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Resumo 

Uma análise crítica de um novo modelo de formação de professores nos EUA, o programa de 

residência de professores. 
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Abstract 

A critical analysis of a new model of teacher education in the US, the teacher residency program. 
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O contexto da formação de professores nos EUA 
 

Os programas formais de formação de professores surgiram primeiramente nos EUA 

no início do século XIX. Desde então, durante a maior parte da história da formação de 

professores nos EUA, houve vários caminhos para o ensino, inclusive através de 

instituições pré-terciárias, como academias particulares, escolas secundárias, escolas 

normais e depois por meio de faculdades de professores, faculdades e universidades. De 

acordo com Fraser (2007), a maioria dos professores nos EUA, até cerca de 1960, entrou 

para o ensino através do que seria referido hoje como uma “rota alternativa” para o ensino, 

incluindo um número substancial de professores formados nos programas administrados 

pelo distrito escolar. 

Foi apenas por um breve período de tempo (1960-1990) que faculdades e universidades 

mantiveram um monopólio virtual na formação de professores nos EUA. Desde a década de 

1990, tem havido um tremendo aumento em programas on-line e programas não 

patrocinados por universidades e faculdades, incluindo programas com fins lucrativos. Mais 

e mais pessoas estão entrando no ensino nos EUA através da conclusão de um programa 

alternativo, às vezes com muita pouca preparação antes de assumir a responsabilidade legal 

por uma sala de aula de alunos1. A maioria dos professores preparados rapidamente que 

assumem a responsabilidade de sala de aula após apenas algumas semanas de preparação 

ensinam nas escolas que atendem alunos que vivem na pobreza. Além disso, esses 

professores formados em ritmo acelerado geralmente têm taxas de atrito mais altas do que 

os professores formados por faculdades e universidades, o que resultou na falta de 

professores experientes nessas mesmas escolas (por exemplo, Redding & Smith, 2016). 

Na última década, um número crescente desses novos programas foi desenvolvido por 

redes de escolas charter2 de gestão privada para fornecer professores para suas próprias 

escolas e outras escolas charter (Stitzlein & West, 2014)3. Esses novos programas de 

formação de professores, alguns dos quais não têm afiliação com uma faculdade ou 

universidade (Zeichner, 2016), foram fortemente financiados por fundações corporativas e 

capitalistas de risco e pelo Departamento de Educação dos EUA (Zeichner & Pena-

Sandoval, 2015), e têm sido referidos pelos críticos da formação de professores na 

universidade como “formação de professores 2.0” em um esforço para declará-los mais 

inovadores do que os programas universitários que continuam a preparar cerca de 75% dos 

professores americanos (Gastic, 2014). 

 
 
A emergência dos programas de residência docente 
 

Uma das principais críticas4 aos programas de formação de professores universitários 

nos EUA ao longo do tempo tem sido que eles foram muito afastados das realidades da 

prática nas escolas e que não responderam adequadamente às necessidades das escolas 

públicas. Desde cerca de 2010, tem havido um grande impulso por parte de indivíduos e 

organizações proeminentes na formação de professores dos EUA para transferir os 
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programas de formação de professores com mais intensidade para as escolas e para fazer da 

prática clínica o foco central dos programas universitários (Ball & Cohen, 1999; Conselho 

Nacional para o Credenciamento da Formação de Professores, 2010; Associação 

Americana de Faculdades de Formação de Professores, 2018). A partir de 2003, houve um 

esforço para desenvolver um modelo alternativo de formação de professores mais 

escolarizado do que um programa típico de faculdade e universidade, mas isso não colocou 

novos professores nas salas de aula com total responsabilidade legal após apenas algumas 

semanas de formação e sem mentoria adequada (Zeichner, 2010). 

Em 2004, os EUA começaram a ver os primeiros programas de residência docente em 

Boston, Chicago e Denver (Berry et.al. 2008; Howey, 2007) e uma organização, “Urban 

Teacher Residency United” (agora o “National Center for Teacher Residences” – NCTR5) 

foi financiada por filantropos e pelo Departamento de Educação dos EUA para promover o 

desenvolvimento e disseminação do modelo de residência docente. Durante o governo 

Obama, mais de US $ 200 milhões foram alocados especificamente para o desenvolvimento 

de programas de residência docente. 

