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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo analisar as representações sociais de docentes de curso de
Pedagogia, dos saberes sobre as práticas apreendidos em seu processo formativo e dos
utilizados, de fato, em suas práticas pedagógicas, de modo a avaliar a presença de uma
Pedagogia Universitária própria para este curso. O referencial teórico abarcado neste estudo
foi o da Teoria das Representações Socais, com o foco na abordagem processual de Serge
Moscovici. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior privada e em uma
instituição pública. Nas duas instituições, um total de onze docentes foram sujeitos da
pesquisa, sendo seis da instituição pública e cinco da instituição privada. A metodologia
utilizada foi a observação do espaço a ser estudado (a sala de aula e o docente em ação), os
dados obtidos foram registrados em um diário de campo e se utilizou, também, a entrevista
semiestruturada aplicada a partir de um roteiro, que facilitou a sistematização e a codificação
desses dados. Os dados foram analisados segundo o Modelo de Estratégia Argumentativa
(MEA). Os resultados indicaram que as representações sociais da prática dos docentes estão
ancoradas na vivência da docência fora do contexto formativo. Aprende-se a ser professor,
assim como as funções decorrentes desse trabalho, no viver da profissão, no dia a dia de sala
de aula. O processo formativo é visto como um espaço para a construção do sujeito enquanto
pesquisador e um espaço para adquirir conhecimentos e ter um aprofundamento nas teorias
que permeiam a educação. A aplicabilidade desses conhecimentos, fora do contexto da
academia, está desconectado da prática docente. Isso não significa que os docentes
pesquisados desvalorizam o seu processo formativo, mas sim que o fato de não ancorarem os
saberes necessários à docência nesse processo, evidencia a importância das experiências
práticas em detrimento dos conhecimentos mais teóricos. Em relação à Pedagogia
Universitária, não foi possível afirmar que os professores possuem uma representação sobre a
mesma, pois conhecem muito pouco ou quase nada sobre o termo ou ao que ele se refere. Eles
possuem apenas indícios do que seja a Pedagogia Universitária e pareceram não se sentir à
vontade com a proposta, pois acreditam que as condições externas (o vilão, ou seja, as
instituições e suas imposições) e fatores internos (o receio, medo de algo não visível, não
verbalizável) interfiram na qualidade do trabalho que já conhecem e desenvolvem em sala de
aula. Trabalhar com o que já é conhecido, por mais que cause desconforto, é o mais fácil e
parece ser o mais adequado a se fazer.
Palavras-chave: Representações Sociais. Saberes da formação. Saberes da prática. Docência
no ensino superior. Graduação em Pedagogia.
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ABSTRACT
This qualitative study aimed to analyze the social representations of teachers of Pedagogy
course, in relation to knowledge about the practices seized in its formative process and used in
their pedagogical practices, in order to assess the presence of one own University for this
course. The theoretical referential covered in this study was the Theory of Social
Representations, with the focus on the procedural approach of Serge Moscovici. The survey
was conducted in a private institution of higher education and a public institution. In each
institution, was searched a total of eleven teachers, six of these institutions are public and five
private. The methodology used was the observation of space to be studied (the classroom and
the theacher in action), data were recorded in a field diary and used also a semi-structured
interviews from a script that facilitated the systematization and codification of such data.
These were analyzed according to the model of Argumentative Strategy. Results indicated
that social representations of the practice of teachers are supported in the experience of
teaching outside the training context. Learn to be a teacher as well as the functions
arising from their work, in the practice of the profession, in everyday classroom. The
formation process is seen as a space for the reconstruction of the subject as researcher and a
space to acquire knowledge and to have deeper theories that permeate education. The
applicability of this knowledge, outside the context of the academy, is disconnected from the
teaching practice. This does not mean that teachers surveyed devalue its formative process,
but they ancorage the knowledge of teacher work in this process, evidence the importance of
practical experiences at the expense of more theoretical knowledge. In relation to the
University Pedagogy, it was not possible to assert that teachers have a representation about it,
because they know very little or nothing about the term or what it refers. They have only
evidence of what is the University Pedagogy and did not seem to feel comfortable with the
proposal because they believe that external conditions (the villain or the institutions and their
impositions) and internal factors (apprehension, fear of something not visible, not verbalized)
interfere in the quality of work they already know and develop in the classroom. Work with is
already known, however it causes discomfort, it is easier and seems to be the most appropriate
thing to do.

Keywords: Social Representations. Knowledge of formation. Knowledge of practice.
Teaching in higher education. Pedagogy.
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CAPÍTULO 1

1. Introdução
A formação do professor e a busca pela melhoria na qualidade do trabalho que realiza
vêm sendo discutidas há algum tempo, mas uma discussão sistemática sobre o tema é recente
e emergiu com mais força no cenário nacional somente na década de 1980. No que concerne
ao ensino superior, o que se propunha, era uma ampla reforma do sistema, substituindo
escolas autônomas por universidades, com espaço para o desenvolvimento das ciências
básicas e da pesquisa, além de formação profissional. Neste mesmo contexto, insere-se a
discussão sobre a expansão e o papel da educação superior e da docência neste nível de ensino
(DURHAM, 2005).
Quando falamos em formação de professores, a primeira coisa que nos vem à cabeça é
a formação de professores para a docência na Educação Básica. A formação exigida para a
docência no ensino superior tem sido restrita ao conhecimento aprofundado da disciplina a ser
ensinada, sendo este conhecimento prático decorrente do exercício profissional ou teórico,
decorrente do exercício acadêmico. Pouco tem-se exigido dos docentes de ensino superior em
termos de conhecimentos pedagógicos. A cada dia ampliam-se mais as exigências de que o
professor universitário tenha títulos de mestre e doutor, no entanto, há ainda um grande
questionamento: se esta titulação, da maneira como vem acontecendo nos cursos stricto sensu, contribui efetivamente para a melhoria da qualidade didática do professor no ensino
superior (PACHANE, 2005).
Mesmo que discussões sobre formação permeiem o cenário educativo há pouco mais
de duas décadas, já tivemos oportunidade de ver em diversas pesquisas, como as de Bourdieu
(2004), Isaia (2006), Masetto (2009) e Soares e Cunha (2010), que os programas de pósgraduação têm como prioridade em suas atividades a condução da pesquisa e a construção do
aluno como pesquisador, voltando seu foco apenas para a acumulação do capital científico e a
formação de um habitus científico. A atividade de ensino, dentro desse contexto, é colocada
como algo supérfluo ou até mesmo desnecessário.
Uma vez que o capital científico é o tipo mais valorizado e reconhecido no
campo, sendo fundamentalmente produto da pesquisa, as atividades de
ensino ficam em segundo plano, pelo menos no que tange à preocupação
com sua qualidade e reflexão sobre a prática. Destarte, não é absurdo falar
em um senso prático do jogo voltado para a pesquisa, um habitus menos de
professor do que de pesquisador. (CORRÊA; RIBEIRO, 2013, p. 324).
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As Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior (DCFP, 2001), apresentam uma discussão sobre a formação docente e indicam
alguns princípios orientadores, dentre os quais se destaca a indispensabilidade de coerência
entre a formação oferecida e a prática esperada do professor. O documento indica em seu bojo
que se inverta, na organização da matriz curricular, a lógica que tradicionalmente a presidiu;
assim, em lugar de partir de uma listagem de disciplinas obrigatórias, o paradigma propõe
tomar como referência inicial o conjunto das competências que se quer que o professor deste
nível de ensino constitua no curso. Destaca que o planejamento de uma matriz curricular de
formação de professores é o primeiro passo para a transposição didática que o formador de
professores precisa realizar para transformar os conteúdos selecionados em objetos de ensino
de seus alunos, futuros professores.
Sobre esta questão Gatti (2009. p. 95) afirma que,
A estrutura e o desenvolvimento curricular das licenciaturas, entre nós, aí
incluídos os cursos de Pedagogia, não têm mostrado inovações e avanços
que permitam ao licenciando enfrentar o início de uma carreira docente com
uma base consistente de conhecimentos, sejam os disciplinares, sejam os de
contextos sócio-educacionais, sejam os das práticas possíveis, em seus
fundamentos e técnicas. Não se faz avanços na formação do corpo de
formadores de professores a partir de exigências mais claras quanto às suas
competências e habilidades na direção de serem detentores de saberes
teórico-práticos que lhes permitam desenvolver, criar, ampliar os aspectos
formativos específicos relativos ao desenvolvimento da educação escolar e
suas variadas facetas.

As licenciaturas, são cursos que, pela legislação, têm como objetivo formar professores
para a Educação Básica. Inserem-se nesse contexto a educação infantil, o ensino fundamental,
o ensino médio, o ensino profissionalizante, a Educação de Jovens e Adultos e a Educação
Especial. De acordo com a resolução CNE/CP nº. 01 que instituiu as DCNs para o Curso
de Pedagogia, a licenciatura para este curso é responsável pela formação a ser oferecida nesse
curso e que deverá abranger integradamente a docência, a gestão, a pesquisa, a avaliação de
sistemas e instituições de ensino em geral e a elaboração, a execução, o acompanhamento
de programas e atividades educativas.
Um projeto realizado por Gatti (2010, p. 1371-1372) buscou analisar as disciplinas
formadoras propostas nas instituições de ensino superior nas licenciaturas presenciais, entre
estas, o curso de Pedagogia. O que se constatou é que há uma insuficiência formativa evidente
para o desenvolvimento do trabalho do professor. Além deste, outros aspectos foram
constatados:
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“O currículo proposto pelos cursos de formação de professores tem uma
característica fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar
bastante disperso.



A análise das ementas revelou que, mesmo entre as disciplinas de
formação específica, predominam as abordagens de caráter mais
descritivo e que se preocupam menos em relacionar adequadamente as
teorias com as práticas.



As disciplinas referentes à formação profissional específica apresentam
ementas que registram preocupação com as justificativas sobre o porquê
ensinar; entretanto, só de forma muito incipiente registram o como
ensinar.



[...] nas disciplinas de formação profissional, predominam os
referenciais teóricos, seja de natureza sociológica, psicológica ou outros,
com associação em poucos casos às práticas educacionais.”

Observou-se ainda que há um desequilíbrio na relação entre teoria e prática, em favor
dos “tratamentos mais teóricos, de fundamento políticos e contextualização e que a escola,
como instituição social e de ensino, é elemento quase que ausente nas ementas” (GATTI
2010, p. 1372). Isso, segundo a autora, leva-nos a pensar em uma formação de caráter abstrato
e pouco integrada ao contexto concreto em que esses professores irão atuar.
No que se refere ao docente do ensino superior, a realidade não é tão diferente da
apresentada até o momento. Cunha (2004, p. 529) afirma que os docentes universitários
ensinam geralmente da maneira como foram ensinados, o que garante, pela sua prática, a
“transmissão mais ou menos eficiente de saberes e uma socialização idêntica àquela de que
eles próprios foram objeto”.
Essa afirmação é também corroborada em pesquisas como as de Traldi Júnior (2006),
Amorim (2009) e Paiva (2010). Para esses autores, o despreparo pedagógico dos professores
universitários, fruto também de sua própria formação, pode afetar a formação de futuros
profissionais que precisam do conhecimento. Amorim (2009) se refere a este fato como
“improvisação docente”: boa parte desses profissionais aprende por observação, ao longo do
processo de escolarização e/ou por experiências de prática de ensino em disciplinas de
estágio, no caso daqueles que cursaram licenciatura. Para o autor, são estes os momentos mais
próximos da atividade de ensinar que os docentes levarão do curso de formação. Paiva (2010,
p. 163) afirma, ainda, que não há hoje concordância em relação à necessidade do preparo
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específico para exercer a docência, como se “o conhecimento específico desenvolvido nos
anos de formação inicial, ou ao longo da própria carreira e do exercício profissional, fossem
suficientes para garantir o pleno êxito na carreira docente”.
Perez e Maia (2011, p. 06), em pesquisa realizada com professoras dos anos iniciais do
ensino básico, confirmam que a experiência profissional é a responsável por orientar suas
práticas. De acordo com os professores pesquisados, “é a prática cotidiana que lhes fornece
certezas que orientam sua experiência profissional e não a formação institucional ou as
ideologias pedagógicas subjacentes aos currículos”. Esses professores apontaram ainda que
“aprende-se a ser bom professor na vivência com os alunos”, defendendo o fato de que é
nessa interação que os saberes da experiência são construídos e é isso que constitui a base do
processo pedagógico.
De acordo com Ferenc e Mizukami (2005), os docentes citam seus próprios
professores como referência à prática do ensinar. A maneira como trabalham em sala, os
métodos e técnicas para apresentar seus conhecimentos e a maneira como se relacionam com
seus alunos muitas vezes são inspirados neles. Essa imersão manifesta-se por meio de toda
uma bagagem de conhecimentos, crenças e representações sobre a prática docente.
O aprendizado por observação é a experiência de todos aqueles que entram
na carreira de professores [...]. A menos que os professores experientes
passem por experiências de treinamento que possam confrontar as suas
experiências e tradições, a ocupação vai ser praticada por pessoas que tem
pouca preocupação em construir uma cultura de técnica compartilhada. Na
ausência desta cultura, as histórias diversas de professores vão ter um papel
importante na sua atividade diária. A esse respeito aprendizagem por
observação é uma aliada da continuidade e não da mudança. (LORTIE, 1975
apud FERENC; MIZUKAMI, 2005, p. 06).

Apesar de a análise de Lortie ser distante do nosso tempo, mostra um contexto que
ainda faz parte da realidade docente: os professores se utilizam de sua prática como espaço
para a aprendizagem profissional. O que pode ter mudado são os diferentes olhares que,
atribuídos a essa prática, podem ser tomados como objeto de investigação. Assim, há como
extrair dessa realidade saberes que podem ser empregados em cursos de formação de
professores. Para Ferenc e Mizukami (2005), essas práticas são percebidas como um lugar do
“aprender a ensinar”, como um espaço de construção de saberes pertinentes à profissão.
Alia-se aos aspectos citados o fato de que a legislação não estabelece de forma clara
como as instituições devem organizar essa formação. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB), n. 9.394/96, Art. 66, “A preparação para o exercício do
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magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de
mestrado e doutorado.” Paiva (2010) chama a atenção para o fato de que a lei não determina
que a preparação para a docência seja feita apenas em nível de pós-graduação stricto sensu,
diz “prioritariamente”, ou seja, dá a entender que pode ser feito também em nível de pósgraduação lato sensu ou, até mesmo, curso de graduação, independentemente da área de
conhecimento.
O que também pode ser percebido em relação à formação para a docência superior é
que ela não é prestigiada nos cursos de pós-graduação stricto sensu, já que o objetivo destes é
a formação de pesquisadores, o que perpetua a crença de que, para ser professor, basta ter um
vasto conhecimento sobre determinado assunto ou conteúdo. A formação para a pesquisa é de
extrema importância, mas a formação para a prática também é de responsabilidade dos cursos
stricto sensu, e o processo de formação não está restrito apenas à titulação de mestre ou
doutor – é necessário dar prioridade a estratégias que possibilitem aos alunos se apropriarem
desses conhecimentos (BATISTA, 2010).
Para Paiva (2010, p. 162), “[...] um corpo docente qualificado e não apenas titulado
deve ser a preocupação de toda instituição de educação. A prática revela ser errônea a
associação de relação diretamente proporcional entre titulação docente e qualidade de
ensino.” Os professores, muitas vezes, buscam um curso de pós-graduação stricto sensu como
garantia de um ofício, haja vista que essa titulação é indispensável ao credenciamento e
recredenciamento institucional, principalmente nas instituições privadas. Isso confere,
atualmente, aos programas de mestrado e doutorado uma importância muito maior em relação
à sobrevivência das instituições de ensino superior (IES) do que propriamente uma
necessidade ou interesse em dar uma formação ao seu quadro docente.
Para além dessas questões, Amorim (2009) afirma que em boa parte das instituições de
ensino superior privadas não se cumprem as exigências legais para contratação e também não
se institucionaliza a profissão docente, contratando professores que se tornam professores no
momento que entram pela primeira vez na sala de aula. O que difere nas instituições do setor
público é o fato de que a contratação de docentes é feita através de concursos públicos, nos
quais se exige comprovação dos graus de mestrado e doutorado, mas também não há
exigência de uma preparação específica para a docência em si.
Outro aspecto apresentado por Behrens (2007, p. 448) dentro deste contexto, e que
afeta diretamente essa realidade, é o fato de que alguns professores que atuam na formação de
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alunos da graduação estão longe da escola, o que acaba por gerar um preparo para a docência
“com uma proposta ideal que muitas vezes não corresponde à realidade escolar”. Assim, é
comum a queixa entre professores que estão iniciando na carreira de que a teoria que
aprenderam no ensino superior não possui relação direta com a prática docente exigida na
escola.
O distanciamento da prática docente em relação aos saberes docentes resulta em
formandos despreparados para enfrentar o dia a dia das salas de aula. Essa afirmação é
reforçada pela pesquisa de Rodrigues, Santos e Pereira (2010): concluem que o aluno, ao
encontrar falhas durante seu processo de formação, acaba sentindo-se inseguro e não
apropriadamente preparado para enfrentar a realidade educacional e participar da formação de
seus alunos.
O processo de fazer e pensar a ação docente de forma que sua prática repercuta nos
processos formativos para a docência caracteriza-se por ser um campo disciplinar em
construção, designado como “pedagogia universitária” (BOLZAN; ISAIA, 2010). Essa
concepção de aprendizagem implica a possibilidade de o docente estar aberto e receptivo a
aceitar novas formas de se constituir, tanto em termos de conhecimentos específicos quanto
em termos de conhecimentos pedagógicos e experienciais.
Ainda segundo os autores, o conhecimento pedagógico divide-se em quatro
dimensões: o conhecimento teórico e conceitual, a experiência prática do professor, a reflexão
sobre a ação docente e a transformação da ação pedagógica. Isso implica a reorganização
contínua dos saberes pedagógicos, teóricos e práticos da organização das estratégias de
ensino, das atividades de estudo e das rotinas de trabalho dos docentes, em que o novo é
elaborado a partir do velho mediante ajustes desses sistemas.

A elaboração de uma pedagogia universitária pressupõe o processo de
aprendizagem docente na medida em que os professores precisam
conscientizar-se da inter-relação teoria/prática. As teorizações, via de regra,
requerem a incorporação de ferramentas conceituais para questionar tanto a
teoria quanto a prática e não para configurá-las. Cabe ao professor não só
considerar a dinâmica relacional teoria/prática no processo de
profissionalização discente como também incorporá-la ao seu processo de
apreender à docência. (BOLZAN; ISAIA, 2010, p. 10).

A concepção de aprendizagem docente constitui-se como elemento base da pedagogia
universitária, à medida que se consolida na articulação entre os modos de ensinar e aprender,
o que permite aos seus atores intercambiarem essas funções, tendo o conhecimento
pedagógico compartilhado e a aprendizagem colaborativa como condições para o
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desenvolvimento e a concretização do fazer-se professor ao longo da trajetória pessoal e
profissional (BOLZAN; ISAIA, 2010).
O conhecimento pedagógico é um conhecimento que implica o domínio das
estratégias pedagógicas (saber fazer) e do saber teórico e conceitual, assim como suas
relações. Para Bolzan (2004, p. 12),

[...] compreender o processo de construção de conhecimento pedagógico
compartilhado é tão fundamental quanto compreender o aprender a aprender,
que equivale a ser capaz de realizar aprendizagens, em diferentes situações e
contextos que favoreçam a aquisição de estratégias cognitivas, considerandose as condições individuais de cada sujeito na sua interação com pares
(crianças e/ou adultos). Ambos os processos implicam trocas cognitivas e
socioculturais entre ensinantes/aprendentes durante o processo de ensinar e
de aprender. Logo, quando comparamos informações, intercambiamos
pontos de vista, colocamos nossas ideias acerca de fatos e situações,
tematizamos acerca de um determinado saber, transformando o já sabido em
algo novo, estamos compartilhando conhecimento. Essa construção ativa se
dá à medida que são explicitadas as relações entre o conhecimento
pedagógico atual e os conhecimentos prévios dos professores.

Ainda segundo a autora, a noção de “educação” discutida aqui se refere a um tipo de
processo educativo no qual professor e aluno participam do processo construtivo do
conhecimento de uma maneira essencialmente mediada. É na instituição que essa mediação
ocorre, havendo “uma constante negociação e recriação dos significados culturais durante o
processo educativo” (BOLZAN, 2004, p. 12). Pode-se dizer que um dos principais objetivos
do ensino é o desenvolvimento desse conhecimento compartilhado entre ensinantes e
aprendentes. Para Bolzan (2004), a aprendizagem deve ser um processo que vai além das
situações de controle e domínio sobre os conteúdos ou conhecimentos previstos nas súmulas
ou ementários de uma instituição de educação superior. Ou seja, é necessário compreender
que a prática educativa implica uma prática social, acadêmica e pedagógica. Nesse sentido, a
ideia de produzir uma pedagogia específica para o ensino superior possibilita o avanço e a
formulação de novos conhecimentos, propondo a reflexão sobre a prática como um núcleo
fundamental a indagar sobre as ações tomadas e sua relação com as teorias.
Pensar a formação como uma rede de relações implica o envolvimento da
reflexão, da relação entre a teoria e a prática pedagógica, da análise de
situações pedagógicas, da transformação das representações e das práticas,
das observações entre professores, da percepção de como acontece a ação
pedagógica. (SCREMIN; AIMI; ISAIA, 2010, p. 05).

É importante nos esforçarmos para fazer uma problematização de nossas práticas e
tentar, de forma sistemática, entender os postulados dos saberes relativos ao ensino, senão
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“criaremos um abismo cada vez maior entre aquilo que defendemos e praticamos” (ANDRÉ;
PASSOS, 2007, p. 5). Conhecer mais de perto quem é o professor, quais suas condições de
trabalho, as práticas que desenvolve e para quem é essencial.

Refletir sobre a prática pedagógica parece ser um dos pontos de partida, pois
compreender o processo de construção de conhecimento pedagógico de
forma compartilhada implica compreender como se constitui esse processo
no cotidiano da formação, local de encontros e desencontros, de
possibilidades e limites, de sonhos e desejos, de encantos e desencantos, de
atividade e reflexão, de interação e de mediação nessa construção que não é
unilateral, mas acontece à medida que compartilhamos experiências,
vivências, crenças, saberes, etc., numa ciranda que não se esgota, ao
contrário, se desdobra, se modifica, se multiplica, revela conflitos e se
amplia (BOLZAN, 2004, p. 15).

