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Resumo 
O estudo a que esta comunicação se refere foi focado no Projeto Imersão Docente que 
visou proporcionar a estudantes de graduação da Universidade Federal de Minas 
Gerais o seu acolhimento e orientação no Centro Pedagógico, Escola de Educação 
Básica e Profissional, da mesma universidade. Pretendeu-se conhecer e compreender 
o significado dessa experiência na ótica dos seus atores principais, os estudantes 
futuros professores. Duas questões centrais nortearam a pesquisa: como os 
graduandos concebem este espaço de formação profissional e como constroem suas 
referências acerca do que é ser professor ao inserir-se num dado espaço escolar, 
situado no interior de uma universidade? Foi realizado um estudo exploratório de 
natureza qualitativa. Os dados foram recolhidos por meio de entrevistas semidiretivas 
aos estudantes e de observação direta das suas intervenções, registradas em notas de 
campo. O tratamento dos dados foi feito com recurso à técnica de análise de conteúdo 
temática. Os resultados obtidos mostram que os estudantes valorizam muito 
positivamente a experiência de imersão num contexto de trabalho profissional que 
lhes foi proporcionada. A intervenção que puderam realizar a diversos níveis da 
instituição escolar mostrou-lhes a importância da prática para a construção de 
conhecimentos e competências, assim como também os alertou para problemas que 
suscitaram competências reflexivas. 
 
Introducción 
O estudo teve a intenção de analisar e compreender o significado de um Projeto de 
Formação de Professores, Imersão Docente, implementado no interior de uma 
universidade pública federal do Brasil. O projeto apresenta uma especificidade ao ser 
desenvolvido no contexto de uma escola de Ensino Fundamental, Centro 
Pedagógico/CP, uma unidade de ensino que atende alunos de 6 a 14 anos, situada no 
interior da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. É de sublinhar a 
particularidade deste contexto devido ao elevado nível de formação dos 
professores/orientadores: ele é compatível com as exigências das universidades 
públicas federais do Brasil e sustenta uma carreira que impõe determinadas condições 
de atuação em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. O Centro Pedagógico 
recebe um público diverso, graduandos das diferentes licenciaturas da UFMG que, 
cada vez mais, tem buscado participar dos diferentes projetos de formação, a saber: (i) 
Projeto Imersão Docente envolvendo bolsistas/graduandos, que acompanham os 
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professores ao longo de 25 horas na sala de aula; (ii) Projeto Monitoria do Ensino 
Básico e Profissional (PMEBP) de graduandos que se inserem na escola cumprindo 12 
horas semanais. Também estão presentes no CP licenciandos do Programa 
Institucional de Bolsa para Iniciação à Docência (PIBID), projeto financiado pela Capes, 
agência de fomento à pesquisa no país. Além desses Projetos a escola recebe 
graduandos de diferentes licenciaturas da UFMG para a realização dos seus estágios 
curriculares.   
O CP, no sentido de assumir o seu papel como instância formadora na universidade 
visa: consolidar-se como espaço de produção teórica e metodológica sobre a Educação 
Básica; contribuir como um campo de experimentação para a formação de 
professores, sendo a escola um locus de trabalho, ensino e pesquisa; construir 
parcerias com as Unidades Acadêmicas da UFMG e com outras redes de ensino.  
O estudo que aqui se apresenta, focado no Projeto Imersão Docente, pretedeu 
responder às seguintes questões: como os graduandos concebem este espaço de 
formação profissional e como constroem suas referências acerca do que é ser 
professor ao inserir-se num dado espaço escolar, situado no interior de uma 
universidade? 
 
