda a teoria, se eu souber aplicar, vamos 
dizer assim: dá certo! (L3) 
 
E você aprende muita coisa, você lida, você vê o que é que você vai 
enfrentar no futuro. Você tem uma noção da realidade. Da realidade, o que 
é que é realmente. (L8) 
É a ponte entre a teoria, aquilo que a gente estuda, que a gente vivencia na 
universidade e aquilo que vai ser feito. (L10) 
 

As narrativas sobre a socialização na profissão trazem o entendimento de como os 

licenciandos vão compreendendo as relações com os diversos atores no interior da escola, e 

como criam estratégias para lidar com as possibilidades e tensões que permeiam a atividade 

docente. Pimenta e Lima (2012, p. 103) salientam que “a mediação dos supervisores e das 

teorias possui papel importante nesse processo”, pois constitui-se em uma etapa decisiva no 

“ritual de passagem” dos licenciandos. Investigamos, portanto, as relações com a escola 

(corpo docente, administrativos, auxiliares, apoio pedagógico e direção), com os regentes-

tutores e com os alunos. 

Sobre as relações estabelecidas com os discentes, apenas quatro respondentes 

declararam ter enfrentado resistência por parte dos alunos ocasionada pela presença deles 
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em sala de aula, mas ao mesmo tempo compreendem que é necessário estabelecer uma 

relação de confiança e desenvolvem estratégias para transpor essa dificuldade. 
[...] alguns no início acaba não te aceitando muito, de primeira. Até te 
conhecer [...]. Então, não era uma coisa assim, que eles queriam me chamar 
muito para tirar dúvida. No início era mais o Regente tutor..., mas depois 
com o tempo, eles foram se adaptando a mim, então todos me respeitam. 
[...] (L1) 
 
Alguns alunos enxergavam o estagiário com um conhecimento às vezes 
aquém [...] (L2) 
 
[...] com os alunos, inicialmente, é uma relação meio afastada, porque eles 
não me conhecem e eu não conheço eles. Não foi de cara, foi preciso...eu 
sempre gosto de falar isso: a gente tem que conquistar, a gente não tem que 
impor! Então, foi... foi algo conquistado aos pouquinhos [...] (L3) 
  

No que se refere à relação com os Regentes-tutores as narrativas enfatizam a 

receptividade com que foram recebidos e o quanto a acolhida promoveu um rico aprendizado 

para os licenciandos.  
Mas eu sempre fui muito bem recebido e muito respeitado de uma forma 
em geral. Então, eles sempre me deixaram muito à vontade para poder 
expor as minhas ideias, sempre me deixaram muito à vontade para ajudar 
no que fosse preciso. Me dando dicas...  (L2) 
 
[...] a relação minha com eles foi produtiva porque eles se interessaram [...] 
não me tratavam como estagiário, me tratavam como alguém que em pouco 
tempo poderia estar junto com eles. Então, essa relação foi ótima! (L3) 
 
Os professores são super-receptivos, explica, detalha, dúvidas desse tipo 
assim, que eu sou curioso e pergunto [...] se eu não vivenciei isso com o 
professor, eu perguntava: já aconteceu assim um fato paralelo, a gente age 
assim, age assado...é muito interessante isso. (L6) 
 

Destoando das narrativas anteriores, as experiências vivenciadas por L8 e L9 

retratam outra realidade que traz implicações sérias para a identidade docente, podendo 

culminar até mesmo na desistência da profissão.  
No caso, uma na escola Estadual, foi razoável. Eu fui ali, passei um tempo 
com eles, ajudei, eu fiz um trabalho lá com eles que eu tive que fazer.... Na 
escola, já no 1º Segmento eu não me lembro de ter tido, foi mais uma coisa 
de passar o tempo, de ajudar em outras atividades lá e só. (L8) 
 
[...] eu me sentia meio incomodado no estágio.... [...] eu sentia que o 
estagiário era um fardo pra escola...[...] E aí eu já tava meio incomodado 
com essa situação... (L9) 
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A relação com os demais atores da escola, segundo relato dos licenciandos, 

transcorreu com naturalidade, enfatizam a receptividade dos diretores das escolas, exceto L4 

e L10 que narraram momentos de tensão com uma professora e com a coordenadora 

pedagógica, respectivamente, o que na avaliação dos entrevistados demonstrou despreparo 

da escola para receber os estagiários. 
Eles não são preparados pra receber a gente.(L4) 
 
E o início não foi tranquilo não! [...]. Quer dizer, eu achei aquilo estranho, 
o professor não disponibilizar um tempinho dele pro estagiário. [...] Um 
futuro colega de profissão! E eu achei isso duro. E aí depois com o tempo 
eles acabaram, eu acho que se acostumando com a minha presença lá e a 
coisa foi ficando mais tranquila. Com relação à Coordenação, um certo 
estresse uma vez, por conta de Conselho de Classe. Ela não queria que eu 
participasse, a verdade é essa. Ela não me falava, mas não queria. E aí foi 
um negócio meio chato... mas a gente que é um pouquinho mais velho, a 
gente vai se adequando e acabou que foi feito da mesma forma. Eu lamento 
um pouquinho essas dificuldades que são criadas na escola pros estagiários. 
Isso não deveria acontecer, na minha opinião. (L10) 

Sobre a análise dessas experiências, narradas acima, concordamos com Flores 

(2010) e Pimenta e Lima (2012) sobre a importância da orientação, do acolhimento e da 

integração do estagiário nas atividades da escola para a preparação de sua prática futura, 

reduzindo os impactos que a entrada no espaço escolar pode causar.   