Entender um processo de formação particularizado, que leva em conta as realidades
sociais, pessoais e das práticas profissionais do formador, faz com que os programas
educacionais sejam organizados visando “atender as diferenças expressas por cada um desses
professores (dimensão individual), por um grupo de professores (dimensão grupal), ou por
toda uma instituição (dimensão institucional)” (PACHANE, 2005, p. 5).
A realidade da educação não se transforma apenas pela adoção de boas ideias, mas
pela mudança das representações, atitudes, valores e da própria identidade de seus atores. O
conhecimento das representações sociais do professor como um conjunto organizado de
julgamentos, atitudes e informações pode ser elaborado a respeito de um objeto social e ter
como objetivo orientar e justificar práticas relevantes, que orientam políticas voltadas para a
formação inicial e continuada (ALVES-MAZZOTI, 2007).
Assim, o objetivo da pesquisa foi analisar as representações sociais, por docentes de
curso de Pedagogia, dos saberes sobre as práticas apreendidos em seu processo formativo e
dos utilizados em suas práticas pedagógicas, de modo a avaliar a presença de uma Pedagogia
Universitária própria para este curso. A pesquisa foi norteada pelas seguintes questões:
Quais os percursos trilhados por esses docentes para construir o seu processo
formativo?
Que relações esses docentes estabelecem entre o seu processo formativo e as práticas
que concretizam em sala de aula?
Onde esses docentes ancoram e como eles objetivam as representações sociais de
saberes da prática necessárias aos professores do ensino básico?
Que elementos da Pedagogia Universitária estão presentes nas representações sociais
expressas nos discursos dos professores?
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Para Alves-Mazzotti (2011), não é uma tarefa fácil descobrir o caminho das
representações sociais de professores sobre o sentido que depositam no trabalho docente. Essa
realidade demanda, segundo Moscovici (2012, p. 108), “uma descrição cuidadosa destas
representações sociais, de sua estrutura e evolução no campo em questão”.
O discurso apresentado por professores, ainda nos dias de hoje, soa confuso, cheio de
expressões retiradas da literatura, clichês e até mesmo conceitos conflitantes sobre
“formação” e “saberes docentes”. Como as representações são “condição das práticas”, podese afirmar que “os docentes dificilmente serão capazes de oferecer, aos professores da
educação infantil e das primeiras séries do ensino fundamental, uma formação que os ajude a
dar o salto qualitativo necessário à melhoria desses níveis de ensino” (ALVES-MAZZOTTI,
2011, p. 19).
Para Bolzan (2004), só avançaremos em relação às questões pedagógicas se nos
dispusermos a compreender as relações de reciprocidade que existem entre o domínio do
conhecimento científico (o saber) e o domínio do conhecimento prático (o saber fazer).

Compreender e discutir a formação, as condições de trabalho e carreira de
professores, e, em decorrência, sua configuração identitária profissional, se
torna importante para a compreensão e discussão da qualidade educacional
de um país, ou de uma região. [...] O professor não é descartável, nem
substituível, pois, quando bem formado, ele detém um saber que alia
conhecimento e conteúdo à didática e às condições de aprendizagem para
segmentos diferenciados. (GATTI, 2009, p. 90-91).

Assim, a relevância da escolha deste tema está em compreender como os “mecanismos
sociocognitivos” (TARDIF, 2000) que atribuem sentido (objetivação) e que integram o
repertório de conhecimentos (ancoragem) medeiam a transposição dos quadros científicos,
dominados e lecionados, derivados das áreas de formação e concretizados pelos docentes na
construção de quadros teórico-práticos de saberes a serem sistematizados pelos alunos na
construção e efetivação de conhecimentos necessários a sua formação.
Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. Este capítulo dedica-se a
problematizar o objeto de investigação, a contextualizar e discutir com outros pesquisadores o
problema da pesquisa. Abordamos de forma específica a formação no curso de Pedagogia, as
diretrizes que regem este curso, bem como as leis que formalizam a profissão do pedagogo.
No capítulo 2, apresentamos o referencial teórico, colocando em evidência a
abordagem teórica que sustenta esta dissertação. Para tanto, evidenciamos, na teoria das
representações sociais, a abordagem processual, relacionando-a com o discurso argumentativo
sobre a prática. Discutimos também os saberes docentes, bem como os saberes de formação e
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prática em cursos de graduação. Tratamos de aspectos relacionados à formação necessária
para a atuação do docente na educação superior, ou formação complementar (lato sensu e
stricto sensu) como é comumente conhecida, e buscamos compreender de que modo essa
formação contribui (se contribui) para que os profissionais exerçam seu papel de formadores
de futuros professores da educação básica.
Em seguida, abordamos um conceito ainda em construção na área pedagógica e que é
totalmente direcionado para as práticas educacionais em nível superior, a Pedagogia
Universitária. Abordamos conceitos básicos dessa abordagem teórica, como o conhecimento
pedagógico compartilhado e a aprendizagem colaborativa, pois buscamos, ao final, identificar
a presença destes conceitos básicos nas práticas e no discurso dos professores pesquisados.
No capítulo 3, apresentamos a metodologia utilizada para a realização desta
dissertação, bem como os sujeitos envolvidos e as justificativas para trabalharmos com o
público docente do ensino superior em duas instituições distintas. Apresentamos também a
metodologia utilizada para as análises dos dados coletados, o MEA (Modelo de Estratégia
Argumentativa).
O foco do capítulo 4 são as análises dos dados obtidos durante a coleta feita em campo
por meio de observações e entrevistas. As interpretações provenientes das análises feitas com
base no MEA compõem esse capítulo.
O capítulo 5 foi destinado às conclusões que pudemos inferir acerca do trabalho
realizado com base no referencial teórico que sustenta esta dissertação, e às sugestões
decorrentes destas para fundamentar futuros trabalhos.

1.2 A formação do professor do curso de Pedagogia
Nas últimas décadas, o curso de Pedagogia passou (e tem passado) por momentos de
intenso debate em torno da discussão das várias identidades atribuídas ao curso no Brasil.
Esse debate mostra a disputa de projetos no plano da formação do profissional da educação,
resultado das diferentes interpretações do campo da Pedagogia e das disputas políticopedagógicas dos atores sociais, nos mais diversos contextos históricos.
Segundo Diniz (2011), a docência atribuída ao pedagogo dentro deste contexto não
está relacionada apenas ao ato de dar aulas, o curso se volta para uma concepção de docência
ampliada, articulada à ideia de trabalho pedagógico desenvolvido em espaços escolares e não
escolares. De acordo com as DCN, Brasil (2006), os cursos de Pedagogia deverão ter uma
formação teórica sólida, baseada no estudo de práticas educativas em contextos escolares e
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não escolares e no desenvolvimento crítico reflexivo baseado na contribuição das diferentes
ciências e campos de saberes que cruzam o da Pedagogia. Ou seja, o docente formado neste
curso deverá desenvolver outros trabalhos de natureza educativa, excedendo as atividades de
ensino-aprendizagem na sala de aula, além das atividades de gestão e pesquisa.
As diretrizes curriculares deixam claro que essa graduação se configura
como licenciatura em Pedagogia tendo como base a docência articulada com
as atividades de ensino, de gestão e de pesquisa. Com relação ao perfil do
egresso, percebe-se que três conceitos orientam a formação do Pedagogo:
docência, gestão e conhecimentos, nos quais, hierarquicamente, a docência é
hegemônica (DINIZ, 2011, p. 05).

A partir das resoluções apresentadas pelas DCN, aumentou-se a complexidade exigida
para o curso de Pedagogia, notando-se também uma dispersão no que se refere às disciplinas
que se impõem em função da carga horária e do tempo de duração do curso, levando em
consideração que este deverá propiciar, de acordo com o Art. 4º, parágrafo único, “a aplicação
ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de conhecimentos como o filosófico, o
histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico,
o político, o econômico e o cultural”. Além desses aspectos, o graduando ainda deve saber
planejar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar tarefas específicas do setor de educação,
produzir e difundir conhecimentos científico-tecnológicos deste campo nos mais diversos
contextos dentro e fora das escolas (REIS, 2011).
Para Gatti (2010), o grande impasse é conseguir reunir todas essas diretrizes em uma
única matriz curricular, particularmente em cursos noturnos, em que se encontram boa parte
dos alunos dessa área. Para a autora, o resultado dessa série de exigências ao curso resulta em
licenciados formados de modo fragmentado entre as áreas disciplinares e níveis de ensino,
sem uma base formativa comum entre os cursos, como pode ser observado em outros países
em que há centros de formação de professores que englobam todas as especialidades, com
estudos, pesquisas e extensão referentes à atividade didática e às reflexões e teorias associadas
a eles.
Embora as Diretrizes apresentem um espaço abrangente para a atuação do Pedagogo,
sua formação valorizou a docência, atividade que se concentra na ação, distanciando-se desta
forma do objetivo proposto por essas Diretrizes. Acrescenta-se a esta realidade o fato de
existirem hoje 1.439 cursos de graduação em Pedagogia no Brasil, sendo que 1.365 são
presenciais e 74 a distância. Isso mostra que há uma variedade muito grande de funções e
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habilitações permeando a formação do profissional de educação, o que dificulta ainda mais a
delimitação de uma identidade para o curso (INEP, 2011).
No que se refere à formação para o curso de Pedagogia e, em particular, à articulação
teórico-prática do curso, autores como tirei Duarte, 2003 Libâneo (2006) e Saviani (2007)
afirmam que as Diretrizes Curriculares não foram bem reformuladas, o que permitiu
interpretações das mais variadas sobre seu conteúdo, já que não coloca de forma clara qual é a
função, o campo de estudo e a formação exigida no referido curso, levantando
questionamentos acerca de sua função e identidade como campo de conhecimento.
Sobre esta questão Tardif (2002, p. 286) afirma que
Os cursos de formação, na esfera universitária, não têm conseguido formar
adequadamente o profissional de educação por estarem centrados no saber
acadêmico/teórico, privilegiando os saberes disciplinares. Nesse caso, a
teoria é vista como um conjunto de conhecimentos acadêmicos científicos e
a prática seria a aplicação da teoria, enfatizando-se assim a divisão entre
teoria e prática.

Tal afirmação é contestada por Duarte (2003), que afirma que os autores citados
desvalorizam o conhecimento cientifico e teórico, dando ênfase aos saberes profissionais
baseados em um modelo de racionalidade prática que centraliza o aprendizado por
experiências pessoais, sendo uma reflexão na ação. Concordamos com Diniz (2011), para
quem o rompimento com o modelo que tem como prioridade a teoria e não a prática não
significa a adoção de esquemas que supervalorizem a prática enquanto a teoria tem seu papel
diminuído. Até porque é fato, para o autor, que a prática não está isenta de conhecimentos
teóricos, e que estes ganham novos significados mediante a realidade educacional e social.
Diniz (2011, p. 08) afirma ainda que, “quanto mais sólida for a teoria que orienta a prática nos
cursos de Pedagogia, mais consistente e eficaz será a atividade prática dos pedagogos”.
Como podemos perceber, a especificidade do campo científico e profissional da
Pedagogia é polêmico. Gentile, Lima e Mazzotti (2011, p. 335) afirmam que o objeto da
Pedagogia como ciência da educação é o “esclarecimento reflexivo e transformador da práxis
educativa”, e a finalidade dessa reflexão é mais abrangente porque “o papel que a Pedagogia
deve desempenhar é o de refletir para transformar, refletir para conhecer, para compreender e
constituir meios para modificar as práticas educativas”. Isso, acreditam os autores, não está
acontecendo, pois o curso de Pedagogia passou a ser identificado como um curso para
docência nas séries iniciais do ensino fundamental, após terem sido homologadas as Diretrizes
da educação. Ainda segundo os autores, as críticas referentes a essa questão parecem ser mais
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políticas do que relativas à educação, já que não apresentam propostas de mudanças e quase
sempre ficam no campo do ideal e não do real ou do realizável.
Em resumo, não há acordo a respeito dos conhecimentos considerados mais adequados
à formação dos professores. No discurso, muito vezes, percebe-se a importância dada à figura
do professor e à prática docente, mas, na verdade, não é assim que acontece. Reis (2011)
acredita que é preciso repensar os cursos de formação de professores, principalmente pelo fato
de que a imagem social que é feita do papel do professor interfere diretamente na escolha
profissional. Para o autor, é por meio dos cursos de formação que os alunos têm contato com a
cultura e a realidade da educação, e é onde deve haver um intenso debate sobre a formação
desses professores, a relação teoria-prática e a busca por um paradigma eficaz que os
interligue.
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CAPÍTULO 2

2.1 A Teoria das Representações Sociais
O intuito deste capítulo é tratar dos fundamentos teóricos do presente estudo, que tem
como suporte a Teoria das Representações Sociais, levando em consideração sua base de
pensamento, sua filosofia e, em particular, como é aplicada a área da educação. Essa teoria
tem como precursor maior Serge Moscovici, iniciada com sua obra: La psychanalyse, son
image et son public; ou a Psicanálise, sua imagem e seu público como é conhecida no Brasil.
Essa obra foi traduzida mais recentemente por Sonia Fuhrmann (2012) e se encontra em sua
segunda edição, tendo sido publicada originalmente como tese de doutorado do citado autor
em 1961. No prefácio da obra mais atual, Moscovici afirma que muito se pesquisou e se
trabalhou nesta temática desde 1961, o que consagrou as representações sociais enquanto
teoria e permitiu uma melhor compreensão de sua generalidade e de seu papel fundamental na
comunicação e na origem dos comportamentos sociais.
O livro discute como a ciência é lida no senso comum, partindo da análise do saber
psicanalítico e a maneira como penetra em contextos distintos daqueles que originalmente os
produziram, transformando-os. Ao fazer isso, Moscovici reabilita o conhecimento produzido
no senso comum enfatizando a necessidade de analisá-lo por meio de um olhar psicossocial
comprometido, ao mesmo tempo, com o social e com o individual Entretanto, é na sociologia
que o conceito de representações sociais tem suas raízes, partindo das obras de Emile
Durkheim (SOUSA; VILLAS-BÔAS, 2011).
Moscovici (1912) retoma o conceito de “representação coletiva” sugerido por
Durkheim, iniciando um processo de reelaboração teórica e partindo do pressuposto de que
esse conceito se referiria apenas a uma classe comum de fenômenos psíquicos e sociais, como
as ciências, os mitos e a ideologia, sem se preocupar em explicar quais processos originariam
os diferentes modos de organização do pensamento. Moscovici questiona o caráter estático da
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concepção de representação coletiva. Critica também o fato de Durkheim não levar em
consideração a diversidade característica da sociedade contemporânea, com sistemas
políticos, religiosos, filosóficos e artísticos em constante tensão, e a maneira como as
representações circulam rapidamente neste meio (ALVES-MAZZOTTI, 1994).
Para Moscovici (2012, p. 27), representações constituem-se em linguagens
organizadas em situações que são ou que se tornam comuns aos indivíduos. Para ele, “uma
representação fala tanto quanto mostra, comunica tanto quanto exprime”. Ou seja, a
representação não só produz, mas determina nossos comportamentos pela capacidade de
definir a natureza dos stimuli que nos rodeiam e nos incitam, assim como o significado das
respostas que apresentamos. Para o autor, a representação social tem a função de ser um
referencial para comportamentos e a comunicação entre os sujeitos. É uma forma de nos
preparar para a ação, não só por nortear comportamentos, mas também por, ao reconstituir
elementos do ambiente onde esse comportamento deve acontecer, dar a ele um significado e
fornecer elementos, teorias e o pano de fundo de observações, o que faz com que as relações
entre os indivíduos pareçam adequadas para eles. Moscovici (2012) afirma que as
representações sociais nos possibilitam pensar o mundo como achamos que ele é ou deveria
ser e nos mostra, a todo o momento, que, ao acrescentarmos algo novo, o presente se
modifica. Quando esse “algo” entra em nosso campo de atenção, surge como estranho,
desconhecido, que nos tira de nossa zona de conforto e causa tensão. Assim, sentimos a
necessidade de que esse estranho se transporte para o interior de algo já conhecido por nós.
Ou seja, ao representarmos algo, estamos dominando o desconhecido, interiorizando o novo e
tornando-o parte de nossa realidade.
Uma definição clássica para as representações sociais, proposta por Jodelet (1989, p.
36), afirma que ela é “uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, que
tem como objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social”. A autora reconhece que as representações sociais são como sistemas de
interpretação e como fenômenos cognitivos. Enquanto sistemas de interpretação conduzem
nossas relações com o mundo e as pessoas, ao orientarem e organizarem o modo como
agimos e nos comunicamos. Também intervêm na maneira como compreendemos e
assimilamos conhecimentos que serão fundamentais na definição de nossas identidades, tanto
pessoais como sociais, bem como na expressão e nas transformações dos grupos.
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Enquanto fenômeno cognitivo, as representações sociais nos fazem associar essa
noção de pertencimento a determinado grupo pela forma como internalizamos regras e
normas sociais (essa internalização se dá por meio da comunicação, das condutas que vemos e
dos modelos que observamos) e pela maneira como as seguimos para fazer parte do coletivo.
Para Jodelet (1989), seria uma forma de nos apropriarmos de uma realidade que está fora,
exterior ao nosso pensamento, e, ao internalizá-la, fazemos nossa construção social e
psicológica da realidade.
Os processos fundamentais responsáveis por dar corpo às representações sociais,
denominados por Moscovici (2012) como “objetivação” e “ancoragem”, nos permitem
compreender de que forma o funcionamento do nosso sistema cognitivo interfere no social e
como o social vai interferir na nossa construção cognitiva.
A objetivação dá à representação uma materialidade, ela está relacionada a uma
característica inerente ao pensamento social, que é o de tornar concreto algo abstrato, por
meio da materialização da rede de ideias, imagens, expressões que transitam em torno da
representação. Jodelet (1990) define a objetivação como uma operação imaginante e
estruturante, em que as informações que circulam sobre os objetos de representação são
selecionadas a partir de critérios estabelecidos pela cultura em que estamos inseridos e,
também, pelas normas vigentes nessa cultura. A autora afirma que esse objeto novo, ao se
inserir em nossa realidade, é apropriado, acomodado ao nosso contexto e, então, visto como
parte de nosso próprio universo.
Moscovici (2012, p. 101) caracteriza esse processo como a transformação do conceito
em imagem, ou seja, o indivíduo internaliza um conceito ou uma ideia e dá forma a ela,
tornando familiar aquilo que, em nosso mundo interior, encontrava-se distanciado ou ausente.
O resultado é uma impressão (no sentido de imprimir) do objeto que se sustenta dentro de
determinado contexto, durante o tempo que for necessário. “Objetivar significa resolver o
excesso de significações pela materialização. Também significa transplantar, no campo da
observação, o que era só inferência ou símbolo.” A objetivação mostra de que forma os
elementos representados de uma ciência integram-se à realidade social.
O fato de a representação ser uma constituição do objeto, expressiva do sujeito e a
serviço de suas necessidades e interesses, conduz, segundo Jodelet (1989, p. 36), a um “[...]
hiato de seu referente, este hiato deve-se tanto à intervenção especificadora dos valores e
códigos coletivos, como às implicações pessoais e aos envolvimentos sociais dos indivíduos.”
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A autora aponta ainda que este processo causa três tipos de efeitos nos conteúdos
representados: as distorções, as suplementações e as subtrações ou desfalques. Nas distorções,
apesar da presença de todos os atributos do objeto representado, alguns deles se encontram
acentuados ou minimizados, reduzindo uma dissonância cognitiva; na suplementação, são
atribuídas ao objeto de representação características e conotações que ele não possui; nas
subtrações, são suprimidas características ou atributos que pertencem ao objeto representado.
Essas características são fundamentais para a análise do processo de objetivação.
O segundo processo responsável pela construção da representação é a ancoragem, que
foi definido por Jodelet (1990) como o processo que nos permite atribuir sentido a um novo
objeto a partir de um conhecimento já enraizado em nós. Desta forma, ao realizar o processo
de ancoragem, aproxima-se o novo, que num primeiro momento causa desconforto e tensão,
de um pensamento já constituído, de um conteúdo anteriormente estabelecido, de tal maneira
que esse novo deixe de ser um objeto estranho e passe a ser tornar familiar. A forma como
representamos os conteúdos reforça a sensação de pertença a determinado contexto social. É
por meio dos sentidos que imprime às representações sociais que o grupo expressa sua
identidade.
Sobre a ancoragem, Moscovici (2012, p. 156) afirma que ela é o processo pelo qual
“[...] a sociedade torna o objeto social um instrumento do qual pode dispor e esse objeto é
colocado numa escala de preferências nas relações sociais existentes.” Trata-se de um contato
que impede uma ruptura brusca, antes da rejeição definitiva ou da adaptação do grupo a
determinado objeto. No decorrer dessa tomada de contato, o objeto é associado às formas
conhecidas e pensadas através delas.
Segundo Jodelet (1990), os elementos da representação não somente revelam relações
sociais, também colaboram para constituí-las. A “estrutura imaginante” torna-se um guia, uma
forma de ler e compreender a realidade, e esse sistema de interpretação da realidade possui
uma função mediadora entre membros de um mesmo grupo e entre o indivíduo e o meio do
qual faz parte, tornando-se um código comum que admite classificar indivíduos e
acontecimentos. Jodelet (1990, p. 376) diz que “fazer sentido de qualquer coisa nova é
aproximá-la daquilo que conhecemos, qualificando-a com as palavras de nossa linguagem” e,
ao fazermos uso da mesma linguagem, de um código comum ao grupo, possuímos um poder
de influência maior sobre os sujeitos.
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Para Alves-Mazzoti (1994), o objetivo maior de Jodelet é apontar a relação existente
entre ancoragem e objetivação e como, dessa relação, articulam-se as três funções que são
básicas às representações: a integração da novidade, permitindo-nos compreender o
significado que damos ao objeto fruto de nossa representação; a interpretação da realidade,
a representação utilizada como sistema de interpretação do mundo que nos rodeia,
fornecendo-nos as ferramentas necessárias para a conduta mais adequada a determinado
contexto social; e, por fim, a função de orientação dessas condutas e das relações sociais,
sua integração em um determinado sistema de recepção e a maneira como são influenciados
mutuamente por elementos encontrados nesse sistema.
Para Jodelet (1989, p. 31), construímos representações sociais para nos ajustar, nos
localizar física e intelectualmente no mundo que nos cerca, bem como identificar e resolver os
problemas que esse mundo nos impõe. Ela afirma ainda que as representações sociais são
importantes para nossas vidas justamente porque compartilhamos o mundo com outras
pessoas, ora convergindo, ora divergindo, mas sempre nos guiando “na maneira de nomear e
definir em conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na maneira de
interpretá-los, estatuí-los e, se for o caso, de formar uma posição a respeito e defendê-la”.
Ainda de acordo com a autora, a comunicação tem um papel essencial para a
instituição de um universo consensual, em função das trocas e interações que permeiam esse
universo – isso porque a comunicação é portadora de representações. Ela incide também
[...] sobre os aspectos estruturais e formais do pensamento social, visto que
engaja os processos de interação social, influência, consenso e dissenso e
polêmica. Enfim, a comunicação concorre para forjar representações que,
apoiadas numa energética social, são pertinentes à vida prática e afetiva dos
grupos. Energética e pertinência sociais que consideram, ao lado do poder de
desempenho das palavras e discursos, a força pela qual as representações
inauguram as versões de realidade, comuns e partilhadas. (JODELET, 1989,
p. 31).

A estrutura argumentativa, notadamente as figuras utilizadas, organiza o discurso na
comunicação, girando em torno de um esquema, argumento ou procedimento retórico. Pereira
e Mazzotti (2008, p. 211) afirmam que “a identificação e a exposição das metáforas que
coordenam os conjuntos dos argumentos são meios para expor o motivo central do discurso”.
Esse processo de metaforização vai atribuir significado a um objeto, expresso por meio de
predicados. Porém, esse processo não ocorre de forma individual, mas nas relações sociais,
envolvendo negociação, conversação e argumentação, determinando os predicados mais
coerentes ao objeto e que basearão os valores e crenças do grupo.
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Para os autores, o processo ora citado é o mesmo proposto por Moscovici em relação à
formação de uma representação social por meio da objetivação e ancoragem.
Ao identificar a metáfora que coordena as ideias do discurso também se
revelam os valores e modelos que a sustentam, ou seja, as representações
sociais que o grupo possui sobre o objeto e os valores em que estas estão
ancoradas. [...] ao naturalizar um objeto, ele passa a integrar nossa rede de
significados de tal maneira que não se percebe que estamos diante de uma
representação. (PEREIRA; MAZZOTTI, 2008, p. 211).