Marco teórico  
A iniciação à prática profissional tem sido objeto de numerosas pesquisas e o caso da 
docência não é excepção. Quando realizada sob responsabilidade de uma universidade 
as exigências de rigor e qualidade da formação proporcionada aumentam. 
A pesquisa realizada sustentou-se teoricamente em estudos como os desenvolvidos 
por Tardif (2002) e Shulman (1989) que articulam os saberes provenientes da prática, 
da experiência, com os saberes teóricos relativos aos conteúdos e relativos às ciências 
da educação. Igualmente importantes foram os contributos de estudos que centram a 
atenção na compreensão das ações, projetos e concepções de formação de 
professores, como os desenvolvidos por Alves-Mazotti (2008), André (2001), Gatti 
(2012, 2009) e Lüdke (2001). 
Ao privilegiar neste trabalho as opiniões dos estudantes, futuros professores, não 
podíamos ignorar o conhecimento científico existente acerca do pensamento dos 
professores. Ao evidenciar aspectos presentes nos processos de formação inicial 
destacamos também elementos sustentados por este paradigma: os professores são 
profissionais racionais; a atuação dos professores é dirigida pelos seus pensamentos 
(juízos, crenças, teorias implícitas etc). Reconhecem-se aqui as operações cognitivas 
dos professores que conduzem o fazer e suas ações práticas, um processo dialético e 
construtivista. O professor constrói os seus pensamentos ao abrigo da sua atuação 
prática (Perez Gómez, 1984; Schön, 1983; Yinger, 1986). Ressaltamos a importância de 
reconhecer que a conduta dos professores é construída com base em vários contextos 
tal como afirmam Clark e Yinger (1980) citados por Zabalza (1994). Os autores 
delimitam o contexto psicológico constituído pelas teorias, crenças e valores, o 
contexto ecológico que envolve as circunstâncias externas, as expectativas e as ações 
do ser professor e, por fim, o contexto social que decorre da própria ação em função 
das características grupais e funcionais da aula enquanto realidade social.  
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Metodología 
Esta pesquisa de natureza qualitativa compreendeu a realização de um conjunto de 
entrevistas com 14 graduandos de diferentes licenciaturas que atuam no Projeto 
Imersão Docente. Nesta comunicação apenas referiremos os resultados de quatro 
dessas entrevistas com graduandos que atuam no 1º Ciclo de Formação Humana com 
crianças de 6 a 8 anos. Foram elaboradas entrevistas semi-estruturadas com um 
roteiro prévio que teve por objetivos compreender: os significados e os impactos da 
inserção na prática na constituição do sujeito professor; as representações construídas 
acerca da prática pedagógica e do trabalho do professor; as interfaces entre os saberes 
construídos nas disciplinas voltadas à formação de professores e aos saberes 
construídos nas experiências práticas da escola de Educação Básica. 
Os dados foram analisados usando a técnica da análise de conteúdo temática (Bardin, 
1998; Bogdan e Biklen, 1994), entre outros. A análise de conteúdo compreendeu fases 
distintas: pré-análise, exploração do material e, por fim, categorização dos dados 
(quatro categorias e vinte e uma subcategorias), observando-se as ocorrências, a 
frequência e a regularidade de certos elementos constituintes dos conteúdos de fala 
dos sujeitos que permitiram a compreensão do objeto de estudo.  
Ressalta-se a importância do rigor em relação à organização e à definição de 
procedimentos que deve culminar com o momento em que o pesquisador apoiando-se 
nos resultados brutos procura torná-los significativos e válidos.   
 
Resultados 
As quatro categorias criadas para a análise do material foram: “Ser professor”; “A 
prática profissional na formação inicial”; “Currículo na formação inicial” e “Projeto 
Imersão Docente”. Na categoria voltada à dimensão da prática profissional que diz 
respeito à escola como um espaço de formação e integração profissional, emergiram 
as subcategorias relativas à visão holística da formação, à articulação teoria e prática e 
ao papel do orientador. Neste âmbito, o estudo demonstrou que os futuros 
professores consideram o acompanhamento das aulas dos professores, a observação e 
a vivência da prática da sala de aula, bem como a reflexão dessa prática, como 
fundamentais para a formação. Há que se destacar que os graduandos estão inseridos 
na escola por um período de 25 horas semanais, acompanhando aulas diversas, recreio 
e almoço, participando de reuniões de planejamento junto ao orientador e de reuniões 
de formação previstas no Projeto, participando de eventos acadêmicos e de diferentes 
atividades pedagógicas junto aos alunos. O modo de inserção na escola, previsto no 
Projeto e desenvolvido no cotidiano, foi considerado como relevante. Para os 
entrevistados, a inserção nos diferentes espaços permite-lhes ter uma visão ampliada 
da escola. As possibilidades de articulação entre teoria e prática são enfatizadas pelos 
graduandos: estar no Centro Pedagógico significa uma oportunidade de articulação 
entre a escola (CP) e o meio acadêmico universitário, e permite estabelecer relações 
entre a prática vivenciada, a experiência e o curso de licenciatura. Há que se destacar 
que embora as possibilidades de articulação entre a escola e o meio acadêmico 
estejam presentes, há registros que apontam para um certo distanciamento entre os 
cursos de graduação/licenciatura e as escolas da Educação Básica, especialmente dos 
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anos iniciais do ensino fundamental. As disciplinas específicas para a docência que 
possibilitam a articulação com a prática são consideradas insuficientes e limitadas. Há 
ainda um predomínio da teoria em detrimento da prática, afirmam os estudantes. 
Outro componente relevante diz respeito ao papel do orientador. Foi destacado que 
os orientadores têm um papel fundamental na formação, atuam no sentido de 
orientar a elaboração e a adaptação das atividades para as crianças e tirar as dúvidas, 
buscando estabelecer relações com o curso (licenciatura). O tempo de experiência e a 
formação acadêmica dos orientadores, com titulação em nível mestrado e doutorado, 
foram apontados como importantes, o que dá credibilidade para assumirem o papel 
como orientadores de futuros professores. Ao orientador vincula-se a importância de 
se estabelecer a articulação entre o curso de graduação, a prática e a realidade, ou 
seja, por meio do orientador é possível integrar os conteúdos abordados no curso de 
graduação de modo a colocá-los em ação.  
 