As dificuldades enfrentadas pelos licenciandos podem ser entendidas como uma 

reação até certo ponto aceitável pela falta de aproximação entre as instituições formadoras – 

universidade e escola. O distanciamento entre uma e outra pode contribuir para o despreparo 

de muitos profissionais da escola no momento de receber os estagiários, fazendo com que, 

equivocadamente, entendam a presença deles como uma interferência na rotina da escola e 

da sala de aula ou como uma ameaça, por interpretarem que estariam ali para julgar os 

trabalhos realizados na escola. Nestes casos, os licenciandos deveriam ter buscado orientação 

junto ao Coordenador do estágio na universidade para que a situação fosse contornada, mas 

talvez o fato do curso ser realizado na modalidade a distância tenha concorrido para que não 

houvesse uma intervenção propositiva da universidade.  

Embora já tenha sido abordado no capítulo 3, cabe aqui salientarmos a necessidade 

de um movimento de aproximação entre as universidades e as escolas com o objetivo de 

desenvolver projetos de estágios que favoreçam a troca de conhecimentos e experiências 

colaborando, dessa forma, no processo formativo dos licenciandos. A escola deve ser 
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entendida como campo de conhecimentos (PIMENTA; LIMA, 2012), e como tal estruturante 

do processo formativo. 

A boa receptividade dos Regentes é apresentada também como facilitadora das 

aprendizagens da profissão. Em diversos momentos de seus relatos, os entrevistados 

acentuaram a disponibilidade dos professores para tirar dúvidas, auxiliar na elaboração das 

tarefas avaliativas do estágio, discutir sobre o contexto da escola, enfim, um contexto que se 

aproximou muito da proposta de Pimenta e Lima (2012) de ser um espaço de investigação e 

reflexão. 
[...] a relação minha com eles foi produtiva porque eles se interessaram, 
não foi uma coisa “Ah, fica aí, e paga a tua etapa Eles se interessaram: “O 
que é que você está precisando?” “Você entendeu?” E no final das aulas, 
todos eles, paravam comigo, esperavam os alunos saírem, faziam uma 
reuniãozinha, pequena, não tem como fazer uma reunião extensa. [...] eles 
falavam abertamente, e todos os 3, não me tratavam como estagiário, me 
tratavam como alguém que em pouco tempo poderia estar junto com eles. 
Então, essa relação foi ótima! (L3) 
 
Eu sempre fui aluno a vida inteira, eu nunca fui professor quando cheguei 
para ser estagiário, eu sentei onde os alunos sentam, o professor já falou 
assim: “dá uma sentada aqui, e olha daqui”, então meu Regente tutor, lá no 
caso que me acompanhou, foi muito bom, que a visão é completamente 
diferente! (L5) 
 
Os professores são super-receptivos, explica, detalha, dúvidas desse tipo 
assim, que eu sou curioso e pergunto [...] se eu não vivenciei isso com o 
professor, eu perguntava: já aconteceu assim um fato paralelo, a gente age 
assim, age assado...é muito interessante isso. (L6) 
 
Então, eu acho que uma das coisas mais importantes no estágio é o fato de 
você ter o seu professor, o Regente tutor. Porque ele te examina, fala muito 
no que você precisa melhorar, e assistindo ele também você vai vendo 
como ele domina a turma, qual a estratégia que ele utiliza pra elaborar as 
aulas, planejar tudo e Não se enrolar! (L11) 
 

Realçamos que, partindo da compreensão de que a identidade docente vai se 

constituindo a partir de um processo relacional (NÓVOA, 1995, 2012; GARCIA, 2009a) é 

indiscutível que a postura dos professores formadores exerce influência significativa sobre 

os futuros professores. Nesse aspecto, destacamos a importância da aprendizagem por 

observação (PIMENTA; LIMA, 2012) no que diz respeito à constituição identitária dos 

futuros docentes. Entre as atividades propostas para o Estágio Supervisionado, os 

licenciandos citaram a atividade de “observação” como uma das mais importantes durante 

essa etapa. Ressaltamos o caráter reflexivo que estes imprimem na prática observada: 
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[...] eu acho que os aspectos positivos, é vc observar o professor, o método, 
como é dado, a partir da observância do professor, de vc ver o professor, 
vc também observa os alunos, ao mesmo tempo. Se aquela didática 
contribui para os alunos, se eles estão entendendo...Isso é uma boa visão. 
Isso é até para vc saber se vc vai aplicar aquilo daquela forma ou se vc pode 
aplicar de uma outra forma. Vc tem que ter esse crítico, assim...Vc vê os 
métodos, quais seriam os mais viáveis, o que combina mais com você. 
Então isso é um aspecto positivo do Estágio. (L1) 
 
É, não se trata de ser copista! Eu acho que os grandes profissionais de 
qualquer área, eles acabaram se baseando em experiências boas de seus 
colegas do passado.[...] Quando a gente começa a nossa profissão, a gente 
tem referências, e observar essas boas referências por ser úteis pra nós. Nós 
não vamos apenas copiar aquelas boas práticas, né? No início até que eu 
acho que nós vamos! Mas depois a gente vai encontrar o nosso caminho, 
mas esse caminho inicial, esse degrau inicial, pra mim ele é essencial! A 
observação de aula, na minha opinião, ela é mais importante do que a aula 
dada, a aula que o estagiário dá de fato. Ali a gente aprende bastante coisa, 
nas sutilezas. (L10) 
 

A partir de situações de observação, que tiveram início com seus professores na 

Educação Básica e culminam na formação inicial, os futuros professores vão construindo as 

representações do que querem ou não ser. Para Caldeira (2000) trata-se de se constituir 

professor por meio de um processo dialético de negação e semelhança do outro, de acordo 

com a perspectiva subjetiva sobre o que é ser professor. Isso fica bem explicitado nos 

depoimentos abaixo: 
[...] você observar como o professor que tem experiência está lidando, às 
vezes até o ruim você aprende, o que não deve fazer! [...] por isso que não 
é bom ficar com um professor só, cada estágio deve ser outro. Aquele 
professor lá fez isso, aí o outro sofreu a mesma situação no ambiente e foi 
bem melhor.... E aí vc se espelha no melhor e você pega o exemplo pior 
para não fazer, e você cresce com isso. (L6) 
 