Nos diálogos é que são estabelecidos valores e modelos que orientam as práticas do
viver de cada grupo e, consequentemente, suas representações sociais. Moscovici (2012, p.
176) afirma ainda que a “representação social enraizada no meio social se afirma como hábito
(costume), idiossincrasia individual ou cultural”. Ou seja, ela se torna parte do contexto, cria
uma realidade social de tal forma que as pessoas não questionam mais sua presença.
As representações sociais, por serem uma construção de grupo, também
assumem múltiplas facetas, pois é a partir de suas vivências e experiências
que os conceitos e as informações recebidas são organizados e
hierarquizados de acordo com o preferível para cada grupo. São os
preferíveis, os interesses do grupo, que o fazem aceitar ou rejeitar
determinado discurso. Por isso, a identificação dos argumentos contra ou a
favor permite revelar indícios dos valores compartilhados pelo grupo,
podendo, assim, identificar suas representações sobre determinado objeto.
(PEREIRA; MAZZOTTI, 2008, p. 209).

Ainda segundo os autores, as representações sociais se formam, se modificam e se
revelam por meio dos discursos. A retórica, assim como as representações sociais, opera com
juízos de valor, sendo por meio da análise desses argumentos que identificamos as verdades
para determinados grupos. Para tanto, a representação social se mostra como um instrumento
social polivalente, tornando-se um sistema de interpretação em parte automático e, desta
forma, parte integrante do comportamento real e simbólico de um grupo.
Saraiva (2005) afirma que as aproximações que vêm sendo estabelecidas com a teoria
das representações sociais apontam estas como um campo de investigação promissor para
profissionais em diferentes áreas do conhecimento. Em particular, pelo fato de possibilitarem
a compreensão, por meio da elaboração dos atores sociais, de como o senso comum
transforma saberes formais em explicações práticas sobre o contexto social, o homem e a
natureza. Ainda segundo a autora, a dimensão inovadora das representações sociais permitiu
devolver aos saberes do senso comum “seu espaço de produção obscurecido pela legitimidade
outorgada aos saberes científicos” (SARAIVA, 2005, p. 17), em uma sociedade em que há
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uma supervalorização da produção desses saberes como referencial de compreensão e
explicação da realidade.
2.2 Os saberes da formação e os saberes das práticas na formação do docente de curso
de Pedagogia
A categoria saber docente foi criada para permitir um foco entre os saberes que os
professores constroem para poder ensinar e aqueles saberes que eles realmente ensinam, o
que, segundo Monteiro (2001, p. 123), são saberes “mediados por e criadores de saberes
práticos que passam a ser considerados fundamentais para a configuração da identidade e
competência profissionais”. Ou seja, são os saberes que os professores efetivamente utilizam
em sua prática no dia-a-dia das salas de aula. A autora afirma ainda que mesmo com trabalhos
relevantes como os de Tardif, Lessard; Lahayne (1991) e Perrenaud (1993 e 1999) que
permitem a compreensão da especificidade da ação docente, ainda podemos perceber a
ausência de pesquisas que tem como foco a análise mais direta da relação dos professores com
os saberes que ensinam e a maneira como ensinam esses saberes a seus alunos. Tarefa que
demanda um esforço de especialistas nas mais diferentes áreas de conhecimento para
esclarecer melhor essa relação, por sinal, muito valorizada pelos professores, em especial
aqueles que atuam no ensino fundamental e médio, mas que ao mesmo tempo é ausente de sua
realidade, de seus comentários e das conversas cotidianas e profissionais.
Para Lüdke (2001), há uma percepção por parte dos professores de que a pesquisa
realizada em meio acadêmico não consegue atingir os problemas e temas mais importantes
próximos do trabalho que os professores desenvolvem nas escolas. Porém, ela, com certeza,
domina os métodos e recursos que são necessários para que se investigue adequadamente
esses assuntos. O fato é que, para muitos professores, as pesquisas que eles fazem, ou
poderiam fazer, na escola parece não ter a capacidade de dominar de forma plena o
conhecimento do objeto pesquisado, mesmo não havendo dúvidas de que é o professor e não
o pesquisador da academia que sabe qual é esse objeto. Para a autora, esses professores
acreditam que
[...] seu saber parece ficar pairando em um interstício, situado entre o que ele
domina pela sua aprendizagem anterior em confronto com o que sua
experiência vem confirmando e sua aspiração de expansão desse saber, por
meio de recursos que poderão vir de pesquisa, talvez, não necessariamente.
Em todo caso, seu trabalho presente não depende dela, aparentemente. Não
da pesquisa tradicional, canônica, embora ela continue a funcionar como
modelo distante, aprendido na instituição formadora e atuante até hoje. (p.
89).
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Sobre essa questão, Shulman (1999 apud LUDKE, 2001, p. 86) afirma ainda que não
se pode esperar da pesquisa, na qual se apoia a prática profissional, que confira um
conhecimento certo, mas sim que norteie as práticas. Para ele, as pesquisas proporcionam
maneiras de reduzir incertezas, não de removê-las. Oferecem precedentes e exemplos,
informam julgamentos, contribuem com padrões de prática mais do que com regras claras e
de procedimento, e que raramente aliviam o profissional de suas atribulações. O autor afirma
ainda: “ao deslocar-se do conhecimento disciplinar para o terreno da prática profissional,
muda-se o domínio puramente intelectual para um no qual princípios teóricos, práticos e
morais se conectam, colidem e convergem infinitamente”.
Para Schon (1995, p. 90), perguntar aos professores o que fazem não é suficiente,
porque há uma grande divergência entre as ações e as palavras. O autor acredita que
precisamos chegar ao que os professores fazem através da observação direta e registrada, que
permita descrições detalhadas de comportamentos e reconstrução de intenções, estratégias e
pressupostos. “A confrontação com os dados diretamente observáveis produz muitas vezes
um choque educacional, à medida que os professores vão descobrindo que atuam segundo
teorias de ação diferentes daquelas que professam.” Para o autor, há duas grandes dificuldades
na formação de professores para a introdução de um praticum1 reflexivo:
[...] por um lado, a epistemologia dominante na Universidade e, por outro, o
currículo profissional normativo: primeiro ensinam-se os princípios
científicos relevantes, depois a aplicação desses princípios e, por último,
tem-se um praticum cujo objetivo é aplicar à prática cotidiana os princípios
da ciência aplicada. (SCHON, 1995, p. 91).

O praticum, para ter sua utilidade, envolverá sempre conhecimentos diferentes do
saber escolar. Para Schon (1995), os alunos-mestres geralmente têm consciência dessa
defasagem e os programas de formação pouco ajudam a lidar com essas discrepâncias. O que
pode ser feito para começar a mudar essa realidade é incrementar esses praticums reflexivos
que começaram a emergir e estimular na formação inicial, nos espaços de supervisão e na
formação contínua a sua criação. O autor acredita que a escola pode se tornar um praticum
reflexivo a partir do momento em que professores e gestores se mostrarem dispostos a
trabalhar em conjunto para reproduzir esse tipo de experiência educacional.

1

Praticum é um mundo virtual que representa o mundo da prática. Esse mundo virtual é qualquer cenário que
representa o mundo real e que nos permite fazer experiências, cometer erros, tomar consciência de nossos erros e
tentar de novo, de outra maneira. O praticum reflexivo para os professores pode ocorrer em diferentes estágios
da formação e da prática profissionais, com o objetivo de fazer com que tomem consciência da sua própria
aprendizagem (SCHON, 1995, p. 80-81).

31

De acordo com Tardif (2000, p. 11), a noção de saber é extensa, engloba
conhecimentos, competências, habilidades, aptidões e atitudes. Os saberes profissionais são
saberes da ação, do trabalho e no trabalho, o que significa que os saberes profissionais não só
focam o trabalho, tomando-o como objeto, mas são também “saberes trabalhados, saberes
laborados, incorporados no processo de trabalho docente, que só tem sentido em relação às
situações de trabalho e que são nessas situações que são construídos, modelados e utilizados
de maneira significativa pelos trabalhadores”.
Tardif distingue ainda os saberes profissionais dos professores:
a) Temporais, ou seja, adquiridos através do tempo. Acrescenta que esses saberes têm pelo
menos três sentidos: 1º sentido – boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, os
papéis do professor e sobre como ensinar vem de suas histórias de vida, em especial da sua
história de vida escolar, em que esses profissionais ficaram imersos por muito tempo, mesmo
antes de começarem a trabalhar. Para Tardif (2000, p. 13), essa imersão “se manifesta através
de toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de
certezas sobre as práticas docentes”. Essa experiência é tão significativa que a maioria dos
dispositivos de formação não consegue mudar ou abalar esses “saberes da experiência” (grifo
nosso). 2º sentido – os primeiros anos de prática profissional são decisivos na “aquisição do
sentimento de competência e no estabelecimento das rotinas de trabalho, ou seja, na
estruturação da prática profissional”. Tardif (2000) afirma que a maioria dos professores
aprende, ainda nos dias de hoje, a trabalhar na base da tentativa e erro, o que, segundo o autor,
é uma aprendizagem difícil e ligada ao que ele chama de “sobrevivência profissional”.
Finalmente o 3º sentido – os saberes profissionais. Estes são “utilizados e se desenvolvem no
âmbito de uma carreira, isto é, de um processo de vida profissional de longa duração do qual
fazem parte dimensões identitárias e dimensões de socialização profissional, bem como fases
e mudanças”, ou seja, para Tardif (2000, p. 14) a carreira do professor se desenvolve por meio
de um processo de identificação e incorporação das práticas e rotinas das e nas instituições,
onde se exige a adaptação da equipe de professores, diretores etc. à escola, e não o contrário.
Em termos profissionais e de carreira, “saber como viver em uma escola é tão importante
quanto saber ensinar em sala de aula”.
b) Plurais e heterogêneos: essa perspectiva também se dá em três sentidos: 1º sentido – os
saberes profissionais provêm de diversas fontes. Para Tardif (2000), o professor apoia seu
trabalho na cultura pessoal, em conhecimentos adquiridos na universidade e durante sua
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formação profissional naquilo que ele chama de “conhecimentos curriculares veiculados pelos
programas, guias e manuais escolares”. Seria a ligação dos saberes da experiência de trabalho
nas experiências de certos professores e em tradições peculiares do ofício docente. 2º sentido
– os saberes profissionais são variados e heterogêneos por não formarem um repertório único
de conhecimentos. Para Tardif (2000, p. 13), um professor dificilmente trabalha baseado em
uma única teoria ou prática, ao contrário, os professores se utilizam de diferentes teorias e
técnicas, que variam conforme suas necessidades. Ou seja, a relação dos professores “com os
saberes não é de busca de coerência, mas de utilização integrada no trabalho, em função de
vários objetivos que procuram atingir simultaneamente”. 3º sentido – a prática dos professores
é heterogênea no que se refere aos objetivos internos da ação e aos saberes mobilizados, ou
seja, como os professores buscam atingir diferentes objetivos durante a realização do seu
trabalho, eles não se utilizam dos mesmos tipos de conhecimentos, competências ou aptidões.
[...] percebe-se que o professor precisa mobilizar um vasto cabedal de
saberes e habilidades, porque sua ação é orientada por diferentes objetivos:
objetivos emocionais ligados à motivação dos alunos, objetivos sociais
ligados à disciplina e à gestão da turma, objetivos cognitivos ligados à
aprendizagem da matéria ensinada, objetivos coletivos ligados ao projeto
educacional da escola etc. (TARDIF, 2000, p. 15).

Neste sentido, o autor afirma ainda que os saberes profissionais dos professores têm
certa unidade e que esta não se trata de uma unidade teórica ou conceitual, mas pragmática, e
faz ainda uma analogia com a atividade do artesão. Refere-se à relação do artesão com suas
ferramentas de trabalho como uma relação pragmática.
[...] essas ferramentas constituem recursos concretos integrados ao processo
de trabalho, porque podem servir para fazer alguma coisa específica
relacionada com as tarefas que competem ao artesão. Ocorre o mesmo com
os saberes profissionais dos professores: eles estão a serviço da ação e é na
ação que assumem seu significado e sua utilidade. (TARDIF, 2000, p. 15).

c) Personalizados e situados - o fato de esses saberes serem personalizados e situados faz
com que não possam simplesmente ser reduzidos ao estudo da cognição ou do pensamento
dos professores. Os professores devem ser vistos como indivíduos com uma história de vida,
como atores sociais que possuem emoções, corpo, personalidade, cultura e cujos pensamentos
e ações carregam consigo marcas dos contextos nos quais estão inseridos. Tardif (2000, p. 15)
afirma ainda que esses saberes profissionais são fortemente personalizados, ou seja, “se trata
raramente de saberes formalizados, de saberes objetivados, mais sim de saberes apropriados,
incorporados, subjetivados, saberes que é difícil dissociar das pessoas, de sua experiência e
situação de trabalho”. Para Tardif (2000, p. 16), nas profissões em que se dão interações
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humanas, a personalidade do trabalhador é absorvida no processo de trabalho e até certo ponto
constitui o principal meio de interação. O que nos permite compreender porque os
professores, quando questionados sobre suas competências profissionais, falam, em muitos
momentos, primeiro de suas personalidades, habilidades pessoais e talentos como fatores
responsáveis ou fundamentais para o êxito em seu trabalho. Porém, os saberes profissionais
não são somente personalizados, são também situados, ou seja, “[...] construídos e utilizados
em função de uma situação de trabalho particular, e é em relação a essa situação particular
que eles ganham sentido”. Desta forma, diferentemente do conhecimento acadêmico, os
saberes profissionais não são construídos e/ou utilizados em função do potencial de
“transferência e generalização” que possuem, eles estão “encravados, embutidos, encerrados
em uma situação de trabalho à qual devem atender”.
Tardif (2000, p. 16) se refere à “contextualidade” (grifo do autor) para falar dos
saberes profissionais, pois, para ele, as situações de trabalho colocam seres humanos na
presença uns dos outros, e desta forma eles negociam e compreendem juntos os significados
do trabalho coletivo. Essa compreensão negociada, compreendida em comum acordo supõe
que os significados que professores e alunos atribuem às situações de ensino sejam
“elaborados e partilhados dentro dessas próprias situações; ou seja, eles estão ancorados nas
situações que ajudam a definir”. Fenômenos de ancoragem que levam pesquisadores a “se
interessar pela cognição situada, pela aprendizagem contextualizada, onde os saberes são
construídos pelos atores em função dos contextos de trabalho”.
As pesquisas sobre formação e profissão docente sinalizam uma revisão na forma de
se compreender a prática pedagógica do professor, considerada mobilizadora de saberes
profissionais que constrói e reconstrói conhecimentos conforme as necessidades de utilização
destes, suas experiências, seus trajetos formativos e profissionais. As pesquisas que trabalham
o tema formação de professores destacam a importância da prática pedagógica, sendo esta
analisada hoje como algo relevante, contrariando abordagens que procuravam separá-la da
formação (NUNES, 2001, p. 28). A autora nos mostra ainda que a busca por novos enfoques e
paradigmas visando compreender a “prática pedagógica e os saberes pedagógicos e
epistemológicos relativos ao conteúdo escolar a ser ensinado/aprendido” ainda é tímida na
realidade brasileira. Foi a partir de 1990 que se iniciou o desenvolvimento de pesquisas que,
levando em consideração a complexidade da prática e dos saberes docentes, foram em busca
de resgatar o papel do professor e a importância em pensar a formação além da abordagem
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acadêmica, envolvendo, desta forma, o desenvolvimento pessoal, profissional e a
organizacional da profissão docente.
Nessa busca para identificar os diferentes saberes tácitos que constituíam a prática
docente, Nunes (2001) afirma que se passou a estudar a construção do trabalho do professor,
levando em consideração os aspectos pessoais e profissionais de suas histórias de vida. Desta
forma, percebeu-se uma reviravolta nos estudos sobre essa temática, que passaram então a
considerar e a reconhecer saberes construídos pelos professores, o que antes não era relevado.
Partindo desse desejo em analisar a formação de professores a partir da valorização destes é
que as pesquisas sobre os saberes docente alavancam e começam a aparecer na literatura em
uma busca para identificar, dentro da prática docente, os saberes implícitos que a compõem.
Pimenta (1996, p. 76) afirma que, ao repensar essa formação docente partindo da análise
da prática pedagógica, identifica-se o surgimento da questão dos saberes como um dos
aspectos que vão ser considerados nos estudos sobre a identidade da profissão docente. Ela
parte do princípio de que essa identidade é construída
A partir da significação social da profissão; da revisão constante dos
significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas também da
reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que permanecem
significativas. Práticas que resistem a inovações porque estão repletas de
saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e
as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da
construção de novas teorias.

Como os saberes dos professores vão se construindo a partir de uma reflexão na e
sobre a prática, Pimenta (1996) resgata a importância de considerarmos o professor em sua
própria formação (auto formação), reelaborando saberes iniciais em confronto com as práticas
vividas. A autora afirma que esta tendência vem se mostrando como um novo paradigma na
formação dos professores, construindo uma política de desenvolvimento pessoal e
profissional dos professores e das instituições de educação.
Nunes (2001, p. 31) afirma ainda que pesquisas realizadas por Silva (1997) e Therrien
(1995) revelam a existência de um conhecimento profissional que é construído no decorrer da
carreira docente, apesar das diferentes características que compõem a trajetória de cada
professor, já que são essas trajetórias que norteiam a prática educativa. A autora ressalta que o
fato de “pensar/produzir uma teoria a partir da prática educativa, considerando a sabedoria e
experiência dos professores, não significa a negação do papel da teoria na produção do
conhecimento”. Destaca apenas a importância de desenvolver pesquisas cujo intuito é
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identificar e analisar os saberes docentes, de forma que estes contribuam para a ampliação e
implementação de políticas que envolvam a questão da formação, partindo da ótica dos
próprios sujeitos que estão envolvidos nesse processo, no caso, os professores.
Sobre este aspecto, Isaia (2006, p. 71) afirma ainda que a docência é apreendida como
um processo complexo que se constrói ao longo de um percurso que engloba, de forma
integrada, as ideias de trajetória e formação, consolidadas nas trajetórias de formação. O autor
entende “trajetória” como “porções de tempo que vão se sucedendo ao longo da vida dos
professores e simboliza uma explicitação temporal”. Esta trajetória envolve um processo
complexo, que engloba fases da vida e profissão docente. Ao longo de suas carreiras, os
professores vão se formando, tendo presentes as demandas da vida e da profissão e sendo
sujeitos ativos de sua própria história de formação.
No que se refere a essa relação entre formação e prática, Tardif (2000, p. 18) afirma que
a pesquisa, a formação e a prática constituem, de acordo com o modelo aplicacionista 2, três
polos separados: os pesquisadores produzem conhecimentos que são em seguida transmitidos
no momento da formação e finalmente aplicados na prática. Essa produção dos
conhecimentos, formação relativa a esses conhecimentos e mobilização dos conhecimentos na
ação tornam-se, então, problemáticas e questões completamente separadas, que competem a
diferentes grupos de agentes: os pesquisadores, os formadores e os professores. Por sua vez,
cada um desses grupos de agentes é submetido a exigências e a trajetórias profissionais
conforme os tipos de carreira. De uma maneira geral, os pesquisadores têm interesse em
abandonar a esfera da formação para o magistério e em evitar investir tempo nos espaços da
prática. Eles devem, antes de tudo, “escrever e falar diante dos seus pares, conseguir subsídios
e formar outros pesquisadores por meio de uma formação de alto nível, no doutorado ou pósdoutorado, em que seus candidatos não se destinam ao ensino primário e secundário”. Para
Tardif, em decorrência dessa formação aplicacionista, quando os alunos terminam sua
formação, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na prática e constatando,
na maioria das vezes, que esses conhecimentos proposicionais não se aplicam, da maneira
como gostariam, nas ações diárias.
Para Tardif (2000, p. 19), o modelo aplicacionista possui dois problemas que devem ser
mencionados: primeiro, “ele é idealizado de acordo com uma lógica disciplinar e não segundo
2

Segundo o modelo aplicacionista do conhecimento, os alunos passam certo número de anos a assistir as aulas
baseadas em disciplinas e constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, durante essas aulas, ele
estagiam para “aplicarem” esses conhecimentos (TARDIF, 2000, p. 13).
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uma lógica profissional centrada no estudo das tarefas e realidades do trabalho dos
professores”; segundo, “esse modelo trata os alunos como espíritos livres e não leva em
consideração suas crenças e representações anteriores a respeito do ensino”. Limita-se, na
maioria das vezes, a fornecer conhecimentos proposicionais, informações, mas sem executar
um trabalho profundo sobre “os filtros cognitivos, sociais e afetivos através dos quais os
futuros professores recebem e processam essas informações”. O que acontece, de fato, é que
esses docentes terminam suas formações sem terem sido abalados em suas crenças (que
permanecem fortes através dos anos, pois provêm de suas histórias de vida e de sua história
escolar), crenças essas que vão se reatualizar no momento de aprenderem a profissão, que
serão constantemente reforçadas pela socialização da função de professor e pelo grupo de
trabalho nas escolas, começando pelos professores mais experientes.
2.3 A Pedagogia Universitária
Os saberes que constituem a profissão docente implicam consciência, compreensão e
conhecimento. Sobre essas bases é que se podem estabelecer a reflexividade e, com ela, uma
perspectiva mais emancipatória da profissão. A pesquisa tem sido umas das alternativas
encontradas para subsidiar a mudança das práticas da educação superior. Distanciando-se da
racionalidade técnica, os caminhos investigativos têm procurado compreender as trajetórias
docentes por meio da análise do contexto histórico e político de sua produção. Foram
privilegiados os espaços de produção da sala de aula e o modo como o professor vem
construindo seus saberes sobre a docência. É necessário que o professor seja ponte entre o
conhecimento disponível e as estruturas cognitivas, culturais e afetivas dos educandos. É
sobre esta base que é preciso reconstruir a função docente, aceitando o desafio de uma nova
perspectiva para sua profissionalização (Cunha, 2007).
Ainda segundo a autora, no que se refere ao trabalho docente, a concepção de
profissionalidade 3 é mais adequada do que a de profissão, isso se deve ao fato de que a
docência não é um exercício estático e permanente; é sempre processo. Essa ideia contraria a
história construída para o trabalho do professor, materializada na ideia de que a função
docente tem como base ensinar um corpo de conhecimentos legitimados pela ciência e
cultura. Segundo essa perspectiva, a erudição seria a qualidade docente mais reconhecida e

3

“O termo profissionalidade tem sido introduzido nas últimas reflexões sobre a formação profissional e se
traduz na ideia de ser uma profissão em ação, em processo, em movimento” (CUNHA, 2007, p. 14).
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“representaria um depositário do saber, cuja palavra estaria pré-ungida de legitimação (p.
14)”.
Cunha (2007, p. 16) defende que a ação de ensino não pode isolar-se do espaço e do
tempo em que se realiza, pois está intimamente ligada a determinações que circulam ao seu
redor. Essa premissa recoloca a profissionalidade do professor, que não representa mais o
papel tradicional de transmissor de informações e conhecimentos, assumindo uma
profissionalidade nova, de caráter interpretativo, uma ponte entre “o conhecimento
sistematizado, os saberes da prática social e a cultura onde acontece o ato educativo, incluindo
as estruturas sociocognitivas do aluno”. Para a autora, torna-se urgente a reconfiguração da
prática educativa, pois, com o esgotamento do modelo tradicional de ensino e aprendizagem,
não há mais lugar para o espontaneísmo e a acomodação. É necessário resgatar para o
professor a dimensão do desejo e a compreensão de que seu trabalho vale a pena, mas que
mudanças são precisas.
Nesse sentido, estudos que privilegiam formas de ensinar e aprender que rompam com as
práticas tradicionais merecem destaque. Estes estudos serviram de inspiração e base para o
surgimento de uma nova didática na educação superior, que articula o campo da Pedagogia
com as particularidades da área de conhecimento do professor universitário. A Pedagogia
Universitária é um campo de diálogo epistemológico que envolve o conhecimento específico
e o conhecimento pedagógico. Ela se diferencia da Pedagogia em geral pelo interesse que
possui em compreender o processo de aprendizagem de pessoas adultas4 em suas trajetórias
de formação profissional. É um campo em que a prática pedagógica não é reduzida às
questões didáticas e metodológicas de estudar e aprender, mas está articulada a uma visão de
educação como prática social e ao conhecimento como produção histórico-cultural datada e
situada, numa relação dialética entre prática-teoria-prática, conteúdo-forma, sujeitos-saberesexperiências e perspectivas interdisciplinares (FERNANDES, 1999).
Cunha (2004, p. 321) define a pedagogia universitária como
Um campo polissêmico de produção e aplicação dos conhecimentos
pedagógicos na educação superior. Reconhece distintos campos científicos
dos quais toma referentes epistemológicos e culturais para definir suas bases
e características [...] pressupõe, especialmente, conhecimentos no âmbito do
4

O processo de aprendizagem de adultos pressupõe o seu engajamento consciente e voluntário, isso equivale
a dizer que eles precisam compreender a finalidade de estudar os conteúdos apresentados, necessitam
entender a lógica e ter a possibilidade de negociar as formas propostas pelo professor para trabalhar esses
conteúdos e para avaliar a aprendizagem realizada (SOARES, 2009, p. 101).
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currículo e da prática pedagógica que incluem as formas de ensinar e
aprender. Incide sobre as teorias e as práticas de formação de professores e
dos estudantes da educação superior. Articula as dimensões do ensino e da
pesquisa nos lugares e espaços de formação.