As alegações feitas pelos defensores desses novos programas de residência sugerem 

que as residências respondem melhor às necessidades de pessoal dos distritos escolares do 

que aos programas universitários e que melhor preparam os professores para as realidades 

da prática, porque são mais baseados na escola do que os programas universitários 

tradicionais. Eles também sugerem que as residências de professores ajudarão os distritos a 

recrutar uma força de ensino mais cultural e racialmente diversa do que eles conseguiram 

com a contratação apenas de professores formados em universidade. Finalmente, eles 

argumentam que, como os programas são planejados para distritos escolares específicos ou 

organizações charter, eles resultarão em um aumento na permanência de professores nas 

escolas, onde todos os professores preparados por este sistema “acelerado” ensinaram. Até 

o momento, há poucas evidências de pesquisas que suportam essas afirmações (Guha, 

Hyler & Darling-Hammond, 2016). 

Nos últimos anos, tem havido um tremendo aumento no financiamento para residências 

de professores, tanto de filantropos como do governo federal, e chegou ao ponto em que o 

termo residência docente se afastou dos princípios fundamentais iniciais estabelecidos para 

o modelo de residência em início dos anos 2000 pelos desenvolvedores dos programas 

iniciais de residência. 

Abaixo, compartilho algumas das minhas reflexões pessoais sobre o modelo de 

residência docente. Embora eu tenha sido um forte defensor de experiências clínicas de alta 

qualidade na formação de professores e programas de residência docente, levanto algumas 

questões fundamentais sobre a rápida disseminação desses programas nos Estados Unidos6. 

 
 
Reflexões sobre o rápido crescimento dos programas de residência docente 

nos EUA 
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Geralmente, acredito que há um grande potencial nos programas de residência docente 

para abordar alguns dos problemas persistentes que já existiam tanto nos programas de 

faculdades isoladas (college) e universitários (university) centrados no campus quanto nos 

chamados “programas 2.0” baseados na escola, muitos dos quais são “alternativas 

aceleradas” que colocam os indivíduos nas salas de aula como professores com registro 

(teacher of record – TOR7) depois de apenas algumas semanas de preparação. 

No entanto, apesar do meu apoio entusiasta aos programas de residência docente e meu 

envolvimento durante vários anos como parte de uma equipe que conceituou e projetou o 

programa de Residências de Professores em Seattle8, membro da rede do Centro Nacional 

de Residências para Professores (National Center for Teacher Residencies - NCTR), tenho 

várias preocupações sobre a onda atual de popularidade dos programas de residência 

docente que são semelhantes às minhas preocupações sobre as maneiras pelas quais outros 

conceitos e práticas se tornaram populares e onde todos reivindicam adotá-los em um 

esforço para parecer inovadores. Estes incluem reflexão, escolas de desenvolvimento 

profissional, parcerias, programas ricos em “atividades clínicas”, programas de educação de 

professores para a justiça social e formação de professores baseada na prática. 

Em 1935, George Counts, um influente educador social reconstrucionista nos EUA, 

publicou um breve ensaio na “The Social Frontier”, no qual criticava o que considerava a 

falta de mudanças substantivas na formação de professores ao longo do tempo, apesar das 

proclamações do campo da inovação. Counts reclamou da diferença entre aparência e 

realidade no campo e argumentou que muitas das chamadas mudanças nos programas eram 

apenas de nível superficial e mantinham alguns dos aspectos centrais da prática existente. 

Ao longo dos meus 42 anos de carreira, tenho visto vários casos importantes deste 

fenômeno. Por exemplo, na década de 1980, após a publicação do trabalho de Donald 

Schön sobre a reflexão na prática profissional, muitos programas de formação de 

professores afirmavam que a reflexão era a base para o seu trabalho. Passei muito tempo na 

época argumentando que a substância e a qualidade das reflexões dos professores eram 

importantes e critiquei o pressuposto dominante articulado na literatura e nas conferências 

de que o ensino reflexivo era necessariamente bom ensino (Zeichner & Liston, 2014). 