Porque eu quero ser uma boa professora! Eu tive bons professores e tive 
professores horríveis e eu não quero ser uma professora que seja marcada 
porque: “Ah, eu saí do EM sem saber nada!” Eu quero que os alunos falem: 
“Nossa, eu sei Matemática, graças à fulana! (L11) 
    

Para concluirmos esse eixo, discutiremos as aprendizagens docentes prévias que 

identificamos nas narrativas de cinco entrevistados. Como destacamos no Quadro 3 no início 

deste capítulo, esses licenciandos atuaram como professores em algum momento de suas 

trajetórias, em contextos diversos, dando início à construção de suas identidades docentes. 

O relato dessas experiências revela que a entrada na carreira foi vivida sem grandes 

dificuldades, contribuindo para a decisão de fazerem o curso de licenciatura.  
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E aí eu dei aula pra uma ONG...eu era responsável pela matemática, então 
esse foi o meu primeiro contato de sala de aula com alunos. Então, achei 
bem legal...achei muito interessante...por mais que naquela época eu não 
me via dando aula...para uma sala de aula, mas teve essa oportunidade que 
eu fiquei... Disso...então foi bem legal! Eu gostei muito, uma boa 
experiência. (L1) 
 
Quando eu tava na aula eu sentia que eu estava no palco, que eu tinha minha 
plateia e eu fazia um show mesmo. Não um show de fazer palhaçada, nem 
de ....minha aula é muito boa, mas um show de...caramba eu tô aqui pra 
mim é um prazer tá aqui, é como se estivesse...sei lá... no melhor ambiente 
de trabalho possível e exercendo um negócio que eu realmente gosto, que 
é ensinar, passar conhecimento, conversar com as pessoas, conhecer 
histórias, e tal...[...] Mas se fosse, sei lá...aula de Sociologia, aula de 
História ou Geografia, eu acho que eu mandaria bem também...Não tenho 
problema nenhum. Daria aula de qualquer coisa. (L9) 
 

Somente para L11, cuja entrada na docência foi determinada por seu pai, 

identificamos os conflitos e as tensões do início da carreira. Iniciou no magistério lecionando 

Teologia em uma instituição religiosa, sem nenhuma formação pedagógica, quando já estava 

cursando Licenciatura em Matemática. Ao longo de sua narrativa apresenta as dificuldades 

e as estratégias criadas como forma de “sobrevivência” no ofício. Destacamos alguns pontos 

significativos:  

E honestamente, eu comecei muito mal! Eu era uma péssima professora! 
[...] depois eu fui pegando disciplinas que eu fui me identificando melhor, 
e fui melhorando a cada dia. [...] Mas eu tive uma pastora que também dava 
aula de Teologia ela falava: “sempre se ouça...” Ela gravava as minhas 
aulas e falava: “Olha a palavra que vc está repetindo demais, olha como vc 
está falando rápido demais...” E isso foi me policiando pra corrigir esses 
pontos. Porque eu enfrentei um muro, como se fosse uma barreira que eu 
tinha pra lidar com o público, pra lidar com as pessoas. E mesmo tremendo 
eu fui... Falando rápido demais, eu fui desenvolvendo melhor, minha 
dicção, e a sociabilidade também! E aí eu descobri que eu gostava de 
ensinar. E aí quando eu terminei a Matemática, eu terminei orgulhosa 
porque eu sabia que eu ia gostar com que eu iria trabalhar. 

No depoimento de L11 verificamos como foi mobilizando saberes diversos a partir 

de um processo de reflexão sobre a sua prática, levando em consideração o contexto histórico 

e cultural no qual estava inserida e suas habilidades e vivências pessoais, adaptando e 

transformando esses saberes que passam a constituir fonte para seu desenvolvimento. A 

prática docente se dá a partir dessa articulação de saberes que se amalgamam para dar sentido 

à ação educativa (ROLDÃO et al., 2009; GARCIA, 2009a).  
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Apresentamos nesse eixo os principais elementos apreendidos nas narrativas dos 

licenciandos sobre suas trajetórias escolares e profissionais, assim como situações de 

aprendizagem da docência que, de acordo com Garcia (2009a), influenciarão diretamente o 

desenvolvimento profissional docente e a identidade profissional, considerando o 

imbricamento existente entre os dois processos. Cabe-nos agora, como investigação final, 

conhecer o sentido que estão atribuindo ao “tornar-se professor” e à profissão docente. 

4.1.4. A passagem de “aluno” para “professor” 

Encontramos neste último eixo a síntese das questões trabalhadas até aqui. Afinal, 

como os licenciandos estão construindo o sentido de ser professor? Como estão vivenciando 

essa transição? Como suas identidades profissionais estão sendo construídas? 

Os futuros professores à medida que avançam nas etapas da formação inicial, devem 

desenvolver uma compreensão a respeito da sua formação numa perspectiva de 

incompletude, de processo singular e contínuo. Devem entender, portanto, que a formação 

inicial é uma etapa que contribui para que vá se construindo aos poucos o profissional 

professor, uma etapa que tem relevância porque possibilita a apropriação dos conhecimentos 

teóricos e práticos necessários para questionar os modelos já construídos sobre a escola e os 

processos de ensinar e aprender que impactam diretamente sua forma de ser na profissão. Os 

estágios supervisionados devem contribuir para que possam explorar o terreno das práticas 

ainda com um certo distanciamento, permitindo desenvolver um olhar crítico e um diálogo 

com as teorias estudadas, prática que deve nortear suas ações ao longo da vida profissional. 