Desta forma, ao compreender o entendimento que os professores possuem sobre sua
prática no ensino superior e como estas vão sendo consolidadas ao longo de sua trajetória
profissional, é possível reconstruir as bases epistemológicas capazes de colaborar para o
entendimento de como os professores apreendem a docência. Para Bolzan e Isaia (2010), o
processo de construção da aprendizagem docente é feito de forma colaborativa, acontece na
prática de sala de aula e no exercício diário de atuação na universidade. É uma conquista
social e compartilhada envolvendo trocas e representações acerca do ser docente. Para as
autoras, é desta forma que o docente constrói sua professoralidade, levando em consideração
atitudes e valores relativos aos saberes da experiência e não dominando apenas
conhecimentos, fazer e saberes sobre o seu trabalho.
Ainda de acordo com os autores, a Pedagogia Universitária tem como conceito base de
sua proposta o conhecimento compartilhado, que envolve duas noções básicas: a
aprendizagem colaborativa, compreendida a partir de uma dinâmica de trocas entre
“pares/docentes/discentes, o que implica a autonomia dos sujeitos envolvidos nesse processo,
permitindo-lhes, a partir da reestruturação individual dos seus esquemas de conhecimento,
resolver diferentes situações didático-pedagógicas e profissionais (p. 17)”. Os autores
acreditam que, ao compartilharmos ideias, dúvidas ou nossas inquietações, estas pressupõem
atividades colaborativas, portanto favorecem o avanço do processo formativo que está em
andamento.
A segunda noção dentro do conceito de “conhecimento compartilhado” é a aprendizagem
docente: ela é compreendida como o processo em que o professor apreende sua própria
atividade, ao fazer uma análise e interpretação pessoal da atividade que realiza por meio do
compartilhamento de ideias, saberes e fazeres. Segundo as autoras, a aprendizagem docente
implica uma atividade conjunta e pressupõe um “processo interdiscursivo e intersubjetivo”,
pois é através dessa “relação plural, interativa e mediacional que a aprendizagem se dá,
envolvendo um movimento de construção e reconstrução de ideia e premissas advindas do
processo de compartilhamento” (p. 18).
Discutir a aprendizagem docente exige que nós possamos compreendê-la a partir dos
movimentos construtivos que se formam como um conjunto de movimentos produzidos pelo
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docente à medida que ele atua. Atividade esta que é marcada pelas trajetórias de formação dos
professores e incorporada à docência a partir da tomada de consciência das dimensões
pessoais e profissionais que mediam esse processo. Para Bolzan (2002), não há uma
linearidade no processo de aprendizagem docente, trata-se de um processo que acompanha o
docente ao longo da carreira. Os diferentes movimentos de construção do sujeito como
professor dependem da interação e dos processos de formação em andamento na própria
aprendizagem da docência. Esses movimentos vão corresponder a momentos de ruptura e
oscilação necessários para o surgimento de novos percursos a serem trilhados pelos
professores, o que implica uma reorganização contínua dos saberes pedagógicos, teóricos e
práticos, em que o novo se elabora a partir do velho, por meio de ajustes desses sistemas.
A elaboração de uma pedagogia universitária pressupõe o processo de
aprendizagem docente na medida em que os professores precisam
conscientizar-se da inter-relação teoria/prática. As teorizações, via de regra,
requerem a incorporação de ferramentas conceituais para questionar tanto a
teoria quanto a prática e não para configurá-la. Cabe ao professor não só
considerar a dinâmica relacional teoria/prática no processo de
profissionalização discente como também incorporá-la ao seu processo de
aprender a docência. Isso não significa que o professor não tenha que
organizar os processos formativos para dar conta da sala de aula através dos
estudos teóricos, mas ele precisa compreender que a prática educativa
implica uma prática social, acadêmica e pedagógica. (BOLZAN; ISAIA,
2010, p. 22).

Para Bolzan e Isaia (2010), é necessário que haja uma priorização dos trabalhos coletivos,
bem como uma valoração de espaços e aprendizagens comuns. Quando se discutem situações
concretas vividas no contexto das salas de aula, isso colabora para a implementação de
trabalhos em equipe, o que permite fortalecer os laços de confiança e cooperação,
proporcionando um suporte importante para a construção do conhecimento pedagógico
compartilhado. A sala de aula se apresenta como um lugar em que são assumidas ideias, ações
e comportamentos que serão apropriados a partir das regras produzidas nesse espaço
sociocultural. Isso permite que os docentes e os futuros docentes sejam capazes de enfrentar
situações conhecidas que se reproduzem ou novos problemas a serem experimentados. Desta
forma, a Pedagogia Universitária precisa ser compreendida como um espaço de formação no
qual a organização pedagógica deve ser engendrada de maneira criativa e se constituir em um
centro de inovação no qual o protagonismo pedagógico é reconhecido como percurso
responsável pela emancipação dos processos formativos e da aprendizagem docente e, por
consequência, da professoralidade.
2.4 As representações sociais no discurso argumentativo sobre a prática
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Conduzir as pessoas por meio de palavras é uma arte, uma capacidade natural em algumas
pessoas. Mazzoti e Alves-Mazzotti (2010, p. 02) afirmam que as sociedades garantem a
continuidade pela comunicação que estabelecem entre seus membros por meio dos mais
diversos ritos e pela palavra falada e escrita. O gênero retórico denominado por Aristóteles
como epidítico procura recorrer a procedimentos que vão censurar ou louvar a conduta dos
sujeitos, conduzindo-os a reafirmar o que consideram preferível fazer ou ter. Essa censura ou
afirmação sobre o fazer ou ter é a base sobre a qual as pessoas vão deliberar a respeito da vida
social, objetivando o consenso efetivo ou imposto. Essa identidade e coesão dos grupos
sociais são “fundadas em certo número de crenças, coletivamente engendradas e
historicamente determinadas, que não possam ser postas em questão por constituírem o
fundamento do modo de vida e valores do grupo”.
Ainda de acordo com os autores, a retórica envolve o orador, o discurso e os auditórios,
sendo estes últimos considerados necessariamente ativos, pois devem decidir acerca do
discurso e do caráter do orador. Para persuadir os auditórios, é necessário que o orador se
adapte às características dos ouvintes, sendo reconhecido como um representante legítimo do
grupo, um líder, um porta-voz do que o grupo acredita, sendo este um parceiro do orador ao
compor e legitimar seu discurso. A análise retórica considera que os discursos são marcados
pelos contextos de sua anunciação, ou seja, de forma consciente ou não, ela expõe os
significados compartilhados pelos membros de um determinado grupo e, no limite, por todas
as pessoas.
Perelman (2002, p. 11) afirma que o orador que queira ser eficaz em seu discurso deve se
adaptar ao seu auditório. Essa adaptação consiste basicamente no fato de que o orador deve
escolher como ponto de partida do seu raciocínio as teses aceitas por aqueles aos quais se
dirige.
O objetivo de uma argumentação não é deduzir as consequências de certas
premissas, mas provocar ou aumentar a adesão de um auditório às teses
apresentadas ao seu assentimento, ela nunca se desenrola no vazio. Ela
pressupõe, de fato, um contato dos espíritos entre o orador e seu auditório, é
preciso que um discurso seja escutado, que um livro seja lido, pois, sem isso,
sua noção será nula.

Ou seja, para não fracassar em sua missão, o orador deve partir de premissas que
propiciem uma adesão suficiente por parte do auditório. Caso contrário, a primeira
preocupação de quem tem a intenção de persuadir deve ser reforçar tais premissas utilizando
todos os meios de que dispõe. Perelman (2002) afirma ainda que, quando não nos
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preocupamos com a adesão do auditório às premissas do discurso em nossa argumentação, há
como reflexo dessa postura uma falta grave, que o autor denomina como petição de princípio.
A adesão a uma tese se obtém por meio da argumentação, não podendo ser apresentada desde
o início ao auditório como tese já aceita.
Adaptar-se ao auditório é, antes de tudo, escolher como premissas da
argumentação as teses que são admitidas pelo auditório. Entre os objetos de
acordo, dos quais o orador pode tirar o ponto de partida do seu discurso, é
preciso distinguir os que se referem ao real, a saber, os fatos, as verdades e
presunções; e os que sustentam no preferível, a saber, os valores, as
hierarquias e os lugares do preferível. Enquanto que a linguagem e o senso
comum designam por “os fatos” e “as verdades” os elementos objetivos, que
se impõem a todos, a análise empreendida de um ponto de vista
argumentativo não nos permite negligenciar, sob pena de petição de
princípio, a atitude do auditório a seu respeito (PERELMAN, 2002, p. 19).

O autor afirma que, dentre as teses admitidas pelo auditório, cabe ao orador colher
suas premissas, o que, inevitavelmente, resultará em uma escolha. É necessária à
argumentação uma seleção prévia de fatos, valores, sua descrição de uma maneira particular
utilizando certa linguagem, com uma “insistência” que vai variar de acordo com a
importância que se lhe quer conferir.
Para Mazzotti (2008), o problema da comunicação requer das pessoas e dos grupos
sociais uma negociação dos significados assumidos por eles diante de questões que exijam
uma decisão ou quando há uma “impressão para a inferência”, como afirma Moscovici (2012,
p. 262). Essa negociação de significados é condição fundamental à comunicação. A
correspondência entre determinada situação social e o funcionamento do sistema cognitivo dá
origem à representação social de um objeto. Desta forma, a retórica oferece instrumentos
valiosos, em particular, às representações socais, pois estas se constituem por meio de
negociações de significados, o que implica tomadas de posição. O mesmo acontece quando se
delibera na situação retórica.
Para Pereira e Mazzotti (2008, p. 209), a maior preocupação da análise retórica é com
relação à compreensão de um discurso, não pelo aspecto sintático, mas pelos aspectos
“pragmático e semântico”, na palavra que não possui um único sentido, que pode assumir
diferentes formas e carregar sentidos diversos que se relacionam com o contexto social e
cultural de quem fala e de quem ouve. Da mesma forma, as representações sociais, por serem
uma construção do grupo, também “assumem múltiplas facetas, pois é a partir de suas
vivências e experiências que os conceitos e as informações recebidas são organizadas e
hierarquizadas de acordo com o preferível de cada grupo”. Como afirmado anteriormente, são

42

os preferíveis que fazem o grupo aceitar ou rejeitar determinado discurso. Por isso, a
identificação dos argumentos contrários ou favoráveis permite relevar indícios dos valores
que o grupo compartilha, possibilitando-nos, desta forma, identificar as representações sobre
determinado objeto. É no discurso e por meio dele que as representações sociais se constroem,
se modificam e se revelam – sua origem está nessa relação retórica que consente a
comunicação.
A análise retórica é feita através de técnicas argumentativas, das quais a mais geral é a
que estabelece o que se considera ser real, ou o que podemos chamar de “representação social
das coisas do mundo”. Os atores sociais criam discursos a respeito do mundo, seja ele
material ou social, por meio de comparações. Comparações essas que podem ser realizadas
pela dissociação de noções (que vai dividir uma noção tradicionalmente unida em duas partes
para constituir um termo superior, recorrendo a algum dos lugares dos preferíveis). Ao
compararmos noções tradicionalmente separadas, podemos produzir metáforas e metonímias.
A metaforização confere um significado a determinado objeto expresso por meio de
predicados. Mas esse processo não ocorre de forma individual e sim nas relações sociais,
portanto, envolve negociação, conversação e argumentação para determinar quais são os
predicados mais coerentes ao objeto, baseados nos valores e crenças do grupo. Esse processo
é o mesmo dos formadores de uma representação social: a objetivação e a ancoragem. Desta
forma, ao “identificarmos a metáfora que coordena as ideias do discurso, também se revelam
os valores e os modelos que a sustentam, ou seja, as representações sociais que o grupo possui
sobre o objeto e os valores em que estas estão ancoradas” (MAZZOTTI, 1999, p. 211).
Ainda segundo o autor, a identificação de uma metáfora não é uma tarefa simples,
pois, quando usada de maneira adequada, é como uma “roupa adequada para a ocasião”. Da
mesma forma acontece na objetivação e na ancoragem: ao naturalizarmos um objeto, ele
passar a fazer parte de nossa rede de significados de forma tão veemente que nem percebemos
que estamos diante de uma representação.
Os discursos utilizados na educação também são permeados de frases feitas, palavras
com forte conotação ou impactantes, por lemas ou slogans – estes serão examinados pela
retórica abreviada segundo Reboul (1998). Este autor possui vastos estudos sobre a linguagem
usual em educação que recorre aos slogans, forma sob a qual ele condensa as palavras
impactantes, lemas e frases feitas.
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O slogan é um enunciado conciso, anônimo, extremamente polissêmico que
mobiliza as pessoas em favor de uma causa, e que dificilmente pode
contraditado, pois é fechado aos ataques, daí sua eficácia. Atende aos mais
diversos grupos sociais, apresenta-se como algo normal, natural. Ao se
apresentar, o slogan “democratiza a escola”, com suas múltiplas acepções,
ninguém terá como se opor, pois seria ridicularizado. (MAZZOTI; ALVESMAZZOTTI, 2010, p. 12).

Na linguagem da educação, o slogan defende uma causa, opondo-se a outras. A
análise e a exposição de proposições da retórica abreviada permitem apreender as razões que
os grupos alegam para defenderem o que consideram preferível fazer, ou os valores que
orientam suas práticas. Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010, p. 12) fazem menção ao slogan “na
prática a teoria é outra”, que é muito utilizado entre os professores (nós teremos a chance de
encontrá-lo também nas falas dos professores que participaram deste estudo) e afirmam: com
esse slogan, os professores ou grupos de profissionais intentam desqualificar a formação que
receberam e estabelecer uma relação superior entre o fazer e as teorias originadas nas
ciências. Desta forma, afirmam que é da experiência que emerge uma teoria diferente da dos
cientistas. Seus significados são estabelecidos nos grupos sociais com os quais eles mantêm
uma identificação, sem que seja necessário falar muito – são pensamentos prontos, no melhor
estilo fast food.
Ainda segundo os autores, o quadro conceitual do slogan é o do empirismo ingênuo.
Eles exemplificam esse empirismo com afirmações do tipo “os povos primitivos têm uma
consciência ecológica porque vivem próximos à natureza”. Essa afirmação expressa uma
representação social dos processos de conhecimento. Independentemente do seu registro, eles
negam a necessidade das ciências no campo do fazer, em particular no escolar; desta forma, a
experiência é necessária e suficiente para que o professor realize seu trabalho.
As representações sociais da prática docente por professores da educação superior
serão analisadas dentro desta perspectiva. Trata-se de buscar em seus discursos aquilo que
legitima suas condutas, que torna coerente para eles aquilo que efetivamente falam e
defendem.
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CAPÍTULO 3
3.1 Metodologia da Pesquisa
Esta pesquisa de cunho qualitativo visa compreender as representações sociais de
práticas docentes por formadores de cursos de Pedagogia. A pesquisa foi realizada em uma
instituição de ensino superior privada e em uma instituição pública. Foram pesquisados um
total de 11 docentes, seis de instituição pública e cinco de instituição privada. Estes foram
escolhidos de acordo com sua disponibilidade para participar do estudo, seu vínculo com o
curso de Pedagogia (critério fundamental para a participação na pesquisa), a disponibilidade
de serem observados e entrevistados mediante a possibilidade de a pesquisadora estar na
cidade do Rio de Janeiro para a coleta de dados e, por fim, utilizamos também como critério
para a seleção de sujeitos o de redundância, a análise foi feita paralelamente à coleta, até que
não existissem mais elementos diferentes em suas falas.
A divisão desses grupos se deu para que, ao final da pesquisa, pudéssemos comparar
as representações desses docentes em relação à construção das representações que orientam a
realidade que envolve esse fazer docente.
A escolha pela comparação entre as instituições se deve, além de aos aspectos já
citados na introdução, concernentes a formação, currículo, carga horária de trabalho, a dados
obtidos a partir do Brasil (2010), os quais mostram que o setor privado é responsável pela
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maior parte da educação superior brasileira. Existe hoje no País um total de 2.377 instituições
de ensino superior, 2.099 são instituições privadas e apenas 278 são instituições públicas. O
número de professores no total é de 345.335, dos quais 214.546 trabalham no setor privado.
Outro ponto relevante na diferenciação entre as instituições públicas e privadas, e que
interfere diretamente nas práticas docentes, até pelo tempo disponível para o ensino e a
pesquisa, é o regime de trabalho. Dados do Brasil (2010) mostram que a rede pública
apresenta, predominantemente, regime de trabalho de tempo integral. Pode‐se observar que
são crescentes os percentuais relativos a tempo integral ao longo do período, que passa a
representar 80,2% em 2010. O regime de tempo parcial nas instituições públicas, por sua vez,
passa de 18,5%, em 2002, para 12,9%, em 2010. Residualmente, o percentual de horistas
representa 6,8% em 2010.
Na rede privada, prevalecem os horistas, ainda que tenham diminuído de 55,8%, em
2002, para 48,0%, em 2010. Os regimes integrais e parciais aumentam seus percentuais de
participação, sobretudo de 2008 para 2010. No ano de 2010, 24,0% dos regimes de trabalho
são em tempo integral e 28,0%, em tempo parcial.
As diferenças nos currículos são também consideradas fator de relevância. Enquanto
as instituições públicas tendem a oferecer uma abordagem mais teórica, centrando-se na
pesquisa educacional, instituições particulares tendem a desenvolver uma abordagem mais
pragmática do trabalho docente na formação de seus futuros professores. Assim, os indivíduos
que já são professores têm, provavelmente, expectativas diferentes com relação a um
programa de formação em relação àqueles que não têm experiência de sala de aula. Isso pode
afetar sua relação com o programa a ponto de, em um contexto mais teórico, como é o caso
dos cursos de instituições públicas de Pedagogia, esses alunos se sentirem desconectados com
o curso e isso afetar negativamente seu desempenho (LOUZANO et al., 2010).
Outro aspecto relevante que deve ser mencionado é em relação ao perfil dos alunos
nas diferentes instituições. Como há hoje uma grande exigência por formação superior/
profissional, há um ingresso cada vez maior de alunos neste nível de ensino tanto em
instituições pública, como em instituições particulares, sendo a segunda, a que possui
demanda mais significativa. Entre as formas de ingressos nos cursos superiores estão os
incentivos governamentais como as cotas nas IES públicas e o PROUNI nas IES privadas,
isso sem contar com os incentivos ao ingresso e permanência no ensino superior das classes C
e D (que eram minoria em cursos superiores) por meio de financiamentos estudantis, o que
implica mais do que uma mera transformação quantitativa da população de universitários.
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Para Britto et.al (2008, p. 788), essa nova demanda de alunos que permeiam as
instituições de ensino superior nos dias de hoje são,
Diferentemente do aluno "clássico" - cuja predisposição para estudar supõe
vínculos claros com idade, disponibilidade de tempo, formação escolar e
intelectual, capital cultural, financiamento familiar -, o aluno universitário
"novo", em grande parte pertencente à primeira geração de longa
escolaridade e oriundo de um segmento social cuja expectativa primeira é
formar-se para o mercado de trabalho de nível médio, não dispõe de
condições apropriadas para estudar, tem formação escolar primaria e média
insuficiente [...] mais frequentemente trabalha durante o dia e assiste a
cursos noturnos, com pouca disponibilidade de tempo e recursos para
participar de atividades acadêmicas que transcendam o espaço-aula,
raramente participando de atividades de extensão cultural, atividades de
pesquisa, encontros científicos, etc. Tais fatores [...] repercutem
intensamente nas práticas intelectuais e nas avaliações que se realizam em
seu interior.