Na década de 1990, o mesmo aconteceu em relação à ideia de escolas de 

desenvolvimento profissional (professional development schools - PDSs), onde havia muita 

retórica sobre colaborações mais estreitas entre escolas e programas de faculdades e 

universidades na formação de professores, pesquisa e desenvolvimento profissional 

contínuo, mas onde a natureza e a qualidade dessas parcerias na prática atual eram bastante 

variadas. A maioria dos programas afirmava ter parcerias PDS, mas não se podia dizer a 

partir dessas afirmações o que exatamente isso significava na prática. Diversos estudiosos, 

inclusive eu, sentiram que, embora houvesse muitos bons exemplos de parcerias que 

refletissem os princípios fundamentais e a prática das escolas de desenvolvimento 

profissional como foram originalmente conceituados, também houve muitos PDSs em que 

muito pouco mudou das formas tradicionais de práticas desconectadas e relações 

hierárquicas de poder entre universidades e escolas além do rótulo. 
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Gerry Duffy (1994) certa vez argumentou que essas escolas de desenvolvimento 

profissional “impostoras”, nas quais as hierarquias tradicionais de poder e conhecimento 

não mudam, são formas mais sutis de colonização das escolas pelas Instituições de Ensino 

Superior. O Conselho Nacional de Credenciamento da Formação de Professores (National 

Council for the Accreditation of Teacher Education), o principal programa nacional de 

credenciamento da formação de professores nos EUA9, estava preocupado com o problema 

da proliferação das reivindicações para registro de Escolas de Desenvolvimento 

Profissional (PDSs) e, em seguida, desenvolveu um conjunto de padrões para distinguir 

parcerias umas das outras e apontar o caminho para parcerias mais profundas. É minha 

convicção que este mesmo fenômeno de “liquifazer” ou diluir um conceito ou prática está 

acontecendo aos programas de residência docente. 

A formação de professores com base no distrito escolar não é uma ideia nova nos 

EUA. De acordo com o historiador da educação Jim Fraser (2007) em grande parte da 

história da formação de professores, os professores ingressaram no ensino por meio do que 

agora seria chamado de rotas alternativas, incluindo um número substancial de professores 

preparados em programas baseados em distritos escolares. Ele observa que, em 1914, 

praticamente todas as cidades dos EUA com uma população de 300.000 habitantes ou mais, 

e 80% daquelas com mais de 10.000 habitantes mantinham seus próprios programas de 

formação de professores como parte de seus sistemas de escolas públicas. 

O relatório do Instituto de Políticas de Aprendizagem (Learning Policy Institute) sobre 

residências de professores (Guha, Hyler & Darling-Hammond, 2016) sugere que as 

residências de professores se desenvolveram, em certa medida, a partir do modelo do 

Mestrado de Artes em Educação (Master of Arts in Teaching - MAT) que foi iniciado na 

Universidade de Harvard há muitos anos e que era comum em muitas universidades de 

pesquisa em todo o país. Meu próprio programa de formação de professores no final da 

década de 1960, na Syracuse University, tinha muitos dos elementos que fazem parte das 

residências de professores - preparação específica para o contexto, a maioria baseada em 

escolas com cursos à noite, o objetivo de manter professores ensinando no distrito escolar 

ao longo do tempo, a natureza híbrida e a responsabilidade compartilhada pelos Programas 

entre a universidade, o distrito escolar e os grupos comunitários locais. Muitos, se não a 

maioria, dos programas MAT inicialmente não se concentravam na de professores para 

escolas urbanas e rurais de “alta pobreza”. O meu programa e a maioria dos programas de 

residência têm focalizado a formação de professores para escolas em “alta pobreza”. Os 

novos programas de residência de hoje não são exatamente os mesmos que os antigos 

programas MAT, mas eles se desenvolvem a partir de alguns dos mesmos compromissos. 

É muito claro na literatura e no trabalho do Centro Nacional de Residências para 

Professores que existe uma concordância compartilhada sobre um conjunto de 

compromissos e práticas que são centrais para programas de residência docente de alta 

qualidade. Isso inclui por exemplo: um foco central em ajudar a atender às necessidades de 

contratação de distritos específicos ou de organizações que gerenciam as escolas charter 

(charter management organizations - CMOS); programas de formação que enfocam o 

ensino em contextos específicos; uma prioridade na formação de professores que sejam 
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bem-sucedidos, desenvolvendo um programa curricular estreitamente integrado com a 

prática clínica; muito cuidado na seleção, preparação e apoio contínuo aos professores 

mentores; permanências clínicas mais longas do que em muitos programas, com pelo 

menos um ano de prática clínica supervisionada sob a orientação de um professor mentor 

antes de se tornar um “professor com registro” (teacher of record); responsabilidade 

compartilhada entre o programa pelo distrito ou pela organizações que gerenciam as escolas 

charter (CMOS) e outros parceiros; provisão de incentivos financeiros para manter os 

professores nos distritos ou CMOs que investiram na sua preparação; e contínua supervisão 

pelo programa por 2-3 anos após o ano de residência. 