É a partir desse movimento de investigação e reflexão sobre a ação que vão constituindo sua 

identidade docente, que é um processo subjetivo, reflexivo, contínuo que traz as vivências 

do passado como potencializadoras de experiências futuras.  

Em diversos momentos das narrativas de todos os respondentes identificamos 

situações em que a realidade construída e a realidade vivida nos estágios se confrontavam e 

constituíam-se em experiências formativas, como a narrada por L10: 
[...] a forma como ela colocava a matemática, as vezes eu ficava 
olhando...eu nunca ensinaria dessa forma. Às vezes a gente acha até que é 
uma forma rasteira, talvez...acho que todo estagiário é meio egocêntrico, 
né? Acho que a gente acha que sabe mais do que realmente a gente sabe. E 
às vezes eu achava que ela fazia umas abordagens rasteiras, mas depois eu 
percebia como foi importante aquela abordagem rasteira dela, porque ela 
buscava o aluno. Na profundidade que ele estava...Não adiantava apertar 
muito porque ele não ia chegar! 
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Assim, perguntamos aos licenciandos como estavam vivenciando o processo de 

transição de “ser aluno” para “ser professor”, por ser um dos grandes desafios do processo 

formativo (PIMENTA, 2005), eles devem perceber que essa transição é carregada de 

conflitos, tensões e sentidos e por isso é formativa também.  

Para todos os entrevistados a passagem de aluno para professor de alguma forma 

ressignificou ideias e concepções que tinham construído ao longo de suas experiências 

formativas, e principalmente afirmaram o reconhecimento da amplitude dos compromissos 

e da responsabilidade que a profissão exige. Destacamos alguns depoimentos para ilustrar: 
[...] quando a gente é aluno a gente reclama de muita coisa, mas a gente 
não faz ideia do que o professor tem que administrar lá na frente para 
aquela aula acontecer... É muita coisa que ele tem que administrar ao 
mesmo tempo! (L5) 
Bom...primeiro assim, a gente né, dentro de sala de aula é uma coisa como 
aluno. Quando vc passa a estagiar, tá ali dentro vc começa a ver a realidade 
da profissão mesmo. (L7) 
 
O que a gente pensa quando a gente é aluno é que o professor vai lá, dá a 
aula e depois fica folgado em casa. E que o professor não esquenta a 
cabeça, ele chega lá dá o conteúdo, mas na realidade não é assim. A gente 
precisa se preocupar com a aprendizagem dos alunos e depois em casa tem 
um bocado de trabalho pra você. (L11) 
  

Entre os relatos, separamos os de L6 e L9 que descrevem processos mais 

conscientes, mais tranquilos, demonstrando já uma compreensão das especificidades da 

profissão. No caso de L9, podemos atribuir isso à larga experiência que declarou ter como 

docente. Evidencia a contribuição da formação humanística recebida no curso de 

licenciatura, afirmando que passou a compreender as relações num sentido mais amplo, para 

além dos processos de ensino. Já L6 ainda não iniciou na carreira docente, mas afirma ter 

adquirido conhecimentos da profissão pelo convívio com outros professores de sua família, 

mas mesmo assim reconhece que enfrentará muitos desafios no início da carreira. Ambos 

descrevem a passagem de ser aluno para ser professor como um processo gradual. 
É que foi um processo gradual na minha vida, quando eu era aluno, na 
Educação Básica, tinha noção nenhuma, mas aí meu irmão formou e foi 
começando a me alimentar de informações durante os anos, e os parentes 
ao redor quando saíamos juntos, o assunto é muito esse, então você vai 
ganhando conhecimento gradual. Aí você fala, “não, já tenho um 
conhecimento, né, do que é ser, e eu sei o tamanho da responsabilidade” aí 
você fala que vai ser fácil, vai ser mole, não vai ser! Eu já sei que não vai 
ser....(L6) 
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Eu já dava aula antes de começar a Licenciatura. Eu acho que foi 
acontecendo, né? Eu não consigo ver um antes e um depois. O que eu acho 
que pode ter mudado bastante...nessa, nessa...ser aluno e ser professor hoje, 
ser formado em Licenciatura hoje, acho que o que mudou bastante foi essa 
visão humanística da vida. Desenvolver empatia, desenvolver respeito às 
diferenças. Mas se a gente pode colocar um antes e um depois, o “aluno” e 
o “professor”, eu acho que é isso, foi essa visão humana, esse 
desenvolvimento de empatia que a Licenciatura me deu. (L11) 
  

Para L10 a transição está marcada por um sentido de independência, de autonomia, 

por um sentimento de curiosidade e ansiedade em entrar na profissão, ao contrário de L11 

que, justamente por conhecer a responsabilidade da profissão, declarou que preferia ser 

aluna: 
Porque por enquanto eu estava precisando que me alimentassem e agora eu 
vou ter que fazer, não alimentar, mas fazer com que eles busquem o 
alimento e...isso é legal! E isso não me causa muito medo, não! Me causa 
uma certa curiosidade...até uma certa ansiedade de querer fazer isso logo. 
Terminar logo essa transição. (L10) 
 
[...] é muito melhor ser aluno, né?  Porque você tem ajuda, como professor 
tem sempre alguém lá em cima de você, te esculachando, falando que não 
tá bom. (L11) 
   

Finalmente, encontramos nas narrativas de L4 e L8, que retornam aos bancos 

escolares após um longo período, uma postura marcada pelo estranhamento do espaço 

escolar, das práticas vigentes e das atitudes e posturas de alunos e professores. Para L4 o 

processo é de reconstrução da imagem da escola e do professor, num movimento de 

adequação para a entrada na carreira. Já para L8 existe uma negação e uma certa resistência 