Para os autores o "novo aluno" busca a Educação Superior como uma forma de mudar
de condição social, econômica e intelectual, o que, segundo Brito et. al (2008), não sucede da
falta de uma “capacidade genérica”, mas da maneira como esses alunos interagem e convivem
com o conhecimento formal.
Esta pesquisa utilizou diferentes ferramentas para a coleta de dados, o que visa,
segundo Lüdke e André (1986, p. 12), à necessidade de capturar, de maneiras distintas, a
“perspectiva dos participantes”, ou seja, a maneira como os professores formadores encaram
as questões que estão sendo focalizadas nesta pesquisa. “Ao considerar os diferentes pontos
de vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das
situações, geralmente inacessível ao observador externo.”
Em um primeiro momento, a pesquisadora fez uma observação do espaço a ser
estudado (a sala de aula e o docente em ação) e realizou registros em um diário de campo.
Este procedimento consiste basicamente em uma observação criteriosa de acontecimentos e
comportamentos ocorridos no cotidiano desses espaços, que vão possibilitar, posteriormente,
relacionar esses fatos com o tema de estudo. O diário de campo consiste em relato escrito
feito pelo investigador sobre o que foi visto, presenciado no transcorrer da observação,
favorecendo dados que serão aprofundados no decorrer desta pesquisa.
Outra ferramenta utilizada foi a entrevista semiestruturada, aplicada a partir de um
pequeno número de perguntas que facilitaram a sistematização e codificação dos dados
obtidos (RIZZINI; CASTRO, SARTOR, 1999), favorecendo não só a descrição dos
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade, além de
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permitir compreender aspectos como processos de construção da realidade por determinados
grupos sociais, práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e
atitudes.
Os dados coletados foram triangulados com o intuito de checar as informações
fornecidas na presente pesquisa através de diferentes métodos de coleta de dados – a
observação, entrevistas e gravações – levando a uma construção mais válida, confiável e
diversificada da realidade apresentada. A triangulação é um passo realizado pelos
pesquisadores para envolver várias interpretações de dados em diferentes tempos e lugares de
investigadores ou pares de pesquisadores (AZEVEDO et al., 2013, p. 07). Ainda segundo os
autores, a triangulação de dados nos permite olhar para o mesmo fenômeno, ou questão de
pesquisa, a partir de mais de uma fonte de dados. Informações provenientes de diferentes
ângulos podem ser utilizadas para confirmar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa e
ainda nos permitem limitar “os vieses pessoais e metodológicos”, aumentando a generalização
do estudo.
Bolzan (2004, p. 04) acredita que, a partir do momento em que se propõem a falar
sobre a maneira como exercem a docência, seu fazer docente, os professores explicitam suas
“concepções acerca do processo de ensinar e de aprender, deixam evidente a busca por um
caminho de indagação, demonstram a direção escolhida e, consequentemente, uma postura
reflexiva acerca de seus saberes e fazeres pedagógicos”.
Os dados coletados por meio de entrevistas foram analisados segundo o Modelo de
Estratégia Argumentativa (MEA), que se baseia na Teoria da Argumentação proposta por
Perelman (1993) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992). Para estes autores, ninguém tece
argumentos contra algo que concorda ou algo que é evidente, mas em muitos momentos essas
controvérsias não aparecem de forma evidente nas interações entre os sujeitos. O que se deve
levar em consideração é que elas são fonte de motivação para diálogos e outros tipos de
interações que vão além das interações presenciais, como em textos escritos, textos expressos
por imagens e pelos veículos de comunicação em massa etc.
A Teoria da Argumentação “procura relacionar o que se diz” com “o porquê se diz” e
“o como se diz” e compreende como racional todo tipo de interação linguística. “Por isso,
busca as razões que levaram os indivíduos a dizerem o que disseram no jogo argumentativo e
relaciona este dito com seus possíveis efeitos.” (CASTRO; BOLITE FRANT, 2009, p. 39).
Para estas autoras, o MEA explica momentos de negociação, quando se quer
convencer o outro de uma tese, reconhecendo a existência de controvérsias e acordos. A
Estratégia Argumentativa é a maneira pela qual se descrevem os argumentos quando das
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interações entre sujeitos. É uma ferramenta de análise que busca sentidos além do que é
expresso de forma explícita. Ou seja, encontrar aquilo que dá inteligibilidade e organização à
interação entre os indivíduos, partindo do pressuposto de que as interações são sempre
motivadas; seja pelas interações em sala ou em ambiente virtuais, nos diálogos ou em textos
escritos, o locutor sempre encontra uma forma de se expressar.
A análise, segundo o MEA, considera a argumentação segundo dois vieses: o
primeiro que diz respeito à sua ocorrência em situações em que sujeitos
interagem em contextos diversos, trata-se da argumentação viva que ocorre
no interior das práticas sociais. O segundo diz respeito ao diálogo que se
instala quando o objetivo é analisar interações de outros. [...] Compreendese, neste segundo caso, que quem analisa o discurso de outro dialoga com
este e deverá argumentar para sustentar para um auditório a interpretação
que propõe. (CASTRO; BOLITE FRANT, 2011, p. 39).

No que se refere às condições para o uso do MEA, Castro e Bolite Frant (2011)
afirmam que esta é uma ferramenta utilizada para encontrar as relações entre argumentos e os
“efeitos” (grifo das autoras) do discurso, seja pela adesão do outro, seja por uma ação
decorrente dessa adesão. Elas afirmam ainda que, como nossa linguagem do dia a dia é regida
por regras de uso, que provêm de consensos nas práticas sociais, é importante conhecer não
somente o contexto em que esses sujeitos se expressam, mas os elementos motivadores dessa
expressão, ou, ainda, a atividade em que está engajado.
As autoras também chamam atenção para o fato de que o material a ser analisado
sofre, antes de sua análise, um processo de fragmentação e redução pela impossibilidade de
podermos trabalhar com os inúmeros fatores que estão em jogo em uma interação. Para tanto,
nos procedimentos de reduzir e fragmentar, deve-se levar em consideração o “próprio jeito de
dizer”, pois “revela uma intenção e se constitui também como material para a análise
argumentativa [...], porém obriga a se separar articulações que são, na realidade, parte
integrante de um mesmo discurso” (CASTRO; BOLITE FRANT, 2011, p. 74).
Uma vez eliminadas algumas possibilidades de interpretação pelo trabalho de redução
e fragmentação, os objetivos da análise é que vão direcionar o recorte. Ou seja, as questões
que deram origem ao estudo e os objetivos traçados é que vão determinar as escolhas que
devem ser feitas para a realização da análise. O trabalho de redução e fragmentação do
discurso em análise se faz por meio de uma tópica, categorização e classificação de esquemas
argumentativos; o produto fruto desses processos é chamado de corpus de análise.
Os tipos de argumentos encontrados no discurso assim se caracterizam:
Procedimentos de ligação – são esquemas que, além de aproximar elementos distintos,
permitem que seja estabelecida uma solidariedade entre eles. “Cria-se entre algo que
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pensamos que o auditório acredita e a tese, aquilo que queremos que ele passe a acreditar uma
ligação, uma solidariedade, de tal modo que o auditório estará inclinado a aceitar a tese.”
(CASTRO; BOLITE FRANT, 2011, p. 76). Da mesma forma acontece quando temos uma
tese que gostaríamos que fosse rejeitada: fazemos com que ela esteja associada a coisas que o
auditório rejeita e desta forma ele tenderá a abandonar a crença nesta tese.
Procedimentos de dissociação – são técnicas de ruptura que têm como objetivo separar, dessolidarizar os elementos que considerados como um todo ou como um conjunto solidário em
meio a um sistema de pensamento.
A dissociação terá por efeito modificar esse sistema ao alterar algumas
noções que funcionam para ele como peças mestras. Quando uma tese está
associada a algo que parece ruim, tentamos dissociá-la desse algo para que
possamos fazer nosso interlocutor aceitá-la mais adiante. (CASTRO;
BOLITE FRANT, 2011, p. 76).

Resumindo, os esquemas argumentativos são formados por dois processos essenciais: os
processos de ligação de ideias e os de dissociação de ideias.
Como a análise da estratégia argumentativa incide em um trabalho de reconstrução de
argumentos, é necessário que se escreva esquematicamente qual argumento está sendo
utilizado pelo orador por meio de enunciados simples que o resumam. A montagem de cada
passo do argumento parte da identificação e da avaliação da regra de inferência que dará
origem à tese. Devemos destacá-la, bem como as premissas que dão sustentação a ela e a
maneira como esses argumentos estão ligados a essa tese. Exemplo:

Premissa 1
Premissa 2
Premissa 3

argumento

TESE

Figura 1 – Esquema simplificado para a montagem de um argumento.
Fonte: Castro e Bolite Frant (2011, p. 77).

De acordo com Castro e Bolite Frant (2011, p. 77), a construção da estratégia
argumentativa se relaciona a argumentos que o orador utiliza de forma a compor uma
totalidade coerente; para tanto, cada elemento deve estar localizado de forma justificada no
quadro explicativo. “Supõe-se que cada elemento está ali porque não poderia deixar de estar,
por algum motivo, motivo esse que explica a necessidade de sua existência na composição
final da estratégia argumentativa e que deve ser explicado.” Ao final, segue-se a montagem
em direção à qual “os argumentos parecem convergir tendo como passo inicial para a
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interpretação do argumento a construção de um esquema em torno do qual a argumentação se
desenvolve”.
As autoras ressaltam ainda que o MEA enfatiza dois processos de montagem: um
produzido pelos sujeitos da pesquisa, e outro que destaca a interpretação da fala dos
entrevistados (processo utilizado na presente pesquisa), levando em consideração que não é
possível dizer o que o entrevistado disse apenas repetindo suas falas.
O trabalho, pois, da estratégia argumentativa será o de reconstruir os
argumentos, descrevendo esquemática e resumidamente qual argumento foi
utilizado, relacionando com outros argumentos, para poder explicar sua
existência, classificá-lo e explicar sua posição na composição de um discurso
coerente. (CASTRO; BOLITE FRANT, 2011, p. 78).

A imagem apresentada a seguir ilustra a montagem da Estratégia Argumentativa:
Argumento 1

Réplica 1 (se houver)

Argumento 2

Argumento 3

Réplica 2 (se houver)

Figura 2 – Modelo de Estratégia Argumentativa
Fonte: Castro e Bolite Frant (2011, p. 78).

Ainda segundo as autoras, a análise argumentativa trabalhada e descrita nesta

dissertação caracteriza-se por uma atividade de idas e voltas ao material analisado, com o
intuito de colocar à prova, a todo o momento, as interpretações que vão surgindo.
No que se refere à montagem da Estratégia Argumentativa, Castro e Bolite Frant
(2011, p. 82-85) descrevem os dez passos necessários à organização, ao estudo comparativo e
à apresentação dos resultados de forma detalhada.
1- Leitura exaustiva: o material coletado deve ser lido inúmeras vezes para que haja
uma familiarização com a fala dos sujeitos, possibilitando, desta forma, verificar a
adequação entre a coleta e os objetivos de pesquisa.
2- Constituição do corpus de análise: deve ser construída a partir dos objetivos da
pesquisa, levando em consideração um dado importante para a análise: a descrição da
atividade em que os sujeitos estão engajados.
3- Localização das controvérsias: o intuito deste passo é buscar momentos de debate e
procurar afirmações que estão sendo defendidas, mesmo que de forma implícita, e os
motivos de acordo e de controvérsia entre os sujeitos.
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4- Anunciação das teses do locutor: as teses devem ser resumidas por enunciados
claros, devendo, na maior parte dos casos, ser escritas pela pessoa que está fazendo a
análise. Cabe ressaltar que nem sempre temos a possibilidade de escrever a tese da
mesma maneira que o sujeito a enunciou durante a coleta dos dados, uma vez que
essas teses podem estar implícitas nas falas dos sujeitos. Nestes casos, optamos por
utilizar caixas com contornos tracejados
(ex:
Inferência

) como forma de explicitar

nossas inferências nas teses apresentadas nos discursos dos entrevistados, e caixas
com contornos contínuos e texto em negrito para explicitar afirmações iguais às que
foram ditas na entrevista (ex:
Tese

).

5- Busca dos argumentos utilizados: são os argumentos utilizados pelo sujeito para
sustentar suas teses; o que se quer é recriar estratégias produzidas pelo interlocutor
para sustentar seus pontos de vista. Eles estarão presentes nos esquemas em caixas
com contornos contínuos (ex:Argumento

), e linhas contínuas serão utilizadas

para fazer conexões entre esses argumentos e as teses que sustentam. As linhas
também serão utilizadas para conectar e relacionar os argumentos entre si (ex:
). Em alguns momentos faremos usos de “balões de pensamento” (ex:

)

para nos referirmos a falas literais dos pesquisados, com o intuito de reforçar os
argumentos ou teses apresentados.
6- Aplicação da tipologia de análise: essa aplicação se dará sobre os argumentos
encontrados; os acordos e argumentos são classificados com o intuito de fazer emergir,
de forma resumida, a dinâmica dos diálogos. Busca-se relacionar os tipos de acordos e
argumentos à intenção de cada sujeito de provocar possíveis efeitos sobre seu
auditório.
7- Montagem de esquemas: refere-se ao discurso – o esquema é uma forma resumida de
como o sujeito organizou seu discurso. O que buscamos é a construção de um
esquema explicativo, que coloque em destaque o jogo argumentativo engendrado pelo
sujeito, e dentro do qual emerge um sentido.
8- Interpretação: tem como finalidade verificar o sentido das afirmativas representadas
no esquema. Busca-se a convergência dos fatores apresentados de modo a fazer
emergir o sentido pretendido pelos sujeitos. A linha mestra do trabalho de análise é
procurar por uma sequência que destaque os elementos mais valorizados no texto
pelos próprios autores.
9- Busca pelas evidências da interpretação: retorno às entrevistas para buscar
evidências para o sentido apontado pelos esquemas na própria organização e coerência
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do discurso do entrevistado. A utilização de fragmentos do discurso do entrevistado
caracteriza-se como fator importante na apresentação do esquema, já que eles ajudam
a validar a interpretação realizada.
10- Critérios de validação: para este tópico, as autoras seguiram as sugestões de Lincoln
e Cuba (1987 apud ALVES-MAZZOTTI, 2000): credibilidade – refere-se a resultados
e interpretações feitas na pesquisa serem plausíveis para os sujeitos estudados, mas
também podem ser reforçados pela análise da própria organização interna do texto e
coerência

dos

resultados

e

das

interpretações

realizadas

pela

pesquisa.

Transferibilidade – diz respeito aos resultados poderem ser transferidos para outros
contextos ou para o mesmo contexto em outra época. No entanto, deve-se buscar
evidenciar os limites impostos pelos objetivos da pesquisa, apontando os elementos
passíveis de generalização e os respectivos contextos. Consistência – quanto aos
resultados estabelecidos terem estabilidade no tempo, ou seja, quanto à teoria utilizada
sustentar o que se conclui na pesquisa. Confirmabilidade – quanto aos resultados
obtidos serem confiáveis.
Castro e Bolite Frant (2011) fazem questão de enaltecer o fato de que esses
passos não são rígidos, porém revelam uma prática de doze anos de reflexão e
utilização do modelo que exprimem a prática de um grupo de pesquisadores.
No que se refere à tipologia de argumentos, Castro e Bolite Frant (2011, p. 91)
afirmam que ela nos permite relacionar a intenção do locutor e os efeitos que deseja
sobre seu auditório. Essa tipologia também nos possibilita avaliar a forma como o
locutor percebe seu auditório e a maneira como constrói sua argumentação. “As
técnicas argumentativas são geralmente utilizadas inconscientemente, porém o sentido
que emerge delas deve ser considerado sempre intencional.”
A maneira como o locutor escolhe as premissas de sua argumentação e a
maneira como ele as constrói são resultado de uma representação que ele possui acerca
do seu auditório, o que já supõe o objetivo de persuadir. “Na análise, a classificação
dos argumentos só é feita a partir da identificação das teses do locutor e dos acordos
sobre os quais baseia sua argumentação.” Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992 apud
CASTRO; BOLITE FRANT, 2011, p. 92) classificam os argumentos em três tipos:
a)

Argumentos quase lógicos: pois são próximos dos raciocínios
formais. O que devemos ter em mente é que a valorização da lógica
na contemporaneidade agrega um valor retórico a este tipo de
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argumento em função de sua aceitação na maior parte dos auditórios
pelo estatuto de cientificidade que possui.
b)

Argumentos fundados sobre a estrutura do real: esse tipo de
argumento se assemelha mais a uma explicação e evoca relações do
tipo causa/efeito, meio/fim, pessoa/qualidade etc. Eles se apoiam
sobre “ligações reconhecidas entre as coisas e apresentadas como
inerentes à natureza mesma das coisas, como, por exemplo, as
ligações de sucessão ou de coexistência”.

c)

Argumentos que fundam a estrutura do real: esses argumentos se
utilizam sobremaneira do exemplo, do modelo e da analogia, são os
chamados “precedentes da justiça”. Em vez de se apoiarem na
experiência, criam novas relações entre as coisas, relações que antes
não eram reconhecidas.

Como afirmado anteriormente, a maneira pela qual o locutor escolhe as premissas de
seus argumentos, bem como a forma que as engendra, é função das representações sociais que
tem dos objetos, que evoca representações compartilhadas por seu grupo de pertença. Elas
caracterizam o pensamento dos grupos e servem para elaborar a comunicação e a ação
referentes a objetos, que dão origem a controvérsias no interior dos grupos, ou seja, “são
teorias sociais práticas: um saber prático, organizador das relações simbólicas entre atores
sociais” (CASTRO, 2012, p. 07).
Ainda de acordo com a autora, os processos argumentativos são capazes de apreender
significados que os sujeitos atribuem aos objetos sociais, neste caso, as representações sociais
sobre os saberes formativos e práticos em docentes do ensino superior de Pedagogia. A
apreensão das representações sociais de objetos foi discutida por Mazzotti e Alves-Mazzoti
(2010, p. 73):
[...] a investigação dos significados atribuídos pelos grupos às coisas de seu
entorno, condição necessária à análise psicossocial, se serve de discursos,
nos quais as pessoas utilizam as técnicas da retórica, de maneira consciente
ou não. Mas a análise dos processos de produção desses significados exige
que estes estejam situados no âmbito dos grupos sociais, onde se negociam
os significados. Nas negociações dos significados que constituem a
representação social de um objeto, as pessoas assumem, alternadamente,
posições de orador e de auditório, o que permite a utilização da análise
retórica para a apreensão dos significados dessas representações para o
grupo.

Embora não possamos considerar a possibilidade de que a análise argumentativa possa
dar conta da totalidade de significados que transitam no discurso dos professores sobre os
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saberes que permeiam suas práticas, ela tem se mostrado uma ferramenta eficaz para extrair
da empiria resultados relevantes. Castro (2012) acredita que os significados atribuídos à
atividade docente orientam a atividade que realmente é realizada e que a análise
argumentativa nos possibilita compreender como os professores constroem e justificam a
atividade em que se engajam.
Para Tardif (2008), o processo complexo pelo qual o indivíduo se constrói é marcado
por experiências pessoais, de formação e profissionais. Neste percurso, o professor vive e age
em diferentes cenários, partindo da interpretação que imprime aos fatos e ao mundo em que
está inserido, trazendo uma variedade de concepções, valores, crenças, escolhas, atitudes e
mudanças educacionais, e até mesmo à forma de ver a educação em diferentes períodos
históricos que marcam nossa trajetória de vida. Ao defender seus pontos de vista, ao
argumentar sobre suas ideias, o professor reflete sobre seu trabalho.

CAPÍTULO 4

4.1 Análise dos dados
A pesquisa foi realidade em duas instituições distintas de ensino superior. A instituição
superior privada, caracterizada por sua localização estratégica no centro comercial e
financeiro na cidade do Rio de Janeiro, possui o curso de Pedagogia (bacharelado e
licenciatura) em duas modalidades: presencial (período noturno) e a distância. O curso tem
duração de quatro anos e
[...] destina-se à formação do profissional da educação com competência
para lecionar na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental
e nas matérias pedagógicas do curso pedagógico de nível médio; na gestão
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educacional em seus diferentes níveis; na organização, coordenação,
execução, produção de materiais e avaliação de projetos educativos
desenvolvidos em organizações escolares e não escolares, atendendo às
necessidades de uma sociedade cada vez mais dinâmica e complexa. Esses
profissionais estarão aptos ainda a desenvolver atividades de pesquisas
educacionais que contribuam para uma reflexão teórico-prática sobre o
fenômeno educativo e sobre o fazer pedagógico.5

A formação do curso de Pedagogia dessa instituição é composta por um currículo que
abarca 66 disciplinas, entre elas disciplinas voltadas para pesquisa, teoria, prática e os
estágios. Das disciplinas ofertadas no curso, em 22 constava explicitamente a palavra
“prática” em sua descrição, somando um total de 1658 h/a comparadas às 2002 h/a de
disciplinas “mais teóricas”, num total de 3660 de curso.
Na instituição superior pública os dados foram coletados em dois polos distintos, na
cidade do Rio, o polo da Zona Norte da cidade e o polo da Baixada Fluminense. Ambos
possuem o curso de Pedagogia (licenciatura) na modalidade presencial nos períodos matutino
e noturno, a diferença entre eles é que o polo de Caxias é o representante dessa instituição
pública na Baixada Fluminense, onde os docentes coordenam diversos projetos de pesquisa e
extensão relacionados aos problemas educacionais da região e comprometidos, junto à
instituição, desenvolver diversas atividades visando a representar, cada vez mais, o Ensino
Superior Público Estadual, em outras palavras, a presença física e acadêmica da instituição
pública na Baixada Fluminense. O curso caracteriza-se por
[...] propiciar formação de professores para os anos iniciais do ensino
fundamental para crianças, jovens e adultos, com atenção para a inclusão dos
alunos portadores de necessidades educativas especiais; capacitar os alunos
para atuação em atividades específicas de educação infantil de zero a seis
anos em organizações governamentais ou comunitárias, incluindo programas
de estimulação para bebês e crianças portadoras de necessidades educativas
especiais; preparar o futuro pedagogo para atuar em espaços não escolares,
tais como empresas, conselhos, instituições governamentais e movimentos
sociais, tendo como elemento norteador o eixo ação-reflexão-ação6.

A formação do curso de Pedagogia dessa instituição é composta por um currículo que
oferta 65 disciplinas, entre elas disciplinas voltadas também para pesquisa, teoria, prática e os
estágios, agregadas às disciplinas eletivas e as atividades científico-culturais. Das disciplinas
ofertadas no curso, de cinco constava explicitamente a palavra “prática” em sua descrição; a
carga horária do curso é composta de 2610 h/a de disciplinas denominadas de base comum e
campos de formação, 300 h/a de disciplinas eletivas, 240 h/a de pesquisa e práticas

5
6

Descrição retirada do site da instituição: <http://cursos.estacio.br/>.
Descrição retirada do site da instituição - http://www.dep.uerj.br/paginas_internas/desc_cursos/pedagogia.html
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pedagógicas, 180 h de monografia, 360 h de estágio e 200 h de atividades científico-culturais,
num total de 3890 horas de curso.
A maior diferença nos currículos dos cursos apresentados é a oferta de disciplinas. A
grade da instituição privada é fechada, ou seja, os alunos não possuem disciplinas eletivas ou
carga horária destinada a atividades acadêmico-científico-culturais, como ofertado na
instituição pública. Poderíamos arriscar a dizer que a instituição privada tem uma inclinação
maior à oferta de disciplinas voltadas para a prática docente, caracterizando o curso como
eminentemente prático. Mas como as eletivas da instituição pública não estão especificadas na
fonte consultada (o site da instituição), podemos apenas fazer inferências sobre este aspecto.
4.2 Professores de Instituição Privada
Professora 01 (P1)

A professora 01 (P1) é psicóloga, possui especialização em saúde mental e
neurociência e mestrado em educação. Atua como psicóloga clínica e como docente no curso
de Pedagogia em uma instituição particular de ensino superior. A professora prontamente
aceitou participar da pesquisa e mostrou-se disponível para a entrevista, apesar de sinalizar
falta de tempo. A entrevista foi realizada no intervalo entre suas aulas.
P1 afirmou durante a entrevista que sua trajetória docente iniciou-se antes de ela
terminar o mestrado. Sua primeira experiência em sala de aula foi como monitora de uma
determinada disciplina na área de psicologia, em que ministrava aulas para alguns
professores. P1 afirma ainda que seu ingresso no ensino superior aconteceu de forma muito
rápida, em uma época em que, segundo ela, houve grande expansão do ensino superior na
cidade do Rio de Janeiro, ocasionando uma falta de mão de obra especializada e falta de
profissionais com mestrado, fazendo com que fosse empregada antes mesmo de concluir o
curso. Para ela, o ingresso no ensino superior foi desafiador, principalmente por ter ingressado
muito jovem e pela pouca experiência prática que possuía até o momento:
Não vou falar que eu tinha uma insegurança, porque eu tinha até domínio da matéria... Mas
eu tinha assim um sentimento de não querer errar nunca! Porque eu era muito nova, então eu
achava que eu era muito avaliada porque eu tinha 25 anos né? É... e aí eu tentava ser
perfeccionista, o que não foi bom pra mim. Depois de uns cinco anos dando aula eu comecei a
ficar mais natural, mais segura.