A noção de residências de professores de “alta qualidade” é baseada em pesquisa e 

avaliação conduzida em programas como a pesquisa que é regularmente conduzida pela 

NCTR em seus programas de rede10, e em algumas pesquisas independentes (por exemplo, 

Papay, Fullerton, & Kane, 2011). O que sabemos desta pesquisa é que os programas de 

residência docente que têm certas características ajudaram os distritos em suas necessidades 

específicas de contratação, têm taxas de permanência mais altas do que outros programas 

(Boston e São Francisco são exemplos), muitas vezes atraíram proporções maiores de 

“professores de cor”11 em seus distritos, e que a evidência não é consistentes com o impacto 

dos graduados em Residências docentes (Teacher residencies – TRs) na aprendizagem dos 

estudantes. 

A pesquisa de John Papay com seus colegas no "Boston Teacher Residency" (BTR) é 

uma importante contribuição para o campo não apenas por causa das descobertas 

específicas que apresenta, mas também pela maneira como retrata a complexidade de se 

fazer pesquisas sobre residências docentes. Papay e seus colegas (2017) encontraram 

resultados mistos sobre o impacto de graduados BTR na aprendizagem dos alunos em 

comparação com os graduados de outros programas. É importante ressaltar que a variação 

no impacto entre os graduados do BTR e graduados de outros programas é menor do que a 

variação que existia dentro do BTR e dentro dos outros programas. Eles também afirmaram 

que não é possível em suas pesquisas distinguir os efeitos do programa daqueles da seleção 

do mesmo. Ambas as conclusões são bastante comuns nos esforços para sintetizar 

pesquisas sobre caminhos para o ensino. 

Encontraremos essas mesmas coisas quando surgir uma pesquisa que tente comparar a 

eficácia de graduados de diferentes programas de residência docente. Não existe um 

modelo de residência docente baseado na prática. Os programas de residência são altamente 

variados, assim como acontece com outros tipos de programas. O que precisamos é de uma 

pesquisa que ligue características específicas do programa a uma variedade de resultados 

desejados e que seja capaz de distinguir a seleção dos efeitos do programa. Na minha 

opinião, o estudo mais próximo que temos até hoje que ilustra a abordagem que precisamos 

para a pesquisa em programas de residência docente é o estudo da “New York City 

Pathways” (Boyd et al. 2008). 

Ao projetar esses estudos que abordam como as características específicas de 

programas e contextos afetam a obtenção dos resultados desejados, precisamos ir mais 

fundo abaixo da superfície para chegar à natureza e à qualidade específicas dos recursos e 
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contextos do programa. Por exemplo, em vez de declarar que um programa faz uma 

preparação específica ao contexto, precisamos saber mais sobre como o contexto é definido 

e como ocorre a preparação específica do contexto. Williamson (2017) faz exatamente isso 

e nos fornece um valioso exemplo desta característica do programa em relação à Residência 

docente de São Francisco (San Francisco Teacher Residency - SFTR). Solomon (2017) faz 

o mesmo com relação às ideias e práticas específicas associadas ao BTR. Tenho 

acompanhado o trabalho em ambos os programas desde o início, e esses dois programas são 

exemplos maravilhosos de programas de residência docente no seu melhor. Não podemos 

generalizar, no entanto, sobre a qualidade de outros programas que se chamam residências 

com base nesses programas. 

Papay (Papay, et al. 2011; Papay, 2017) e colegas usam o termo “modelo de residência 

baseado na prática”. Precisamos constantemente refletir sobre o que este termo significa 

quando o usamos. O SFTR e o BTR compartilham algumas características, mas também 

são diferentes entre si de maneiras importantes. No SFTR, por exemplo, o sindicato dos 

professores locais é um parceiro (isso também é verdade em San Francisco Teacher 

Residency), e as duas universidades envolvidas desempenham um papel muito mais ativo 

no programa de SFTR do que a Universidade de Massachusetts-Boston no BTR, onde o 

sindicato dos professores locais não participa como parceiro.  