à profissão, o que é ratificado pela indecisão quanto a entrar ou não na carreira quando se 

formar. 
Porque como eu te falei, eu tinha aquela mentalidade antiga, porque quando 
eu estudei em uma escola técnica, lá era quase um regime militar, digamos 
assim... Então mudou muito, muito! Então isso aí é que eu acho, só quando 
a gente faz mesmo pra gente perceber isso. (L4) 
 
Eu tinha a ideia do professor aquele professor que foi meus professores. 
Que não tinha problema desse tipo que eu vejo. De comportamento. O 
professor tinha a preocupação em passar a matéria, hoje em dia a 
preocupação de passar o conteúdo já é o menor, é o menor! Você tem que 
primeiro reger aquela sala, tem que manter os alunos comportados, e é uma 
coisa bem diferente! Do que eu pensava. (L8) 
 

Percebemos que a transição desses licenciandos ainda traz as marcas dos modelos 

de “ser professor” que introjetaram ao longo de suas trajetórias escolares, de suas 
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experiências formativas como alunos, embora em alguns momentos também apresentem um 

discurso mais compreensivo sobre a realidade escolar atual, fruto das contribuições da 

formação inicial. É nessa alternância que vão tentando compreender a profissão, que vão 

construindo novos sentidos os quais são incorporados ao seu fazer pedagógico. 

A análise das entrevistas desse grupo de licenciandos evidenciou que compreendem 

a docência como uma atividade complexa, com um alto grau de imprevisibilidade, 

especificidade e aprendizado constante. Embora tenham afirmado se sentirem preparados 

para exercer a docência, reconhecem que aprenderão com a prática, o que demonstra a 

compreensão de que se trata de um processo continuo. No capítulo a seguir apresentaremos 

as conclusões preliminares do estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo central deste estudo foi identificar como as experiências formativas 

vivenciadas até à formação inicial influenciam na construção da identidade e no 

desenvolvimento profissional docentes de professores em formação e qual sentido atribuem 

ao “ser professor” e à profissão docente. 

Para alcançarmos nosso objetivo, analisamos os percursos formativos de 11 

licenciandos do curso de Licenciatura em Matemática do CEDERJ, recém-formados e 

prováveis formandos no semestre 2018.2, por meio de questionário e entrevista, buscando 

identificar, à luz dos referenciais teóricos estudados, quais experiências foram significativas 

e como influenciaram (e ainda influenciam) a identidade docente em construção desses 

sujeitos. Buscamos compreender, portanto, como os licenciandos estão construindo o 

significado de ser professor e como a passagem de aluno para professor está sendo 

compreendida pelos futuros docentes.  

Dialogamos especialmente com os estudos de Dubar (2005), Tardif (2005), Pimenta 

(2005), Pimenta e Lima (2012), Nóvoa (1992,1995) e Garcia (2009) acerca da construção da 

identidade docente e dos saberes necessários à prática docente, o que nos possibilitou 

analisar e interpretar as narrativas dos sujeitos da pesquisa para respondermos as questões 

de estudo.  

A diversidade da nossa amostra confirma, de modo geral, o perfil dos cursos de 

formação de professores apresentado em pesquisa realizada por Gatti (2014): faixa etária 

acima da média dos entrantes no nível superior; praticamente todos oriundos da escola 

pública; e, principalmente, todos já estão no mercado de trabalho, o que pode indicar que a 

licenciatura será uma segunda profissão, ou até mesmo a possibilidade de concluírem o curso 

e não entrarem na carreira, como já verificamos no discurso de quatro licenciandos.  

Destacamos uma característica de nossa amostra que consideramos relevante: do 

total de entrevistados sete já têm curso superior e apenas dois não trabalham na área de 

formação. Pela análise dos relatos, suspeitamos que isto pode ser mais um impeditivo para 

assumirem a profissão docente, visto que alguns declararam que não pretendem deixar a 

carreira atual, seja porque já estão prestes a se aposentar, seja por estabilidade financeira. 

Estas situações vêm ao encontro de questões colocadas por vários autores (DINIZ-
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PEREIRA, 2011; GATTI; BARRETO, 2009; LELIS, 2001; VAILLANT, 2006) sobre o 

desprestígio e a desvalorização do magistério. 

Percebemos que no tocante a escolha do curso, com exceção de L8, todos têm 

clareza da profissão para a qual estão se preparando, e apresentam um discurso coerente e 

esclarecido sobre as especificidades da docência e as dificuldades pelas quais passam os 

professores, tanto no que diz respeito ao contexto das escolas (infraestrutura, violência, 

turmas excessivamente numerosas, etc.), quanto à valorização da profissão (baixos salários, 

condições precárias de exercício do ofício, desprestígio e falta de reconhecimento pela 

sociedade e governo, etc.).  

O percurso durante a formação inicial, segundo a visão dos licenciandos, foi um 

período de muitas dificuldades, mas de intensas aprendizagens. Ressaltam a qualidade do 

curso, com ementas e metodologias atualizadas com as demandas da sociedade. Como 

aspectos negativos apontam, principalmente: a organização acadêmica, a pouca flexibilidade 

dos coordenadores das disciplinas, o despreparo de alguns tutores. Alguns declararam que 

muitas vezes tiveram vontade de abandonar o curso, mas, no geral, a avaliação é muito 

positiva, como pode ser comprovada em pesquisa realizada em 2017, em nível nacional, pela 

Diretoria de Educação a Distância – DED/CAPES14. 

Um espaço privilegiado de aprendizagens da docência, o Estágio Supervisionado 

foi indicado como o momento mais importante do curso por quase todos os participantes. 