Durante a entrevista foram feitos questionamentos sobre a formação do professor para
atuar no ensino superior, os desafios de ser docente, a utilização e/ou a aplicabilidade de uma
pedagogia específica para este nível de ensino, bem como os saberes teórico-práticos

57

empregados neste seguimento. O material colhido e analisado segundo o MEA norteia as
quatro teses retiradas nas falas de P1, sendo a última (em tracejado, apresentada
posteriormente) uma inferência ao que foi dito pela professora no decorrer da entrevista.
Abaixo segue um pré-esquema para compreensão geral das teses e, mais a frente,
apresentaremos a quarta tese e os argumentos que a professora utilizou para defender seus
pontos de vista.
A formação recebida na graduação não é suficiente para
que o professor desenvolva seu trabalho.

O professor não trabalha com uma
pedagogia crítica e interativa.

A instituição é o maior desafio ao trabalho do professor.

As teses defendidas por P1 levam em consideração o fato de o professor não receber
formação suficiente para lidar com a realidade que permeia o ensino superior, principalmente
no que tange à prática, sendo esta aprendida somente na vivência em sala. Em determinado
momento da entrevista, P1entra em contradição ao afirmar que o professor tem, sim,
formação para trabalhar uma dinâmica mais interativa em sala, com recursos tecnológicos e
interagindo mais com o aluno, mas que isso não acontece, não pela precariedade da formação
docente, mas pela falta de autonomia que o professor tem em relação à instituição. Essa
contradição está presente na segunda tese do discurso de P1.
Na terceira tese, P1 defende que os professores são tolhidos de qualquer iniciativa para
modificar a realidade educacional, seja por uma “aula inovadora”, seja por uma avaliação
mais autoral e processual, já que são pré-estabelecidos pela instituição, o que interfere
diretamente na qualidade do trabalho realizado em sala de aula.
A análise detalhada das teses e seus respectivos argumentos auxilia na melhor
compreensão do que foi prévia e ligeiramente apresentado até aqui. A partir de agora, vamos
analisar individualmente cada uma das teses, com base nos esquemas montados a partir das
falas de P1. Seguem o esquema da primeira tese e os argumentos que lhes dão sustentação.
A formação recebida na graduação não
é suficiente para que o professor
desenvolva seu trabalho.

As teorias aprendidas na faculdade não
resolvem o problema na prática.
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No esquema, podemos perceber que, para P1, a formação recebida na graduação não é
considerada suficiente para que ela enfrente os desafios encontrados no ambiente educacional.
Ela afirma:
Comecei a perceber que os problemas que eu via na escola, eles não estavam sendo
resolvidos pelas teorias que eu aprendi na faculdade e aí eu fui fazer uma
especialização.
Os argumentos que ela apresenta para sustentar esta tese se firmam preferencialmente
em questões práticas. O professor não coloca em prática a teoria porque esta teoria não
resolveria o problema prático em questão. Tudo se passa como se a explicação da não
existência de uma Pedagogia Universitária decorresse de fatos que a impedem, a causa dela
não ocorrer.
Sobre a primeira tese, ela faz afirmações quanto à formação complementar que
recebeu na especialização, formação que considera mais prática (“[...] a especialização é mais
superficial porque é mais aquele trabalho de... de mão na massa mesmo [...]”) e sobre o
mestrado, que trouxe para ela “profundidade teórica”, ambos importantes, mas insuficientes
para que ela tivesse a segurança e autonomia que esperava para desenvolver seu trabalho.
Logo à frente, afirma ainda que a experiência e a vivência em sala são as responsáveis para
que o professor tenha a segurança de que precisa para estar à frente dos alunos. Podemos
inferir que, para a professora, a formação é importante, mas algo que não supera o
aprendizado do dia a dia em sala, como se a formação fosse importante mas não essencial ao
trabalho do professor.
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Depois de uns cinco anos dando aula, eu comecei a ficar mais natural, mais segura [...] eu
não conseguia fazer [uma aula mais lúdica, mais interativa] porque eu tinha um pouco de
vergonha, eu achava que isso ia ser visto como menos acadêmico.

Mesmo afirmando inicialmente que a formação recebida na graduação não é suficiente
para resolver os problemas encontrados no ambiente de trabalho e que se faz necessária uma
formação complementar, P1 se contradiz mais à frente ao afirmar que o professor tem, sim,
formação para planejar uma aula mais inovadora, sendo a instituição o grande impeditivo para
a realização do seu trabalho. A segunda tese coloca em destaque essa contradição:

Mesmo possuindo formação, o professor não
trabalha com uma pedagogia crítica e interativa,
pois a instituição não aceita.

- O professor tem medo de mudar o que está
estabelecido.
- As mudanças podem ter um reflexo negativo na
avaliação.
- Mudar exige mais tempo e disposição do professor, o
que a instituição não aceita.
A Pedagogia Universitária não acontece
por causa da instituição.

De seu discurso, pode-se inferir que a Pedagogia Universitária não acontece por culpa
da instituição. Embora não diga isso textualmente, podemos inferir a afirmação entre os
implícitos de sua fala. Um conjunto de afirmativas apresentadas como fatos permite essa
inferência.
P1 afirma que os professores possuem formação para “[...] fazer planejamento,
melhorar a relação com o aluno, pra dar aula mais interativa com recursos de tecnologia...”,
práticas que, de acordo com a professora, não acontecem devido à falta de incentivo da
instituição, não por vontade dos professores ou inseguranças advindas da formação recebida
por eles, o que, por consequência, faz com que a instituição, e não o professor, seja
responsável pela formação superficial dos alunos . Para P1, ter que ministrar conteúdos préestabelecidos em espaço reduzido de tempo, lidar com dificuldades como salas de aula
superlotadas, falta de equipamentos e alunos desmotivados são condições impostas pela
instituição e que interferem diretamente na qualidade do trabalho prestado pelo docente, em
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especial no que se refere ao estabelecimento ou desenvolvimento de novas práticas e métodos
diferentes do habitual.
Eu fico tentando colocar tudo em prática, mas eu tenho até um certo medo, porque às vezes
na teoria isso é colocado de forma muito inovadora, mas na prática, quando reflete, tem que
fazer outra proposta de avaliação, você vai levar mais tempo para trabalhar um conteúdo [...]
aí já não é aceito!

Podemos inferir que esse “aí já não é aceito” se refere à instituição e à maneira como
ela boicota qualquer tipo de mudança que demande um gasto maior de tempo e um maior
investimento no trabalho que o professor desenvolve.
P1 afirma ainda que práticas pedagógicas específicas para o ensino superior dão certo,
mas, mesmo “dando supercerto”, ela não trabalha com essa possibilidade; isso acontece,
segundo ela, pela indisposição ou falta de tempo dos alunos, a falta de tempo da própria
professora para implantar novas dinâmicas em sala, o excesso de conteúdos, a falta de
estrutura, o número de alunos, os esquemas pré-estabelecidos para as aulas e o reflexo que
essas mudanças terão na avaliação (as questões das provas são feitas previamente pelos
docentes com base nas apostilas que a instituição fornece). Podemos inferir ainda que P1, ao
dizer que tem “medo” dessas práticas inovadoras, agregado à questão da não aceitação da
instituição em fazer mudanças nas práticas estabelecidas e já familiarizadas, permite-nos
perceber seu certo conformismo e comodismo em relação à realidade apresentada, o que, de
certa forma, facilita seu trabalho.
Eu posso tentar ter uma pedagogia mais crítica, mais interativa... só que isso vai me custar
né? Uma falta de coerência na hora em que eu for fazer a avaliação, porque a avaliação, ela
fica em um banco de questões, que nem sempre vai refletir exatamente o que eu construí com
a minha turma, e às vezes também pode não ter equipamento, as turmas são muito grandes...
eu tenho turma com mais de 80 alunos... Dá supercerto, mas ali é... eu trabalho com dois
esquemas de aula só. São 85, 87 alunos, são dois esquemas de aula.

Os argumentos utilizados pela professora no primeiro esquema para explicar e
justificar suas práticas são denominados por Castro e Bolite-Frant (2011, p. 93) como
argumentos fundados sobre a estrutura do real, eles “apoiam-se sobre a experiência, sobre
ligações reconhecidas entre as coisas apresentadas como inerentes à natureza mesma das
coisas [...] esse tipo de argumentação assemelha-se mais a uma explicação”. São argumentos
do tipo causa/efeito: “a partir de um evento determinado, visam aumentar ou diminuir a
crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um efeito que resultaria dele” (p.
96).
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Esses argumentos sustentam também sua última tese, que complementam essa
realidade. P1 afirma que o maior desafio do professor de ensino superior é a instituição onde
trabalha. A maneira como a professora se refere a esse desafio soa mais como um empecilho
ao trabalho que realiza como pode ser observado no esquema abaixo.
A instituição é o maior desafio ao
trabalho do professor.

A instituição não oferece
condições para que o
professor desenvolva um
trabalho de qualidade.

Matricula muitos
alunos por turma.
Muito conteúdo e
pouco tempo.

O professor gosta de
avaliação processual e
autoria, mas não as faz.

Não permite que o
professor modifique a
dinâmica estabelecida.

Falta equipamento.

O trabalho do professor é
direcionado pela instituição.

Esses argumentos se somam aos já citados anteriormente pela professora como a falta
de autonomia do professor, o excesso de alunos por turma e falta de estrutura. Para P1 a
instituição é o maior desafio porque impõe aos professores práticas que, segundo ela, não teria
se não fosse determinado.
Os maiores desafios são institucionais. São as avaliações da forma como elas são colocadas,
porque eu não avaliaria... não avaliaria o aluno assim. Eu gosto de avaliação processual,
gosto de autoria.

Ou seja, mesmo apresentando uma nítida preferência por determinado tipo de
avaliação, a professora não se sente à vontade para aplicá-la; acredita que as condições
externas (a instituições e suas imposições) e fatores internos (o receio, medo) interfiram na
qualidade do trabalho que desenvolve. A professora mostra que essas práticas já estão tão
enraizadas, tão naturalizadas no seu dia a dia que ela não se vê trabalhando de outra maneira.
Trabalhar com o que já é conhecido e está pronto, por mais que cause desconforto, é o mais
adequado dentro do contexto em que está inserida.
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P1 refere ainda que o excesso de conteúdos é um fator que também compromete seu
trabalho, em particular pelo fato de ter um tempo muito curto para trabalhar todas as temáticas
presentes nas ementas das disciplinas. O maior reflexo disso é a formação superficial do seu
aluno. De forma implícita, P1 coloca mais uma vez em xeque a instituição e sua
responsabilidade pela formação do aluno.
Algo que nos salta aos olhos, e que é interessante ressaltar, é que, da mesma forma que
P1 teve uma formação frágil e insuficiente, ela agora se vê nessa posição. Ela tem consciência
de que, assim como aconteceu com ela, seus alunos sairão da graduação com uma deficiência
de ferramentas para auxiliá-los no dia a dia profissional, e que somente uma formação
complementar, assim como ela fez, poderá suprir ou ajudar a suprir suas dificuldades.
Eu acho que é muito conteúdo pra ser dado em pouco tempo, o aluno daqui, ele não tem
condição de fazer muitas leituras, ele trabalha mais com a disposição do professor e ele
acaba tendo uma formação superficial [...]. Então um objetivo meu é trabalhar bem uma
parte menor do conteúdo e trabalhar todo restante que eu sou obrigada a dar, de uma forma
superficial pra eles terem acesso a tudo e, quando saírem daqui, poderem aprofundar! A
forma como a disciplina é criada, é impossível de você dar todo aquele conteúdo, não tem
nem... nem espaço, não teria como.

O que podemos perceber no discurso de P1 é que, mesmo “tentando” uma pedagogia
diferenciada, mesmo desenvolvendo relações positivas com os alunos, mesmo sentindo prazer
pelo trabalho que desenvolve, essa relação estabelecida com a instituição de ensino permeada
de receios e cobranças afeta diretamente a autonomia e a segurança em exercer, de fato, novas
práticas pedagógicas ou, como afirma Cunha (2007, p. 28), ampliar “o exercício profissional a
fronteiras que vão além do saber das disciplinas a que se encontram vinculados”.
Assim como no esquema anterior, neste esquema, a professora faz uso de argumentos
fundados na estrutura do real, do tipo causa/efeito, mostrando que tudo o que diz são
justificativas para algo que é imperioso: o fato de a instituição dirigir o trabalho do professor.
A análise sugere que professora representa a prática diferenciada para o ensino
superior como algo inatingível, não praticado por forças que vão além de suas possibilidades.
A representação está ancorada em uma visão de instituição como vilã, algo que torna
impeditivo seu trabalho, mas que não é de todo visível nem explícito, pois os argumentos que
apresenta nunca se referem diretamente a esta responsabilidade da instituição. Ela apresenta
fatos relativos à instituição, muito conteúdo, muitos alunos, banco de questões de avaliação,
mas não deixa claro quem seria o responsável por uma pedagogia universitária.
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O bairro do Rio de Janeiro escolhido pela professora como imagem de uma Pedagogia
Universitária foi a Urca. Ela descreve a Urca como um bairro cheio de institutos de educação
e pesquisa. Com essa escolha, ela ressalta um aspecto acadêmico da Pedagogia Universitária,
a teoria, que ela coloca como desafio para se tornar prática. Por toda argumentação mostrada
anteriormente, podemos entender que P1 objetiva sua representação de Pedagogia
Universitária como algo inatingível, positivo, mas desafiador, já que possui muitos
impeditivos; não ocorre, mas deveria ocorrer. Enfim, a Pedagogia Universitária, na visão de
P1, é algo positivo, necessário, porém inatingível, já que, na prática, o próprio funcionamento
da instituição a impede.
Professora 02 (P2)
P2 é psicóloga, mas sua primeira formação foi no curso normal, atuando por dez anos
na educação infantil como alfabetizadora de crianças com necessidades especiais.
Posteriormente, fez sua graduação em Psicologia e hoje atua como psicóloga em tempo
integral. Já trabalhou com formação de professores em uma instituição regional, com
adolescentes de um departamento de ações socioeducativas e como psicopedagoga em uma
escola particular. Atualmente trabalha como psicóloga educacional em uma instituição no
município de Caxias, ministra aulas no curso de Pedagogia e também na pós-graduação
quando convidada. P2 é especialista em Psicopedagogia e tem mestrado em Educação.
Aceitou participar da pesquisa e mostrou-se disponível para a entrevista, apesar de sinalizar a
falta de tempo – a entrevista foi realizada antes de P2 começar suas aulas no turno noturno.
P2 afirmou, durante entrevista, que sua trajetória como docente no ensino superior
iniciou-se em curso de graduação, quando ainda fazia o mestrado. Mesmo fazendo uma
formação stricto sensu, para P2, o ingresso no ensino superior não foi intencional, já que seu
interesse maior era o trabalho com alunos de educação especial. “[...] Não foi uma coisa
assim, que na minha formação eu imaginei isso entendeu? Foi convite, deu certo e eu fiquei!”
Ao questionarmos P2 sobre os desafios de atuar na educação superior, os reflexos da
formação em sua prática em sala e a Pedagogia no ensino superior, extraímos as teses
principais do seu discurso (mais
à frente nos
aprofundaremos
A formação
é base
necessária e sobre cada uma delas e seus
indispensável, mas não é relevante. A
respectivos argumentos).
formação atrelada à prática é difícil.
Dar aulas é como dirigir, precisa de prática.
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P2 defende, em sua primeira tese, que o “ser professor” aprende-se no viver da
profissão, sendo a formação uma base necessária e indispensável, mas não tão relevante ao
trabalho do docente quanto suas experiências. Uma pesquisa feita por Alves-Mazzoti (2011)
revela que os professores não vinculam suas práticas em sala de aula à formação que
receberam na graduação ou na observação das práticas dos professores deste nível de ensino.
Para a autora, a impressão é de que os docentes ancoram suas práticas em modelos
observados durante o antigo primário, sendo esse o modelo mais significante e o que levam
para a sala de aula. A contribuição da formação neste aspecto é mínima. Tardif (2000)
também fala sobre esse aspecto e dá a ele o nome de “saberes temporais dos professores”. O
autor afirma que o que boa parte dos professores sabe sobre o ensino, os papéis do professor e
sobre como ensinar vem de suas histórias de vida, em especial da sua história de vida escolar,
em que esses profissionais ficaram imersos por muito tempo, mesmo antes de começarem a
trabalhar. O que reforça nossa tese de que, para P2, são mais relevantes suas experiências e
sua história de vida do que a formação que recebeu. Em outros momentos da análise,
reforçaremos essa tese com afirmações de P2.
Na segunda tese, P2 nos diz que é por meio da vivência em sala que se aprende a dar
aulas e que, sem experenciar esse dia a dia da sala de aula, os alunos não terão uma ideia real
acerca de o que é a docência. P2 faz uso da metáfora para explicar essa realidade ao afirmar
que “dar aula é igual dirigir”, enfatizando que a autonomia, a segurança para se trabalhar em
sala, é como a direção de um carro: precisa de prática, precisa de paciência, de vivência, de
que se percorram os caminhos e que se superem desafios para que se tenha maior segurança
para realizar essa atividade de maneira habilidosa e consciente do que se está fazendo.
Voltando à primeira tese apresentada e aos argumentos que a sustentam, pudemos
perceber que, quando P2 foi questionada sobre sua formação e sobre como esta contribuiu
para o trabalho que realiza em sala de aula, faz referência sempre às suas vivências nas
diferentes instituições de ensino. Menciona em poucos momentos a questão teórico-prática e
cita autores apenas quando questionada. O que fundamenta basicamente seu trabalho são as
experiências práticas em diferentes contextos. Essa realidade da prática em detrimento da
teoria não só influenciou o processo formativo de P2, mas vem influenciando seu trabalho e a
formação dos alunos com os quais trabalha atualmente. P2 tem um discurso muito voltado
para o “assistencialismo” aos alunos, já que, assim como aconteceu com ela durante sua
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formação, os alunos precisam trabalhar para se manter na vida e na faculdade, e isso acaba
interferindo na dedicação que despendem aos estudos. Podemos visualizar melhor esta
realidade de P2 no esquema que segue:
A formação é base necessária e
indispensável, mas não é relevante. A
formação atrelada à prática é difícil.
Para o professor:

Para o aluno (*Questões sociais)

- Os alunos se interessam pouco pela
prática.
- Alunos têm pouco tempo para se
dedicar.
- O professor precisa se adaptar à
realidade do aluno (questões sociais*)
para realizar seu trabalho.

- Precisa trabalhar para custear os
estudos.
- Não tem tempo para atividades fora do
horário de aula.
- Estudar = superação.
- A estrutura da educação brasileira não
beneficia o aluno trabalhador (acesso
restrito às universidades públicas).

O professor tem
que ter essa
coisa da prática,
do estágio.

A prática é essencial, mas vivida de
forma superficial durante a formação.
Dar aulas é como dirigir,
precisa de prática.

O professor ensina os conteúdos
em sala, mas aprende a dar aula
fazendo.

P2 vivenciou alguns desafios em seu processo formativo, dentro eles, o fato de não
pode se dedicar plenamente ao estudos, pois necessitava trabalhar para se manter e isso fez
com que abrisse mão de se formar em instituição pública, optando por uma instituição
particular. Em detrimento dessa situação, P2 se vê nesses alunos, vê refletidas as dificuldades
pelas quais já passou, presentes na vida deles hoje. Isso acaba fazendo com que se torne mais
tolerante àquilo que os alunos fazem ou deixam de fazer em sala. Seu discurso é claro no
sentido de como o professor precisa ter empatia, tolerância e de como os alunos, apesar das
dificuldades, se superam, aprendem e conseguem ter sucesso na carreira.
[...] qualquer professor, principalmente do superior né? Do ensino da graduação, ele tem que
ter uma preocupação com a formação desse aluno né? Entender toda a questão social que tá
ali envolvido né? [...] A gente ta ensinando esse menino... Esse menino óh! Esse jovem né,
esse adulto a pensar né? [...] Eu quero ensinar o meu aluno a ser autônomo entendeu?
[...] o que eu vejo é que eles se superam, no primeiro período é difícil, mas daqui a pouco eles
estão indo e aí eles vão embora! Eles conseguem né? [...] Quem termina a graduação
consegue passar em um concurso público para professor, eles conseguem, eu encontro com
eles na rede entendeu? Agora, é um processo de superação todo dia [...]
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P2 tem consciência do quanto a ausência de uma vivência prática da docência fará
falta para seu aluno num futuro próximo e, por mais que entenda esses problemas, não nos
aponta uma possível solução ou uma forma de reverter essa realidade. O que nos faz perceber
que, por mais que P2 se incomode, por mais que se esforce pelos alunos, não resta alternativa
a não ser se conformar e contornar a situação da melhor maneira possível ou da maneira que
ela percebe ser a melhor: exemplificar as práticas de ser professor através de suas próprias
experiências e esperar que, de alguma forma, o aluno consiga aprender um pouco sobre a
profissão.
Podemos observar no esquema apresentado que a professora afirma e justifica a
importância de levar em consideração os aspectos sociais que permeiam a realidade dos
alunos de ensino superior, principalmente em instituições de ensino privado, já que P2
acredita que uma de suas maiores dificuldades é fazer seu aluno-trabalhador se envolver e se
comprometer mais com a formação.
Assim, a questão é difícil... por questões sociais mesmo, a maioria trabalha e precisa desse
dinheiro [...] pra pagar a faculdade mesmo né? [...] A escola pública, a universidade pública
é muito restrita assim, esse aluno que trabalha não tem acesso e aí a gente tem que adaptar à
realidade do nosso aluno né? Que são muito interessados, eu vejo assim que alguns ali...
nossa! Avançam muito![...] Mas até por questões sociais, essa formação atrelada a prática
fica mais difícil.

Podemos perceber, pela fala de P2, que ela se sente impotente em relação aos desafios
que encontra na formação de seus alunos, mostra empatia pela situação e ainda se justifica por
eles, afirmando que a pouca dedicação dos alunos aos estudos se dá, entre outros fatores, pela
dedicação que precisam ter em relação ao trabalho, e que isso se reflete em falta de tempo
para os estudos e uma aprendizagem mais prática da docência.
[...] Essas dificuldades que meus alunos possuem de estudar e trabalhar, eu também tive. Eu
passei pra federal, só que eu passei pra um concurso público também e eu tinha que escolher,
ou uma federal ou um emprego, e eu optei pelo meu emprego [...] é importante essa questão
emocional na aprendizagem [...] segundo a teoria a gente tem que contextualizar, colocar a
questão social do menino né? [...] Ação-reflexão-ação, aí... Paulo Freire!