Recentemente, assisti a uma gravação de um webinar patrocinada pelo “Center for 

American Progress” sobre o futuro da formação de professores12. Ficou muito claro para 

mim a partir das repetidas referências às residências na discussão, que os termos residência 

e residências docentes passaram a significar que algumas são nada mais do que um 

programa não acelerado ou um programa com mais experiência clínica do que os 

programas da universidade tradicional ou os chamados programas 2.0. O termo residência 

também passou a ser usado por programas independentes como o TNTP13 e a Escola de 

Pós-Graduação em Educação de Relay14, que afirmam ter programas de residência em 

certos locais. A Relay oferece um ano de prática clínica supervisionada, mas o Baltimore 

City Teaching Residency do TNTP é um programa rápido com um programa de pré-serviço 

de seis semanas para residentes no verão antes de se tornarem professores registrados no 

outono. A Relay, que começou em 2008 como “Professor U”15, carece de muitas das 

principais características dos programas de residência docente, como o foco na retenção de 

professores. Não apresentou nenhum dado sobre a permanência de seus graduados ou 

mesmo mencionou a permanência em seu site. A Relay recentemente ganhou um contrato 

na Filadélfia para ajudar o distrito por meio do que chamam “programa de residência” para 

diversificar sua equipe de professores com base no fato de que mais da metade das suas 

turmas atuais se identificam como compostas por “pessoas de cor”. Nada é mencionado nos 

relatórios da mídia sobre a experiência da Relay na formação de professores para 

permanecer mais tempo no ensino ou sobre o que o programa faz para ajudar a aumentar as 

probabilidades de que os professores permaneçam nas escolas da Filadélfia. 

A residência docente da Relay também parece exatamente a mesma onde quer que 

exista no país (atualmente está em 16 locais diferentes nos EUA), um recurso que viola um 

dos princípios mais importantes do modelo de residência docente: a responsividade 
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contextual e desenvolvimento de programas genuínos pelos parceiros locais. Parece não 

haver nenhuma contribuição dos parceiros locais para o desenho dos programas de 

residência docente da Relay nos EUA, incluindo as comunidades locais. 

Tanto o TNTP quanto a Relay usam o termo residência de ensino (teaching residency) 

em vez de residência docente (teacher residency), mas ambos os programas e residências 

docentes genuínos usam os termos residentes e residências (residents e residences). Muitas 

pessoas estão confusas com tudo isso. Lembro-me vividamente quando a proeminente 

ativista e acadêmica de educação Diane Ravitch me contatou e perguntou se eu conhecia o 

programa de residência docente que a TNTP havia aberto em uma cidade específica. 

Demorei um pouco para descobrir o que realmente estava acontecendo. Recentemente, eu 

pesquisei no google “programas de residência docente de alta qualidade” para ver o que 

apareceria, e rapidamente encontrei um artigo com uma lista de oito “programas inovadores 

de residência docente” que incluíam a Relay e o TNTP. 

Acredito firmemente que os programas de residência docente possuem os tipos de 

compromissos e práticas ilustrados no relatório Learning Policy Institute e que programas 

de residência, como os de São Francisco e Boston, oferecem muita promessa de fornecer o 

tipo de formação responsiva ao distrito e ao contexto específico que precisa tornar-se a 

norma na formação de professores. No entanto, os programas de formação de professores 

não respondem apenas aos distritos ou CMOs. Eles também devem prestar contas às 

comunidades locais também. 

Williamson (2017) discute a noção de “ecologia de expertise” que ele acredita que 

precisa estar presente nos programas se eles atenderem adequadamente as escolas e as 

comunidades. Aqui, os professores residentes desenvolveriam a expertise a partir de 

programas, dos professores da Educação Básica16 e das comunidades locais nas quais as 

escolas existem. Williamson indica que eles estão trabalhando para esse objetivo em São 

Francisco. Não está claro para mim que outros programas de residência tenham isso como 

meta. Existe uma diferença importante entre o envolvimento de grupos comunitários locais 

como financiadores e o envolvimento de membros de comunidades locais no projeto e 

operação do próprio programa. 

Eu também acredito, pela minha experiência com a Residência docente de Seattle, que 

trazer sindicatos de professores para a parceria de residência é importante. Tanto quanto 

sei, São Francisco e Seattle são os dois únicos programas nos EUA que fizeram isso, 

embora possa haver mais alguns. Mas isto não é a norma. 

Meu ponto é que, como reconhecemos a tremenda promessa de programas de 

residência docente de alta qualidade para abordar alguns dos problemas duradouros na 

formação de professores, também precisamos manter uma crítica aos programas de 

residência docente e empurrá-los para um nível mais alto de qualidade (Zeichner, 2014). 