Atribuem essa importância pela possibilidade de contato com a realidade da escola e por 

poderem vivenciar o papel do professor (PIMENTA; LIMA, 2012). A passagem por esta 

etapa da formação, para a maioria dos entrevistados revela-se um “choque de realidade” 

(HUBERMAN, 2013; PIMENTA; LIMA, 2012), ainda que não estejam na regência da 

turma. Comparam suas experiências escolares com a situação atual das escolas e dos 

professores, surgem daí experiências formativas que implicam o olhar como professor, não 

como aluno. As reflexões advindas desse confronto nos levam a acreditar que esses 

licenciandos estão ressignificando a visão do trabalho docente numa perspectiva mais 

próxima da profissionalização, principalmente quando afirmam a necessidade de estarem 

refletindo sobre suas práticas em relação à aprendizagem de seus alunos. Abordam questões 

                                                        
14 A DED/CAPES disponibiliza os resultados da pesquisa no sítio http://www.capes.gov.br/uab/resultados-da-pesquisa-
com-os-estudantes-do-sistema-uab. 
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importantes como a função social da educação e a importância de estarem em constante 

aperfeiçoamento, tanto por meio de cursos quanto pela aprendizagem com seus pares. 

Sentem orgulho por serem reconhecidos pelos alunos como “professor” e buscam 

estreitar a relação docente-discente por entenderem que a ação pedagógica está ancorada 

sobre estes dois eixos. Descrevem as atividades que planejaram e realizaram no estágio com 

entusiasmo, sempre destacando o aspecto criativo e inovador que apresentavam e a avaliação 

positiva dos regentes que os orientaram e dos alunos. Declararam que as experiências 

exitosas realizadas no estágio ajudam a enfrentar outras situações semelhantes, pois sempre 

que precisam realizar uma atividade e se sentem inseguros, remetem à lembrança dessas 

experiências exitosas e se sentem mais confiantes. Procuram ainda, demonstrar 

conhecimento sobre as questões pedagógicas e até mesmo uma certa familiaridade com as 

teorias aprendidas nas disciplinas pedagógicas.  

Embora não tenham explicitado que a prática docente deriva de saberes compósitos, 

plurais e heterogêneos (TARDIF, 2005, p. 61), narraram as estratégias utilizadas para 

resolver as dificuldades enfrentadas durante a realização do estágio, reconhecendo a 

necessidade de buscar conhecimentos em diversas fontes, não bastando o conhecimento 

disciplinar recebido na universidade. Assumem a importância do conhecimento advindo da 

prática ao reconhecerem que ainda estão em formação e que é a partir da prática e da reflexão 

na prática que se desenvolvem para a atuação na profissão.  

Percebemos que se encontram motivados e cientes da complexidade e dos desafios 

da docência. Segundo os relatos, quando realizaram os estágios procuraram estar sempre 

envolvidos nas atividades da escola, colaborando com os regentes e procuraram aprender o 

máximo que podiam com eles, por meio das observações, durante as reuniões de orientação 

com os regentes, o Conselho de Classe, entre outras atividades. Entendemos que esses 

licenciandos já têm uma percepção de si como professor, e procuram o reconhecimento de 

seus pares, como afirma Dubar (2005), é nessa dialética que vai se dando a construção da 

identidade docente. Acreditamos que os professores regentes contribuíram muito com este 

processo, pois o acolhimento, a orientação e o reconhecimento são decisivos para a 

socialização na profissão, chave para a construção da identidade (DUBAR, 2005; GARCIA, 

2009a; 2009b; NÓVOA, 1992, 1995, 2017; PIMENTA; LIMA 2012, ROLDÃO, 2005, 

2007). 
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Por outro lado, também ressaltam a importância das atividades propostas pelo 

componente curricular Estágio Supervisionado, desenvolvido a partir de uma sólida base 

teórica e estímulo à pesquisa, ultrapassando o caráter pragmático já discutido em tantos 

estudos, e visando “desenvolver a criticidade do estagiário, a capacidade de refletir sobre as 

questões que a prática do estágio proporciona à luz de referenciais teóricos” (MOUSINHO, 

2016).  

A forma como se relacionam com a matemática e como entendem o papel desta 

ciência na vida dos alunos também é de suma importância. Para os entrevistados, a 

matemática é uma forma de interpretar e de se relacionar com o mundo e disso resulta a 

importância social da disciplina. Estão cientes da função social e da responsabilidade que 

assumirão ao entrarem na sala de aula como professores de matemática. Destacaram a 

importância de desmistificar a matéria e trazê-la para o cotidiano dos alunos, por isso 

ressaltaram a importância das disciplinas instrumentadoras oferecidas pelo curso 

(Instrumentação do Ensino da Geometria e Instrumentação do Ensino da Álgebra e da 

Aritmética, Informática no Ensino da Matemática).  

Concluímos que o grupo entrevistado procura ter um olhar crítico sobre os 

contextos, discursos e práticas da profissão, a partir dos conhecimentos adquiridos na 

formação acadêmica e nos referenciais de suas experiências formativas, principalmente no 

que diz respeito aos modelos aos quais estiverem expostos durante suas trajetórias escolares. 

Os saberes e as experiências adquiridos durante a formação inicial confrontam com suas 

crenças e concepções sobre a docência e o que é ser professor, como relatado por alguns 

licenciandos, e a maioria deles reconhecem a importância dessa reflexão para o seu 

desenvolvimento profissional. Segundo Souza (2004, p. 269), “tornar-se professor é um 

exercício, uma aprendizagem experiencial e formativa, inscrita na visão positiva que os 

sujeitos têm sobre si, suas memórias de escolarização e na superação e acolhimento dos 

modelos formativos que viveram em seus percursos de escolarização”, assim como está 

sendo experienciado pelos licenciandos. 