O que pudemos perceber é que o que instiga P2 na busca para estabelecer uma melhor
relação entre teoria e prática são os alunos, em particular o aluno-trabalhador. Para P2, o fato
de o aluno trabalhador dificilmente ter a possibilidade de vivenciar a relação teórico-prática
durante seu processo formativo (por falta de tempo e até mesmo interesse) faz com que ela se
sinta na responsabilidade de mostrar, em sala, essa relação para seus alunos com suas próprias
experiências de vida e trabalho. Utiliza argumento de autoridade quando menciona Paulo
Freire: a importância da prática é ratificada por um teórico.

67

P2 afirma ainda que essa falta de tempo e interesse dos alunos por vivências práticas
durante a formação acaba comprometendo o trabalho do professor em sala de aula. Ela
acredita que, ao trabalhar com os alunos uma realidade que desconhecem (mesmo que alguns
alunos já atuem no ensino fundamental), a grande maioria não tem contato direto com a
escola (e provavelmente não terá durante a formação) dificultando o estabelecimento de uma
relação palpável entre teoria e prática. Ela afirma: “[...] eu gostaria muito que meu aluno
tivesse ali comigo, assim, tivesse essa oportunidade... de não ser a única a falar questões
práticas ali pra turma. Mais alunos interessados [...] de estar acompanhando também na
prática.” Ou seja, para P2, é nítida a necessidade de o aluno estar mais envolvido e
compreender de perto o fazer docente, ela sabe da diferença que essa vivência fez em sua vida
e carreira e sabe que essa falta de contato real com a escola vai fazer falta aos seus alunos
quando se depararem com a realidade das escolas.
Mais à frente, P2 ainda se justifica pelos alunos, afirmando que eles não podem ou não
têm tempo de ter essa vivência fora do ambiente acadêmico pelo excesso de trabalho, falta de
tempo ou dinheiro e que o professor precisa entender e adaptar sua realidade à realidade do
aluno-trabalhador. Esta visão de P2 nos permite inferir que o professor, pessoa compreensível,
tolerante e conformada com a realidade que permeia os alunos da instituição privada, se
exime ou simplesmente abre mão da responsabilidade sobre a formação prática deste aluno,
cumprindo apenas o que lhe é exigido institucionalmente (ensinar conteúdos e cumprir carga
horária). Essa realidade fazendo com que o docente se conforme com a falta de contato dos
alunos com a sala de aula, algo básico e primordial à formação e ao trabalho desses futuros
profissionais. No que concerne ao trabalho docente, especificamente ao “dar aula”, P2 mostra
de forma clara que isto se aprende na prática do dia a dia da profissão, “nada no mundo me
daria a prática que eu tenho em sala de aula”, e ainda faz uma relação entre docência e
direção:
Aprendi muito com a prática né? Eu percebo que a Pedagogia, o professor educador, ele tem
que ter essa coisa da prática, do estágio, por mais que assim... a gente tenta passar a questão
da psicologia, da pedagogia no ambiente de sala de aula, a gente né... consegue, mas só ali...
que nem dirigir entendeu? [...] Nessa realidade de uma pessoa que tá com 18 anos, eu iria
insistir muito na questão da pesquisa da prática ali.

Ou seja, para P2 a riqueza que as experiências práticas, as vivências em diferentes
contextos educacionais trazem ao professor tem um significado e uma importância muito
maior para o trabalho que realiza do que os textos que lê ou as teorias que aprendeu e que
agora compartilha com seus alunos. Tanto que em seu discurso o maior pesar é em relação à
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falta de atenção à aprendizagem da docência por meio das experiências práticas nas escolas e
nos pelos estágios. P2 não chega a mencionar na entrevista a relevância das teorias para a
atuação docente e, em determinado momento, quando questionada sobre de que forma seu
processo formativo contribuiu para sua atuação docente, responde de maneira confusa e cita
determinado momento do estágio como referência, ou seja, a prática se sobressai novamente.
Ahh sim, aí ta aquela coisa prática, teoria. Então, a todo momento, eu lembro na minha
graduação, na disciplina Psicologia do excepcional, eu tinha os alunos lá, lembro que os
meus amigos iam pra minha escola né, fazer o estágio e sempre essa coisa de por que um
aprende de um jeito, por que o outro não aprende, o que que eu posso fazer pra potencializar
esse processo de aprendizagem? Então eu acho que eu não me vejo feliz em outra profissão se
não fosse essa que eu escolhi.

Quando persistimos na pergunta, tentando formulá-la de uma maneira diferente,
procuramos saber se P2 identificava aspectos da teoria em sua própria prática docente e, ao
recebermos outra resposta vaga e com cunho voltado novamente mais para a prática do que
para a teoria, pudemos perceber que, de fato, as experiências regem o fazer profissional de P2.
Com certeza, você viu a aula né? A todo momento, entendeu? Olha, foi terça-feira em Caxias,
eu fui trabalhar com os professores até o nono ano, aí eu dei o exemplo da matemática [...] e
aí eu estou com um excelente exemplo, assim, pra minha vida inteira, entendeu? [...] segundo
a teoria a gente tem que contextualizar, colocar a questão social do menino e aí eu botei [...]
então assim, a todo o momento, eu fico fazendo esse vínculo prática, teoria. Ação-reflexãoação, aí Paulo Freire!

Mais uma vez, citar Paulo Freire em seu discurso, autor muito conhecido e respeitado
na área da Educação, traria essa conotação de “embasamento teórico” às suas afirmações,
como se citar esse autor fosse suficiente para considerarmos feita a relação entre prática e
teoria.
Ao final, quando questionada sobre a necessidade de saberes específicos para os
professores lidarem com a realidade do ensino superior, P2 faz um discurso confuso e
superficial, parecendo não conhecer ou não dominar o assunto.
Eu acho assim, que a relação interpessoal a gente vai aprender não é no ensino médio né, eu
acho que vai facilitando assim... eu já dei aula no fundamental e é difícil pra caramba e na
graduação é muito fácil! Eu acho que o segredo é ouvir o aluno né? A gente tem que saber
porque... se ele tem alguma queixa, né?

Acreditamos que, por mais que P2 assegure que a docência no ensino superior é algo
“fácil” de lidar se comparado a outros contextos educacionais, essa “facilidade” que ela diz ter
é influenciada por esse foco maior naquilo que ela vive e conhece. Não tem como você
ensinar a uma criança o português, a matemática, a história, só partindo de suas experiências
de vida ou trabalho, aparentemente é algo que vai exigir mais do professor. Já o ensinar a ser
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esse professor é algo que não exigia tanto porque já se sabe como funciona e o que é preciso
para que se dê uma aula. P2 faz a seguinte afirmação: “[...] eu quero ensinar o meu aluno a
ser autônomo, entendeu? Então, assim, ele vem pra minha sala porque ele quer assistir
minha aula, não é porque tem chamada, ou porque vai ter prova, ele tem que garantir o
aprendizado dele.” Ou seja, o aluno do fundamental não seria um aluno autônomo, ele
precisaria a todo o momento do professor para aprender, ele dependeria desse professor para
aprender. Já o aluno do ensino superior não, ele precisaria, por conta própria, garantir sua
aprendizagem, garantir sua formação, o professor estaria ali apenas como um auxiliar nesse
processo.
O esquema apresentado sobre o discurso de P2 mostra o uso de argumentos fundados
na estrutura do real, ou seja, “apoiam-se sobre a experiência, sobre ligações reconhecidas
entre as coisas apresentadas como inerentes à natureza mesma das coisas [...] esse tipo de
argumentação assemelha-se mais a uma explicação” e são argumentos do tipo causa/efeito em
que, “a partir de um evento determinado, visam aumentar ou diminuir a crença na existência
de uma causa que o explicaria ou de um efeito que resultaria dele” (CASTRO; BOLITE
FRANT, 2011, p. 93-96), ou seja, o fato de P2 ter aprendido a dar aulas muito mais por suas
experiências de vida e trabalho do que no decorrer do seu processo formativo faz com que a
crença de que “é dando aula que se aprende, de fato, a dar aulas” se torne uma certeza cada
vez mais forte em seu discurso, o que influencia diretamente seu trabalho com os alunos em
formação.
A análise da fala de P2 sugere que a professora não possui uma representação sobre a
Pedagogia Universitária, pois ao falar dela demonstra que não conhecia o termo
anteriormente, não sendo uma preocupação sua dar conta de um sentido para esse termo.
Tudo se passa como se a Pedagogia Universitária fosse algo ideal, mas não real. Quando
questionada sobre as práticas pedagógicas no ensino superior (Pedagogia Universitária), a
professora faz afirmações como se esta não existisse (“seria excelente”) ou como algo
desconhecido para ela (“Vale a pena estudar mais de perto um foco”). Para P2, essa
pedagogia é desconhecida, não é algo palpável ou algo que ela tenha um dia vivenciado. Mas
P2 acredita que, se estudada, a Pedagogia Universitária poderia ser aplicada de forma a
contribuir para a singularidade que permeia a realidade do ensino superior e contribuir
também na formação de um aluno “autônomo”.
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No que se refere às representações de práticas docentes, acreditamos que P2 ancora a
representação dessas práticas a suas experiências de vida e trabalho, algo que lhe é familiar.
Objetiva essa representação na metáfora sobre o carro. Ela tentar tornar palpável, materializar
a prática da docência na figura do motorista, na experiência da direção e, apesar de considerar
a docência na graduação algo “fácil”, ela objetivou a docência não em algo vinculado à
educação, mas a uma coisa do dia-a-dia, algo que exige treino e dedicação, mas que faz parte
da vida da maioria das pessoas e que qualquer um pode fazer com um pouquinho de treino e
dedicação.
O bairro do Rio escolhido como imagem dessa Pedagogia Universitária foi Ramos.
Ela se refere a Ramos como um lugar central, que “liga” pontos da cidade como Barra e Santa
Cruz e que também dá acesso a outros lugares importantes, como Copacabana. Então, essa
Pedagogia Universitária seria o centro, aquele responsável por ligar, por relacionar, por
conectar “as vias” entre o professor da educação infantil, do ensino médio, do fundamental e
de onde estes sairiam para atender todas as “regiões” relacionadas à formação.
Assim como para P1, na visão de P2, a Pedagogia Universitária é algo excelente, algo
positivo que deveria ser explorado, mas que, até o momento, está somente no plano do ideal,
longe de fazer parte da realidade do ensino superior. Realidade ancorada em uma visão de
universidade como um lugar restrito ao aluno (no caso das universidades públicas), cabendo
às instituições privadas acolher esses alunos que não podem ingressar em uma universidade
pública pela falta de vagas, dando a eles a oportunidade de aprender; e ao professor, ser
benevolente, compreender e lidar com essa realidade. Este fato em específico não é visível ou
explícito no discurso de P2, pois os argumentos que apresenta nunca se referem diretamente a
esta responsabilidade da instituição privada.
Professor 03 (P3)
P3 é psicóloga, especialista em Recursos Humanos, área em que atuou por 24 anos.
Fez dois mestrados em educação, o primeiro em uma instituição particular e o segundo em
uma instituição pública, pois, segundo ela, o mestrado feito na instituição particular não era
reconhecido na época. P3 pediu para que a entrevista fosse realizada em sala, na hora de sua
aula, para que os alunos tivessem a experiência de como é fazer pesquisa. Acreditamos que
este fato pode ter influenciado as respostas dadas durante a realização da entrevista.
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A primeira experiência de P3 no ensino superior foi no curso de Psicologia,
ministrando aulas de Psicologia do Trabalho, mas sua vivência com curso de licenciatura
(Pedagogia) acontece há dez anos. Quando questionada sobre os desafios de atuar como
professor de ensino superior, P3 afirma que o maior desafio é fazer com que os alunos se
apaixonem pela docência (“o maior desafio que eu sinto é... talvez, eu não quero convencer
né? Mas é fazer vocês se apaixonarem pela docência...”), depois afirma que é difícil fazer
com que seus alunos se “apaixonem” por esse trabalho porque a realidade que vivencia (e a
que ela possivelmente apresenta aos alunos) é a realidade de um docente que trabalha no
ensino superior. Ela se refere à docência neste nível de ensino como algo “completamente
diferente” da realidade com a qual os alunos lidam na educação básica. Neste sentido, o
discurso de P3 parece politizado ou algo idealizado, já que ela não possui experiência com
docência no ensino fundamental e/ou básico (“psicólogo não tem campo para atuar na
educação básica, ele vai ficar num colégio como um psicólogo escolar, mas como professor
não tem campo!”). Desta forma, essa “paixão” à qual se refere é pela docência no ensino
superior, prática que seu aluno também desconhece (ou experiência somente enquanto aluno e
não enquanto docente).
No que se refere às teses encontradas na fala de P3, pudemos identificar duas
afirmações que baseiam seu discurso:
A formação em si não gera o bom
professor.
A sala de aula é uma escola.

Pudemos inferir das falas de P3 a primeira tese. A professora não afirma de forma
explícita que a formação não gera um bom professor (por isso o contorno tracejado), mas suas
afirmações nos fazem entender que ela acredita que as disciplinas que os alunos têm durante o
processo formativo, assim como as experiências de estágio, são apenas contribuições dos
professores à formação de seu aluno, algo como uma mera formalidade com as quais precisam
lidar, já que P3 nos dá a entender que é o dia a dia em sala que vai ensinar o professor a fazer
seu trabalho. P3 afirma ainda que a finalidade dos alunos em sala não é aprender a teoria para
aplicá-la na prática, ela menciona o fato como “ingenuidade”, uma maneira inadequada de
lidar com a relação teórico-prática. Para P3, é só por meio das vivências práticas que o aluno
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pode perceber e estabelecer uma relação entre o que vê em campo e o que aprende em sala de
aula.
É muito fácil eu ficar falando aqui que o professor tem que fazer isso, o professor tem que
fazer aquilo e outra que vocês é que tão colocando a mão na massa. Como se a gente
pensasse a educação e o professor da educação básica tivesse que executar, então eu me sinto
um pouco mal nesse sentido. Mas por outro lado, eu acho que eu deixo bem claro desde o
início que a finalidade não é aprender a teoria pra aplicar na prática [...]

P3 afirma que não são os professores de ensino superior que devem pensar como os de
básico devem atuar, mas ela também não traz uma solução para esse impasse. Para ela, a
finalidade não é aprender a teoria para aplicar na prática, mas ela também não nos diz qual é a
finalidade de se aprender a teoria.
No que se refere à segunda tese, P3 afirma que a sala de aula é uma escola, ou seja, as
habilidades que desenvolveu para a docência são frutos de uma vivência diária em sala de
aula e não de sua formação. Ainda cita em diversos momentos da entrevista a importância de
Paulo Freire para os educadores, assim como P2, P3 usa um autor muito conhecido na área da
educação para reforçar e dar peso aos seus argumentos, argumento conhecido como de
autoridade. Afirma que só conheceu o trabalho de Paulo Freire no mestrado, e ela nos dá a
entender que o professor que não conhece o trabalho deste autor não pode ser considerado um
bom professor, pois suas teorias se aplicam a todas as fases do processo educativo, do ensino
básico ao ensino superior. Com esse argumento na autoridade de Paulo Freire, reforça a
crença de que a prática é que ensina.
P3 defende uma terceira tese que afirma que a sala de aula, o espaço físico como
conhecemos hoje com cadeiras, mesas, professore e alunos, não existirá mais em alguns anos.
Para ela a educação à distância substituirá os professores e as aulas presenciais, e que o aluno
passará a aprender de forma autônoma. Ao nosso entender o que a professora está defendendo
é a não necessidade da escola para aprender a prática docente.
P3 se refere à docência na universidade como uma paixão, sua “cachaça”, algo no qual
é viciada e não consegue viver sem, mas ao mesmo tempo em que declara seu amor pela
docência, afirma que existem muitos fatores que influenciam na motivação (ou na falta de
motivação) do professor, como os salários e as condições de trabalho. A metáfora da cachaça
é muito utilizada por docentes para expressar algo que os faz perseverar, mas que traz muitas
desvantagens. A cachaça seria algo difícil de largar, embora deixe o viciado em situação
difícil.
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Retomando a primeira tese do discurso de P3, pudemos inferir da fala da docente a
afirmação de que a formação que o professor tem na graduação não é suficiente para gerar o
que P3 considera como “bom professor”, como pode ser visto no esquema a seguir:

A formação em si não gera
o bom professor.

Não acredito em
Papai Noel.

Formação = estágio, disciplinas de
didática, psicologia etc.

A formação é uma grande
bobagem, uma pequena
contribuição que a gente dá.

Ela acredita que o fato de os alunos trabalharem e muitas vezes não terem tempo ou
condições de fazer o estágio (e, quando o fazem, é feito de forma irregular), ainda que
apresentem documentação (relatório de estágio) que comprove essa vivência, deixa de agregar
ao aprendizado prático do aluno em relação ao fazer docente. Essa descrença se dá também
porque muitas vezes os alunos dizem que fazem o estágio, preenchem a documentação da
maneira como é solicitada, mas em alguns casos nem chegam a ir à escola; e, por vezes, até
mesmo a própria escola é conivente com essa prática, ao assinar a documentação dos alunos
sem que tenham, de fato, permanecido na instituição. Ou seja, o estágio é visto por P3 de
forma cética, algo protocolar e muitas vezes enganoso para cumprir uma formalidade.
Se eu trabalhasse com eles com essa disciplina de estágio, todo mundo trabalhando de dia e
estudando à noite, o que que eu poderia propor pra vocês? Vamos fazer estágio sábado? E
outra coisa, eu sei que meu aluno muitas vezes ele me traz a documentação toda perfeita do
estágio, mas eu sei que ele não vai à escola e eu não vou ficar fiscalizando [...] porque eu sei
que a direção tá cúmplice nesse processo e ela vai dizer: ah você veio aqui procurar o
estagiário tal? Ele acabou de sair pra fazer uma visita no museu! Vai dizer isso pra mim!
Então o que que eu vou fazer lá?

P3 afirma também que as disciplinas que são ministradas no curso, entre elas o
estágio, não a fazem acreditar que vão “gerar o bom professor” e usa a figura do Papai Noel
para reforçar seu ceticismo, sua incredulidade. Ou seja, para P3, as disciplinas do curso de
Pedagogia são apenas contribuições que o professor traz para a formação desses alunos, algo
formal e singelo, já que o que vai dar de fato a experiência e o manejo necessário ao trabalho
docente são as vivências diárias em sala de aula.
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Eu não acredito em Papai Noel, que passar por todas essas escolas vai gerar o bom
professor, eu também não acredito que fazer disciplina de didática, psicologia, estágio vai
gerar o bom professor. É apenas uma pequena contribuição que a gente dá.

P3 alega que é um equívoco pensar que se aprende a teoria para aplicar esses
conhecimentos na prática, ela diz que é uma ingenuidade acreditar em tal fato e faz menção
novamente à figura do Papai Noel; “aqui ninguém acredita em Papai Noel”. Acreditar que o
aluno aprenda a ser professor nas disciplinas pedagógicas e estágios é o mesmo que acreditar
em Papai Noel, uma figura fictícia, irreal, ou seja, é algo do qual se ouve falar, mas que na
verdade não existe. Para P3 a prática e o cotidiano escolar são considerados objetos de
estudos e as teorias com as quais o professor trabalha com os alunos em sala de aula são como
instrumentos utilizados para compreender os fenômenos educativos.
Eu acho que eu deixo bem claro desde o início que a finalidade não é aprender a teoria para
aplicar na prática [...] isso não existe, isso é uma ingenuidade, aqui ninguém acredita em
Papai Noel. Então nós vamos chegar na prática, nós vamos desse objeto, desse cotidiano
escolar, o nosso objeto de estudos, nós vamos nas teorias pra tentar compreender os
fenômenos educativos.

Para P3, na relação entre teoria/prática não há um dominante, ambos são importantes e
devem ser trabalhados de forma conjunta para que se obtenha um bom resultado. E cabe ao
professor a responsabilidade de fazer uma “apropriação crítica” da teoria para que o aluno
consiga estabelecer uma relação eficaz entre esses dois fatores e se torne um “professor
autônomo”. Só que para isso ele precisa, entre outras coisas, conhecer o trabalho de Paulo
Freire:
Quem é que está certo? É o saber da prática ou o saber da teoria? Os dois estão certos. O
que o professor tem que fazer é confrontar, é dialogar com essas duas lógicas, com a lógica
da teoria e a lógica da prática. A gente já conversou sobre isso na primeira aula, porque a
gente estuda as teorias da psicologia e os reflexos na educação. Então, não acreditar que
você vai fazer aquela aplicação mecânica, mas cabe ao professor pesquisador se apropriar
criticamente desses modelos teóricos, porque se não nós vamos ser o que? Eu não vou ser eu,
vou ser Piaget, vou ser Vygotsky, vou ser Paulo Freire. E eu não abro mão da minha condição
de sujeito autônomo, não porque tive uma formação freireana, não sou Paulo Freire por
conta disso, mas aprendi a ser professora autônoma.

A professora mostra uma grande admiração pelo trabalho do autor: “Eu tive uma
formação freireana, não sou Paulo Freire por conta disso, mas aprendi a ser professora
autônoma”, “Olha, o que mais a gente fala em didática é Paulo Freire”, “Paulo Freire é o
que foi considerado o maior educador brasileiro do século 20!”, “Paulo Freire é uma
referência” – esses são alguns dos momentos em que P3 cita Paulo Freire no seu discurso.
Por vezes, nos dá a entender, e dessa compreensão pudemos inferir, que acredita que um
docente que não conhece o trabalho de Paulo Freire não pode ser considerado um bom
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profissional ou considerado um profissional com uma falha em sua formação, já que, para ela,
Paulo Freire parece ser a base, o mínimo na formação de qualquer docente. E mesmo
afirmando que não, sua fala mostra de forma clara que ela faz diferença entre os alunos que se
interessam e os que não se interessam em estudar o autor.
[...] se o professor não conhece Paulo Freire, ele não conhece mais nada! E às vezes eu até
me incomodo de ficar insistindo muito no Paulo Freire, mas o aluno não está lendo nem
Paulo Freire! E aí? Não estou dizendo todos tá, aliás, eu tenho uma ótima experiência com
meu pessoal de Pedagogia, de História e Geografia. Não é porque estão aqui não, mas o
pessoal da Biologia com o qual eu trabalho, eles não escolheram estudar a área de humanas,
então eu respeito. Se eles não querem ler Paulo Freire e muito menos os outros, seus
seguidores, eu não posso ficar fazendo disso um diferencial.

Mesmo afirmando que não, a fala de P3 mostra que ela faz diferença entre os alunos
que se interessam e os que não se interessam em estudar o autor e “seus seguidores”. É como
se ela desse um recado; já que o aluno não tem interesse por esse conhecimento, vai ver os
reflexos desse comportamento principalmente nas avaliações.
Mas também tem uma coisa né? A gente precisa trabalhar o conhecimento científico e vai
chegar uma hora... eu entro na sala pra formar esse aluno, mas só que chega uma hora que a
gente tem que dar adeus, tem que dizer adeus e é no dia da V3 entendeu? Então às vezes não
tem jeito, eu não crio mitos na reprovação não, em último caso! Aqui tem alguns ex-alunos
meus e sabem disso!