Também precisamos estar atentos para evitar o tipo de problema em que programas como o 

TNTP e o Relay terminam em uma lista de residências de professores inovadoras, embora 

não tenham muitos dos aspectos centrais dos programas de residência docente. 

Finalmente, e mais importante, também precisamos descobrir uma maneira de sustentar 

esses programas em tempos orçamentários muito apertados para escolas públicas e 
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universidades. De muitas maneiras, a história do nosso campo é de desenvolvimento de 

modelos interessantes com apoio externo e depois os vemos desaparecer ou serem diluídos 

depois que o dinheiro acaba. Espero que os programas de residência docente não sofram o 

mesmo destino das escolas de desenvolvimento profissional e as inovações em muitas 

iniciativas de reforma como o Programa Professores para uma Nova Era, um investimento 

de US $ 100 milhões de fundações para melhorar a formação de professores, e que, uma 

década depois, apresenta poucos resultados para o investimento realizado (Zeichner, 2018). 
 

 

Notas 

 

*   Artigo traduzido por Amanda Oliveira Rabelo e Ana Maria Monteiro. 
1. Veja Zeichner & Hutchinson (2008) para uma discussão das razões para o crescimento de programas alternativos. 

2. Uma escola charter é uma escola que tem mais flexibilidade do que as escolas públicas padrão. Elas podem ser 

escolas públicas que são “parte” e financeiramente responsabilizadas a um distrito escolar público que recebe uma 

charter que lhes concede maior flexibilidade, ou escolas públicas onde a administração é transferida para entidades 

privadas, com ou sem fins lucrativos, e onde há pouca ou nenhuma responsabilização pelo uso dos fundos públicos. 

3. Nos EUA, as escolas charter operam dentro e fora dos distritos escolares públicos e são, em sua maioria, de 

administração privada. Desde a década de 80, quando apareceram pela primeira vez, eles sugaram centenas de milhões 

de dólares de dinheiro dos impostos públicos para fora dos distritos escolares públicos e não tiveram que cumprir os 

mesmos padrões de prestação de contas das escolas públicas. 

4. Deve-se notar que nem todas as críticas à formação de professores universitários nos EUA foram comprovadas com 

evidências, e que há evidências claras de que a pesquisa foi distorcida ao fazer críticas à formação de professores 

universitários para apoiar posições ideológicas preexistentes (Zeichner & Conklin, 2016). 

5. https://nctresidencies.org/ 

6. Além do meu apoio aos programas de residência docente, conforme evidenciado em minhas publicações, fui um dos 

iniciadores de um programa de residência docente em meu ambiente local e continuei a apoiá-lo. 

7. Um “teacher of record” é um professor que é legalmente responsável por uma turma de alunos. A questão é que em 

alguns lugares nos EUA (sempre em salas de aula com alunos que vivem na pobreza) os professores podem se tornar 

legalmente responsáveis pelas salas de aula antes de terem concluído seus programas de formação de professores e 

obtido a certificação. 

8. http://www.seattleteacherresidency.org/  

9. Este grupo se fundiu com outro grupo e agora é chamado de Conselho para o Credenciamento de Formação de 

Educadores (Council for the Accreditation of Educator Preparation - CAEP). 

10. https://nctresidencies.org/research-publications/  

11. Nota das tradutoras: Utilizamos aqui neste texto a tradução “de cor” para traduzir a expressão “of color” que nos EUA 

não tem sentido pejorativo e é aplicada a pessoas de origem africana, asiática, indígena e de outros grupos 

politicamente definidos como minorias étnicas. Contudo, sabemos que o termo pessoas de cor no Brasil era utilizado 

apenas em referência a afrodescendentes e, historicamente, adquiriu um sentido pejorativo (ver DAVIS, 2016).  

12. https://www.americanprogress.org/events/2017/04/04/429924/future-teacher-prep-conversation-educators-experts/  

13. Anteriormente chamado de “New Teacher Project”, um desdobramento da “Teach for America”. 

14. Um programa independente de formação de professores iniciado por três redes de escolas charter (ver Zeichner, 

2016). 

15. O “professor U” é o antecessor da Escola de Pós-Graduação em Educação da Relay antes de se tornar independente. A 

Relay começou como “Professor U” dentro do Hunter College na cidade de Nova York e se transformou na Escola de 

Pós-Graduação em Educação da Relay. Para mais informações ver Zeichner (2016). 

16. Nota das tradutoras: os P-12 educators dos EUA equivalem no Brasil aos professores da Educação Básica. 
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