A formação inicial é sem dúvidas uma etapa crucial para a construção da identidade 

docente e para o desenvolvimento profissional, mas é preciso fazer com que ela cumpra 

efetivamente a sua função. Algumas sugestões têm sido apontadas por diversos teóricos 

(GARCIA, 2009a; 2009b; NÓVOA, 1992, 1999, 2017; PIMENTA; LIMA, 2012; ROLDÃO, 

2005, 2007; VAILLANT, 2006; entre outros) para que esta etapa atenda às demandas da 
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sociedade e dos próprios professores e, principalmente, repercutam no sucesso escolar dos 

alunos.  

A literatura tem destacado o quanto as reformas educacionais interferiram, de modo 

implacável, na configuração do trabalho docente e consequentemente na formação de 

professores, com uma visão calcada na racionalidade técnica e na mercadorização da 

educação, acarretando na desprofissionalização e na desvalorização desses profissionais. 

Novos saberes, habilidades e responsabilidades são demandados aos professores sob uma 

nova forma de regulação do trabalho docente, em que são definidos os resultados de seu 

trabalho visando os exames classificatórios nacionais e internacionais. O impacto na 

identidade docente provocado pelas novas competências exigidas dos professores e a 

responsabilização pelo desempenho dos alunos geram uma crise de identidade nestes 

profissionais. As instituições formadoras têm papel relevante nesse processo, contribuindo 

para a profissionalização dos docentes enquanto responsáveis pela organização dos saberes 

profissionais e pela inserção do futuro professor na cultura própria da docência. 

Neste sentido, alguns pontos devem ser revistos, como por exemplo, destacam 

Lüdke e Boing (2004) sobre a diversidade de loci e de níveis de formação que foram 

sucessivamente impostos pelas reformas educacionais contribuindo para a 

desprofissionalização, deixando de consagrar um espaço específico para a formação e 

socialização dos profissionais do magistério. 

Outra questão apontada na literatura que merece ser tratada com urgência é o 

descompasso entre as instituições formativas que agudiza o problema da profissionalização 

docente. A proposta de uma formação que articule teoria e prática precisa ser prioritária e 

entendida como base para a construção da identidade dos professores e da profissionalização 

docente. É preciso repensar novas organizações curriculares, novos espaços de formação, 

novas propostas de atividades colaborativas, planejadas, executadas e analisadas em parceria 

entre universidade-escola-licenciando, como as defendidas por Calderano (2014), Pimenta e 

Lima (2012), entre outros que se dedicam aos estudos desta problemática.  

Em relação à formação de professores a distância, e, especificamente os cursos de 

licenciatura da UAB, é importante destacar as ações desenvolvidas no sentido de aproximar 

os alunos da cultura acadêmica, uma das deficiências apontadas nos cursos à distância 

(GATTI, 2014). A oferta de eventos acadêmicos no portal da instituição, assim como 



121 
 

 

projetos desenvolvidos nas instituições formadoras e nos polos procuram minimizar a 

distância entre os alunos e entre alunos e professores.  

Outras ações importantes que também contribuem para aperfeiçoamento do curso 

são: o aperfeiçoamento nos processos seletivos para tutores, realizados a cada cinco anos 

através de seleção pública; as ações periódicas de capacitação dos tutores presenciais e a 

distância; a oferta de curso introdutório aos calouros para a adaptação à modalidade a 

distância; o desenvolvimento de programas de gerenciamento que possibilitam melhor 

acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos pelos coordenadores de disciplinas, 

visando auxiliar na proposta de ações pedagógicas mais efetivas.  

Não descartamos a importância de todas as outras situações que por limite deste 

estudo não foram tratadas aqui, a pesquisa gerou um material rico a ser explorado e 

esperamos que contribua com as pesquisas sobre formação inicial e aprendizagens da 

docência. 
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APÊNDICE C 

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: FORMAÇÃO E PROFESSORES A DISTÂNCIA: PERCURSOS 

FORMATIVOS DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA DO CEDERJ 

 

Subárea de Investigação: Ciências Humanas 
 

Pesquisadora responsável: Selma Regina Mattos Valle (UNESA) – Endereço: Boulevard Vinte e Oito de 

Setembro, 128 AP. 701, Vila Isabel – Rio de Janeiro/RJ – Telefone: (21) 2446-8390 / (21) 98038-6699 – 
selmavallec@gmail.com 

 

LAÉLIA CARMELITA PORTELA MOREIRA (UNESA – Telefones: (21) 2206-9741/985282754 - 
moreira.laelia@gmail.com) 

 
Avaliação do risco da pesquisa: 
(X) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio           (   ) Risco Baixo             (   ) Risco Maior 

 
Objetivos e Justificativa: Analisar os percursos formativos dos licenciando do curso de Licenciatura a 
Distância em Matemática do CEDERJ visando identificar como os conhecimentos e experiências ao longo 

da vida acadêmcia influenciam na construção da identidade profissional e no desenvolvimento profissional. 

Pretende-se portanto, entender como percebem o processo formativo, qual sentido atribuem ao “ser 
professor” e à profissão docente. 
 
Procedimentos: Neste estudo pretende-se analisar os percursos formativos dos licenciandos e relacioná-

los aos seus processos de aprendizagem da docência, à identidade profissional que está sendo 
construída, com o intuito de verificar se influenciam nas suas escolhas e ações profissionais. A pesquisa 

será realizada junto aos licenciandos do curso de Licenciatura a Distância em Matemática do Consórcio 

CEDERJ, que integra o Sistema Universidade Aberta do Brasil- UAB. Os dados serão coletados em duas 
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etapas, a partir de instrumentos de coleta distintos: a primeira etapa constará de questionário 
encaminhado, por meio eletrônico, a todos os concluintes do curso e a segunda etapa constará de 

entrevistas semi-estruturadas. Para a segunda etapa, será selecionado um grupo de 15 alunos, a partir 

das respostas ao questionário, de forma a constituir-se um grupo heterogêneo que possibilite maior 
diversidade nos dados coletados. 