Conclusiones 
Os resultados permitiram uma maior visibilidade ao significado da vivência da prática 
para os futuros professores que participam de um Projeto de Formação no interior da 
universidade. Há que destacar a importância de pesquisas como a aqui relatada que 
permitem identificar as necessidades dos estudantes e os seus anseios aliados à 
importância de desenvolverem o perfil necessário para se exercer a docência na 
realidade atual.  As lacunas existentes entre a academia e as escolas, entre a teoria e a 
prática, aspectos enfatizados neste estudo, e em diversas pesquisas, devem merecer 
atenção especial nas instituições formadoras, nos cursos e nos projetos de formação 
de professores. 
 
Referencias  
Alves-Mazotti, A. J. (2008). Representação do trabalho dos professores das séries 

iniciais: a produção do sentido de “dedicação”. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Brasília, 223, p. 522-534, set./dez. 2008.  

André, M. (2001). A pesquisa sobre formação de professores no Brasil: 1990-1998. In: 
V. M. Candau (org.) Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Rio de 
Janeiro: DP&A, p.83-99. 

Bardin, L. (1998). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70. 
Bogdan, R. & Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação: uma introdução 

à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora.  
Clark, Ch. M. & YINGER, R. (1980). The hidden world of teaching: implications or 

research on teacher planning, Paper (research series nº 77). I.R.T. Michigan State 
Univ. East Lansing, Michigan. 

Gatti, B. A. (2009). Formação de professores: condições e problemas atuais. Revista 
Brasileira de Formação de Professores, 1(1), p. 90-102 

Januário, C.A.S. (1996). Do pensamento do professor à sala de aula. Coimbra: Livraria 
Almedina. 



495 
 

Lüdke, M. (2001). A pesquisa e o professor da escola básica: que pesquisa, que 
professor? In: V. M. Candau (org.) Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e 
pesquisa. Rio de Janeiro: DP&A, p.101-114 

Marcelo Garcia, C. (1992). A formação dos professores: novas perspectivas baseadas 
na investigação sobre o trabalho do professor. In: A. Nóvoa (org.) Os professores 
e sua formação. Lisboa: Dom Quixote Editora, pp. 51-75 

Pérez Gómez, A. (1984). El pensamento del professor: vínculo entre teoria e prática. 
Ponencia presentada em el Seminário de Innovacion y Perfeccionamiento del 
Professorado. Madrid: MEC  

Santos Filho, J. C. & Gamboa, S. S. (Orgs.).(1995). Pesquisa educacional: quantidade e 
qualidade. São Paulo: Cortez, (Coleção Questões da Nossa Época).  

Schon, D.A. (1983). The Reflective Practitioner: how professionals think in action. N. 
YorK: Basic Books  

Shulman, L. (1989). Paradigmas e programas de investigación en el estúdio de la 
enseñanza: una perspectiva contemporânea. In: M.C. Wittrock (Ed.) La 
investigación en la enseñanza. Madrid: Paidós, pp.9-91 

Tardif, M. (2002). Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes  
Yinger, R.J. (1986). Investigacion sobre conocimiento y pensamiento de los profesores. 

Hacia una concepción de la actividad professional, in L. Vilar, (edit), pp.113-141. 
Zabalza, M. A. (1994). Diários de aula. Porto: Porto Editora  
 
 