Riscos e inconveniências: Risco mínimo. Constrangimento de responder ou participar dos instrumentos 

elaborados para a coleta de dados. O participante da pesquisa poderá solicitar seu desligamento a 
qualquer momento. 

Potenciais benefícios: Pretende-se com esta pesquisa contribuir com a produção acadêmica sobre a 

construção da identidade e o desenvolvimento profissional docente a partir dos conhecimentos e 
experiências vivenciadas pelo licenciando. 

 

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. O CEP-UNESA atende em seus horários de 
plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  

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: “FORMAÇÃO E PROFESSORES A DISTÂNCIA: PERCURSOS FORMATIVOS 

DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA DO CEDERJ”. 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 D (cont.)
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APÊNDICE D (cont.)
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APÊNDICE D (cont.) 
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APÊNDICE D (cont.) 
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APÊNDICE G – QUADRO SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO CORRELATA  

Documento Data 
publicação 

Ementa Observação 

Constituição Federal 
 

05/10/1988 - - 

Lei nº 9.394 
 

20/12/1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional 

- 

Decreto nº 2.207 15/04/1997 Regulamenta, para o Sistema Federal de 
Ensino, as disposições contidas nos art. 19, 
20, 45, 46 e § 1º, 52, parágrafo único, 54 e 
88 da Lei 9394/96 

Revogado pelo 
Decreto nº 
2.306/1997 

Decreto nº 2.306 19/08/1997 Regulamenta, para o Sistema federal de 
Ensino, as disposições contidas nos art. 10 
da MP nº 1.477-39, de 08/08/97 e nos arts. 
16, 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, parágrafo único, 
54 e 88 da Lei nº 9394/96, e dá outras 
providências 

Revogado pelo 
Decreto nº 
3.860/2001 

Decreto nº 2.494 10/02/1998 Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9394/96, e 
dá outras providências 

Revogado pelo 
Decreto nº 
5.622/2005 

Lei nº 10.172 
 

09/01/2001 Aprova o Plano Nacional de Educação e dá 
outras providências 

- 

Decreto nº 3.860 09/07/2001 Dispõe sobre a organização do ensino 
superior, a avaliação de cursos e 
instituições, e dá outras providências. 

Revogado pelo 
Decreto nº 
5.773/2006 

Resolução CNE/CP 
nº 1 

18/02/2002 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso 
de licenciatura, de graduação plena. 

- 

Lei nº 10.861 14/04/2004 Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras 
providências 

- 

Decreto nº 5.622 
 

19/12/2005 Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9394/96 Revogado pelo 
Decreto nº 
9.057/2017 

Decreto nº 5.773 09/05/2006 Dispõe sobre o exercício das funções de 
regulação, supervisão e avaliação de 
instituições de educação superior e cursos 
superiores de graduação e seqüenciais no 
sistema federal de ensino 

Revogado pelo 
Decreto nº 
9.235/2017 

Decreto nº 5.800 
 

08/06/2006 Dispões sobre o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil 

- 

Decreto nº 6.094 24/04/2007 Dispõe sobre a implementação do Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação, 
pela União Federal, em regime de 
colaboração com Municípios, Distrito 
Federal e Estados, e a participação das 
famílias e da comunidade, mediante 
programas e ações de assistência técnica e 
financeira, visando a mobilização social 
pela melhoria da qualidade da educação 
básica. 

- 

Decreto nº 6.303 12/12/2007 Altera dispositivos dos Decretos n. 
5622/2005 e 5773/2006 

Revogado pelo 
Decreto nº 
9.235/2017 
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APÊNDICE G – QUADRO SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO CORRELATA – cont. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Documento Data 
publicação 

Ementa Observação 

Lei nº 11.738 16/07/2008 Regulamenta a alínea “e” do inciso III do 
caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Cosntitucionais Transitórias, para instituir o 
piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da 
Educação Básica 

- 

Lei nº 11.788 25/09/2008 Dispõe osbre o estágio de estudantes, altera 
a redação do art. 428 da CLT e a Lei 9394/96 

- 

Resolução 
CNE/CEB nº 2 

28/05/2009 Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos 
de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais do Magistério da Educação 
Básica Pública, em conformidade com o 
artigo 6º da Lei nº 11.738/2008, e com base 
nos artigos 206 e 211 da CF, nos artigos 8º, 
§ 1º, e 67 da Lei nº 9.394/1996, e no artigo 
40 da Lei nº 11.494/2007 

- 

Decreto nº 6.755 29/01/2009 Institui a Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação 
Básica, disciplina a atuação da CAPES no 
fomento a programas de formação inicial e 
continuada 

Revogado pelo 
Decreto nº 
8.752/2016 

Lei nº 12.711 29/08/2012 Dispões sobre o ingresso nas universidades 
federais e nas instituições federais de nível 
técnico de nível médio e dá outras 
providências 

- 

Lei nº 13.005 25/06/2014 Aprova o Plano Nacional de Educação – 
PNE e dá outras providências 

- 

Decreto Nº 8.752 09/05/2016 Dispões sobre a Política Nacional de 
Formação dos Profissionais da Educaçõa 
Básica 

- 

Decreto nº 9.057 
 

25/05/2017 Regulamenta o art 80 da Lei n. 9394 - 

Portaria Normativa 
nº 11 (Ministério da 
Educação) 

20/06/2017 Estabelece normas para o credenciamento 
de instituições e a oferta de cursos 
superiores a distância, em conformidade 
com o Decreto n. 9057/17 

- 

Decreto nº 9.235 15/12/2017 Dispõe sobre o exercício das funções de 
regulação, supervisão e avaliação das 
instituições de educação superior e dos 
cursos superiores de graduação e de pós-
graduação no Sistema Federal de Ensino 

- 
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