Outro fator que nos chamou a atenção no discurso de P3 é que, ao mesmo tempo em
que defende a não reprodução, que devemos evitar a “aplicação mecânica” de teorias e da
autonomia, afirma que é necessário “casar” com a disciplina com a qual se trabalha. Um
casamento no sentido de se envolver profundamente, um “mergulho profundo” no que se
refere à interiorização de conceitos e conteúdos. É como se o fato de não seguir teorias e
práticas descritas nos livros (“não trabalho como o livro quer que eu trabalhe”) já a eximisse
do estereótipo de “professor reprodutor”. Contudo, pelo seu discurso, parece que tenta nos
convencer de algo que, ao que tudo indica, não está muito claro nem para ela. Ela dá a devida
importância às teorias e trabalha com esses conteúdos teóricos antes mesmo de seus alunos
terem algum contato prático com a docência. Ela critica a teoria em detrimento da prática,
mas seu discurso entrega esses momentos de contradição e confusão:
Sem chance, nenhuma chance [de ser professor-reprodutor]. Também não quer dizer que eu
venho pra cá fazer qualquer coisa, porque parece que porque você não segue a teoria... como
eu não sigo a teoria? Eu trabalho com o conhecimento científico, que história é essa? Eu só
não trabalho como o livro quer que eu trabalhe, eu vou encontrando outros caminhos que,
aliás, é... as competências que a gente tem que desenvolver nos alunos é exatamente essa né?
[...] então como é que eu vou formar alunos autônomos se eu não sou professora autônoma?
[...] Eu costumo dizer assim que tem que casar com a disciplina, é um casamento assim, é um
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mergulho profundo, interiorizando os conceitos daquela disciplina que a gente ministra ou
daquela ciência que a gente se dedica.

P3 afirma ser o exemplo para seus alunos. Para que eles sejam autônomos, ela deve ser
autônoma. A metáfora do casamento sugere que deve haver sintonia entre o que ensina e o
que faz. Afirma ainda:
Porque eu trabalho com disciplina de estágio, aí eu oriento relatório sistematicamente e
quando você trabalha respaldado em uma perspectiva progressista, e Paulo Freire é uma
referência, você não pode acompanhar o relatório de um adulto, você tem que atuar na
coletividade ou então você não o faz. Aí você tem que acompanhar relatório de todos os
alunos, é muito cansativo, mas eu ainda não consegui fazer diferente.

Mais à frente ela conclui:
Eu cuido bastante dessa lógica no relatório, eu quero que a pessoa, nem que ela invente os
dados, está inventando dados? Mas vai ter que ter uma fundamentação teórica né? [...] O que
você tem a dizer sobre isso? Esse “o que tem a dizer sobre isso” é na teoria. Nós vamos
buscar nos teóricos pra refletir sobre os fatos educativos, então eu cuido mais dessa parte no
relatório pra que eles façam esse costura no relatório, consolidando esse conhecimento entre
teoria-prática, eu cuido mais dessa parte.

P3 fecha seus argumentos reforçando que é por meio da teoria que se reflete sobre os
fatos educativos, sendo que, no começo de seu discurso, sua afirmação foi, como vimos
anteriormente, totalmente contrária: “nós vamos chegar na prática, nós vamos desse objeto,
desse cotidiano escolar, o nosso objeto de estudos, nós vamos nas teorias pra tentar
compreender os fenômenos educativos”.
O que, no início do discurso, P3 criticou e chamou de ingênuo (“Eu acho que eu deixo
bem claro desde o início que a finalidade não é aprender a teoria para aplicar na prática [...]
isso não existe, isso é uma ingenuidade”), no decorrer da entrevista, ela pôde nos mostrar que,
mesmo de forma inconsciente e/ou involuntária, faz parte do seu trabalho.
Em relação à segunda tese defendida por P3, ela afirma que a sala de aula é uma
escola e que muito do que aprendeu enquanto docente se deve a essa vivência em sala, “eu
passei 10 anos trabalhando numa faculdade onde eu me formei como psicóloga, ali foi uma
verdadeira escola”. Trata-se de uma metonímia que, ao mesmo tempo confere valor à prática,
já que a sala de aula é o lugar privilegiado para ela, valoriza a prática como o lugar da
formação, já que foi por ela que aprendeu a ser professora.
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A sala de aula é uma escola.

Sala de aula tem prazo
curto de validade.
Modalidade a distância = sala de aula inovadora.

- Experiência.
- Manejo em sala.
- Percepção apurada.

Deve-se à prática.

- Mudança de postura do aluno.
- Autogestão.
- Autodisciplina.

P3 menciona em poucos momentos a questão da formação e as mudanças que esta
acarretou em sua carreira, mas não se aprofunda no assunto, a não ser pelo fato de ter
conhecido o trabalho de Paulo Freire durante esse processo, provavelmente o ponto alto de
sua formação. A maior preocupação dela em relação à teoria é que, como professora de
Didática, precisa mostrar coerência em seu discurso e os reflexos dessas teorias na sua prática
docente.
Olha, eu tive 10 anos de experiência como professora de psicologia do trabalho, sem
conhecer quem era Paulo Freire, eu vim conhecer Paulo Freire em 1998 com o meu primeiro
mestrado em educação na Estácio. Então a sala de aula pra mim foi uma escola [...].
Experiência, o manejo que eu tenho em sala de aula, de perceber certas coisas, eu devo muito
à minha prática. Porém a prática, por si só ela não se faz né? É obvio que hoje eu sou outra
pessoa do que eu era há 15 anos atrás, então é evidente que a... o acesso à teoria, eu cuido
muito disso porque eu sou professora de Didática, então, se eu não tiver uma ação coerente
com o meu discurso, que mensagem eu vou estar passando pra vocês? Entendeu? Então eu
cuido muito disso, eu não sei se eu consigo ser coerente entre o discurso e as ações, isso aí é
mais os alunos que podem até observar, mas eu tento.

Reafirma o fato de o professor de didática ter que ser o modelo para seu aluno. Afirma
e reforça ainda o fato de não dissociar teoria e prática especialmente por ser professora de
didática, mas se refere à teoria como algo “ideal”.
A minha prática, ela não se dissocia da teoria, elas tão imbricadas demais porque eu cuido
muito disso! Eu não posso exigir isso de vocês, mas eu cuido por ser professora de Didática!
Tenho o mestrado em educação, seu eu não for colocar em prática o que eu aprendi na teoria,
seria um contrassenso né? Então eu tento aproximar mais prática de um ideal que seria a
teoria.

Mais à frente, P3 faz afirmações que vão mais ao encontro de suas certezas no que se
refere à relação entre teoria e prática, com um discurso voltado sempre para a importância da
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prática em detrimento dos conhecimentos mais teóricos, afirmando inclusive que estes são
bobagens:
Talvez vocês aprendam muito mais comigo, com o que eu sou na universidade, do que com
essas bobagens que a gente projeta em Datashow, escreve no quadro. Porque isso aí, gente,
vocês vão encontrar em qualquer lugar, entendeu? Então a mensagem que fica é que a gente
aprende na vivência!

Mesmo P3 afirmando que a sala de aula é o lugar onde se aprende de fato a docência,
ela acredita que o contexto educacional que conhecemos hoje está com seus dias contados.
Para ela, o ensino a distância vai sobressair à educação presencial a ponto de não termos mais
professor em sala de aula; estas se tornarão salas inovadoras, e os alunos serão
autossuficientes em termos de aprendizagem (Tendência Libertária). P3 afirma ainda que essa
realidade está bem próxima, que no máximo em cinco ou seis anos haverá essa nova face da
Educação.
Já está até se falando aí de uma sala de aula inovadora que não tenha mais... eu não acredito
que o professor vai estar mais aqui! Daqui uns cinco ou seis anos os professores não vão
estar mais aqui trazendo coisas pra vocês. Hoje a gente tem a modalidade a distância, o que
requer uma outra postura do aluno, uma autodisciplina é... aquela tendência que vocês
estudaram lá em didática, libertária né? Que a pessoa vai se autogerir. Eu tenho uma
perspectiva nesse sentido, acho que vai acontecer isso. Esse negócio de sala de aula aqui, isso
aqui oh tem prazo curto de validade!

Apesar de acreditar no fim da sala de aula e da educação universitária tal qual a
conhecemos, P3 afirma que a realidade que vive dentro da universidade é motivo de paixão,
um vício sem o qual não consegue viver, comparando-a a cachaça – algo que vicia, embriaga
e envolve seu dependente. Trata-a como uma paixão que ela tenta passar aos alunos, mas
muitas vezes sem sucesso; e o motivo desse insucesso seriam, além da diferença entre a
realidade do ensino superior e o ensino fundamental e básico, as condições de trabalho com as
quais muitas vezes o professor precisa lidar, além do salário.
Minha realidade aqui na universidade é minha paixão, a minha cachaça. Eu não posso achar
que pra vocês também vai ser porque tem a questão do salário, as condições de trabalho, tudo
isso que também vai interferir na nossa motivação.

Outro ponto interessante que P3 leva em consideração e enaltece em seu discurso é o
fato de conhecer seus alunos pelo nome. Ela menciona o fato com orgulho, um trunfo, uma
forma que ela encontrou de se aproximar desses alunos, ter um contato mais intimista com
eles e, possivelmente, se sentir uma professora melhor e mais atenciosa.
[...] eu gosto de conhecer vocês pelos nomes, ontem eu consegui finalmente conhecer meus 60
alunos do Barra World pelo nome. Porque quando eu conheço pelo nome [...] eu chamo
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Ricardo, Fernando, Luciano [...] eu vou chamando pelos nomes e vou dialogando com as
pessoas.

Quando questionada sobre a Pedagogia no ensino superior e sua possível aplicação
neste segmento de ensino, P3 acha que é algo desnecessário, já que Paulo Freire e suas teorias
se aplicam a todos os segmentos de ensino.
Não faz diferença gente, Paulo Freire se aplica desde o início até o fim! Inclusive para quem
tem necessidades especiais! Se a gente tem a base, a gente tira de letra, entendeu? [...] Então
se você tem as bases não importa! Construtivismo pode ser pra criança e pro adulto, pro
idoso, pro adolescente, não faz diferença!

Ao ser solicitada a evocar a metáfora sobre Pedagogia Universitária e um bairro do
Rio de Janeiro que a representasse, P3 não conseguiu estabelecer essa relação. O fato gerou
uma incompreensão sobre o que foi sugerido, o que permitiu iniciar uma discussão em sala,
pois P3 acreditou que estávamos tentando “territorializar” o ensino superior e viu o fato como
algo preconceituoso.
Ahh não sei te responder isso! Que isso! Eu vou estar territorializando as coisas! Não! Não
tem bairro! Todos os bairros! [...] Não é essa a visão que... não posso acreditar que você está
na área da educação, não pode ter esse pensamento!

Tentamos mostrar que esta não era nossa proposta (territorializar o ensino), mas abrir
uma discussão sobre o assunto baseado em uma metáfora. Ainda assim, P3 disse que não
conseguia fazer o que foi sugerido, parecia não ver muita lógica na proposta sugerida.
Mas mesmo assim... não, não tem... não consigo te dar essa resposta! Alguém consegue? Não
sei também se o que eu estou dizendo está pertinente! É, não estou conseguindo relacionar a
Pedagogia Universitária a um bairro? [...] tem autores que fazem essa relação? Vou mandar
prender!

Não sabemos dizer se a professora se sentiu constrangida por estar na frente dos
alunos e perceber que Pedagogia Universitária era um conceito que não conhecia. Ela havia
acabado de dizer que não havia diferença entre o ensino nos diversos níveis. Mas ao
tentarmos insistir em uma resposta, mencionando exemplos que outros professores
entrevistados sugeriram (como o bairro da Urca, pelos diversos institutos de ensino que ela
abriga), o constrangimento ficou maior para ambas as partes, nós enquanto entrevistadores,
pois P3 começou a questionar nossa proposta e, para ela, que buscou nos alunos apoio para
reforçar os argumentos que apresentava.
Posso estar sendo irresponsável no que eu vou falar agora, mas a gente não pode atirar pra
tudo quanto é lado, tem que ter uma referência até pra eu poder compreender melhor o
sentido dessas coisas! Acho meio irresponsável isso por enquanto! Porque eu não tenho
leitura desses autores aí que estão te aproximando dessa discussão! Eu não conseguiria
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responder nesse momento não! [...] Porque eu vou ter que relacionar isso à Urca, porque a
Urca? E a Lapa? E a Lapa gente? [...] Eu quero a Lapa, não quero a Urca! [...] Esquece...
esquece... é muito elitismo aqui pra gente!

Acreditamos que, como dito anteriormente, como o conceito é desconhecido para ela,
acrescido do fato de termos colocado a questão do bairro como base da metáfora, pode ter
gerado algum sentimento negativo (discriminação, diferenciação, exclusão etc.) para P3. Isso
possivelmente agravado pelo fato de termos utilizado o bairro da Urca (considerado bairro de
elites no Rio de Janeiro) para explicar a proposta. Ela, moradora do bairro da Tijuca (“Eu sou
tijucana e percebo inovações na Tijuca [...] então eu dizer que um bairro expressa mais essa
coisa da transformação? Eu não diria um troço desse.”), deve ter se sentido atingida ou
diminuída em sua condição de “tijucana”, o que não era a intenção, já que tínhamos nos
apropriado de um exemplo dado por um dos professores entrevistados anteriormente.
No que se refere às representações sobre a prática docente, assim como P1 e P2, P3
ancora essa noção da prática docente naquilo que ela pode conhecer efetivamente em sala de
aula, suas próprias experiências docentes. Apesar de defender ferrenha e confusamente a
relação entre teoria e prática, fica nítido em seu discurso que essa prática não está ancorada na
imagem de Paulo Freire, que ela tanto cita para falar sobre teoria, mas nas suas experiências
de vida e trabalho, as quais a fazem ter segurança de desenvolver um bom trabalho. Paulo
Freire é utilizado por ela como uma espécie de escudo, algo que justifica tudo que ela fala
sobre a relação teoria e prática, como se seu trabalho estivesse sendo suportado por um autor
de peso da área da educação e, portanto, não pudesse ser questionado. P3 objetiva a questão
prática na figura do Papai Noel: ela reforça a ideia de que a prática se sobressai à teoria
relacionando a figura de algo que só está presente na imaginação, no mundo das ideias, aquilo
que, por mais que se acredite, que se deseje que seja real, na verdade não existe.
Professor 04 (P4)
P4 é psicóloga, possui uma formação também em Psicanálise, é mestre em Psicologia
e doutora em Educação. Começou sua carreira trabalhando com psicologia clínica e logo se
interessou pela docência. Como não tinha mestrado no início de sua carreira, sua primeira
experiência docente foi ministrando cursos de formação para pessoas que trabalham na área
de Educação. Logo veio o interesse pelo mestrado e, assim que concluiu o curso, começou a
ministrar aulas na graduação. Montou e coordenou o primeiro curso de Psicologia de uma
instituição particular em Vila Velha – ES. Aos poucos, foi deixando o trabalho como
psicóloga clínica e se dedicando totalmente à área da Educação.
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Para fazer o doutorado, P4 abriu mão do seu cargo de coordenadora e também abriu
mão de todas as suas aulas, ficando apenas por conta de seus estudos. Foi para o Rio de
Janeiro, onde cursou o doutorado – a cidade em que residia não tinha pós-graduação na área
em que ela gostaria de se dedicar (Educação). Segundo P4, essa foi a melhor escolha que fez,
por mais difícil que tenha sido, ela afirma que valeu muito a pena abrir mão da carreira
acadêmica por um tempo e dedicar-se aos estudos. Se não fosse desta forma, ela acredita que
não teria conseguido, pois a coordenação do curso e a docência tomavam completamente seu
tempo. Além do mais, um dos principais motivos de P4 para fazer o doutorado é porque não
queria mais ser professora de instituição privada (“E por que eu fiz o doutorado? Porque eu
definitivamente não quero mais ser professora de instituição privada.”). Para compreender
melhor esta e outras afirmações de P4, falaremos das principais teses encontradas em seu
discurso:
A instituição superior privada é
capitalista, só visa lucro e não está
preocupada com a formação do aluno.

O maior desafio do professor é resgatar
a função crítica da instituição.

Quanto mais o professor estuda, mais preparado
está para exercer sua função docente.

P4 acredita que a universidade é um dos maiores desafios ao trabalho do professor. Ela
defende na primeira tese que as universidades, de uma forma geral, estão mais preocupadas
com a competição, em conseguir alunos e com produção (seja pela alta e quase impossível
exigência por produção acadêmica, como é exigido nas universidades públicas, seja pela alta
produtividade dos professores em sala de aula, como é exigido em universidades particulares),
colocando a qualidade da formação dos alunos, algo primordial, em último plano. Para P4, a
consequência dessa realidade que permeia o ensino superior se reflete na segunda tese
apresentada, ou seja, instituições que vão se perdendo no meio do processo formativo, com
professores “desencantados” pela docência, altamente exigidos pela instituição e pelas
“políticas alienadoras” do governo e alunos que perdem cada vez mais o interesse pelo
pensamento crítico e questionador. O maior reflexo de toda essa situação, na visão de P4, é a
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perda cada vez mais intensa da função que originalmente presidiu as universidades: a de
formar sujeitos críticos e questionadores.
Na última tese, P4 defende o fato de que o professor precisa estar cada vez mais
inserido em debates, estudos e pesquisas. Para ela, essa é uma necessidade básica ao trabalho
docente. É nítido no discurso de P4 o valor que ela dá ao conhecimento mais teórico, apesar
de defender que a técnica não é mais importante que as práticas. Mas seu discurso baseia-se
fundamentalmente em defender a importância de o docente no ensino superior ser um
conhecedor das teorias (“Você precisa estudar muito e eu acho que, quanto mais a gente
estuda – óbvio como professor, pelo menos teoricamente né? – mais em condições de ser
professor a gente fica!”).
Na primeira tese, P4 afirma que “a universidade finge que ensina enquanto os alunos
fingem que aprendem”. Este tipo de slogan, utilizado em diversos momentos nas escolas,
agora pode ser visto fazendo parte do discurso dos professores do ensino superior. Para
Machado (2007, p. 11), o slogan se constitui em
[...] um texto da esfera da publicidade, da linguagem de propaganda, assim
sendo, sustenta-se na possibilidade de acoplar, pela linguagem de
convencimento, o perfil do consumidor ao perfil de determinado produto; e
fazer esse consumidor pensar que o que consome é realmente fruto de uma
necessidade concreta e não uma sugestão da mídia.

No que se refere à ideia do slogan apresentado por P4, esta afirma que as instituições
estão se preocupando cada vez mais com a quantidade de alunos, sua lucratividade e o retorno
que isso pode oferecer, cada vez menos com a qualidade da formação. P4 acredita que a
instituição vê os alunos como meros consumidores dispostos a pagar pelo produto que tem a
oferecer: educação superior e/ou diploma. O professor seria um coadjuvante, um “refém”, ou
seja, uma pessoa que apenas recebe ordens e espera o desfecho dos fatos nesse processo
(“Porque eu não tinha doutorado, tinha que ficar refém da instituição privada e cada vez
mais consumida pela instituição privada.”).
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A instituição superior privada é
capitalista, só visa lucro e não está
preocupada com a formação do
aluno.

A universidade
finge que ensina,
o aluno finge
que aprende.

Reflexo dessa realidade para:
As instituições
São destruídas pela
competição e pelas
políticas de governo.

Os professores
Tornam-se reféns da
instituição e são
consumidos por ela.

A instituição interfere no
trabalho do professor e
toma decisões com que
ele não concorda.

Desencanto com a
profissão.
Há amor pela docência
apesar dos desafios.

Quanto menos
pedem, mais
precisam.

Os alunos
São vistos pela
instituição apenas
como consumidores.

São desinteressados.

- Os alunos sempre querem
menos em relação aos
estudos.
- Não ouvem o professor.
- Ficam em diferentes
equipamentos eletrônicos e
não prestam atenção à aula.

P4 acredita que a competitividade, principalmente entre instituições privadas, está
minando a qualidade do ensino. Muitas vezes as instituições também são prejudicadas por
políticas educacionais que prezam quantidade (de alunos e de produção acadêmica) e não
qualidade. Para ela, os maiores prejudicados nesse processo são professores e coordenadores
de curso que, para não terem problemas com a instituição e não saírem prejudicados em seus
trabalhos, precisam ser coniventes com certas determinações da instituição.
Não estava feliz no meu emprego, porque as instituições privadas têm sido completamente
destruídas pela competição, pelas políticas né? Porque você tem tomar decisões que você não
concorda! À medida que eu comecei a tomar decisões que eu não concordava, eu achei
melhor também sair!

E afirma mais à frente:
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Então você chega na universidade, a universidade finge que ensina, o aluno finge que
aprende, todos são aprovados, todos têm diploma e todos são extremamente consumidores.
Então essa ideia do fluxo que existe hoje no ensino fundamental pra definir o IDEB, ela não
foge muito na universidade! E eu não estou falando de universidade privada não, tá, estou
falando de universidade!

Para P4, os professores acabam sendo os maiores prejudicados em todo esse processo:
além de se tornarem “reféns” dessa educação de consumo, essa realidade acaba por criar um
desencanto dos professores em relação à docência. Ela acredita que a função maior do docente
em sala de aula é a “promoção do homem”, mas que fica difícil trabalhar neste processo se os
professores estão desmotivados e os alunos, desinteressados em aprender.
Eu gosto muito de pensar que a função da gente é a promoção do homem e eu acredito muito
nisso mesmo! Apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, de realmente lidar
com esse sujeito psicotizante que nós estamos vivendo, mas eu acredito muito nisso, eu aposto
nisso.

P4 afirma que, hoje, os alunos querem sempre menos de tudo que está relacionado à
reflexão e ao pensamento crítico e estão cada vez mais interessados nas suas necessidades e
nas suas tecnologias.
Assim, eu me questiono o tempo inteiro, sabe? Por que que esses meninos não estão mais
interessados na minha aula? O que que está acontecendo? O que que eu tenho que mudar?
[...] E se tem alguma coisa alguma coisa com eles, nós vamos ter que mudar também, porque
se só eles mudarem vai ficar inviável! [...] Mas por um lado eu tenho que entender quem é
esse aluno, porque realmente tem sido muito difícil! Tem dias que a gente vai dar aula e cada
um está em um equipamento e você não sabe com quem você está falando! Só que eu também
não posso ficar indiferente a isso, porque eu dou aula pra alguém! E isso me incomoda!
Então eu não dou aula! Se eles não estão ouvindo, eu vou falar pra nada!

Logo à frente faz ainda a seguinte afirmação:
Hoje, uma coisa assim... quando você coloca um dos desafios e tal, uma das coisas que acho
que me angustia muito é que os alunos querem menos sempre! Eu falo com eles... eu acho que
é a única relação que vocês têm, a única instituição onde vocês querem menos e vocês sempre
querem menos!

Para P4, é angustiante perceber o desinteresse dos alunos por aprender, e essa falta de
interesse acaba por afetar o próprio professor. Em determinado momento da entrevista, P4,
por mais que acredite e reforce a necessidade de o professor ter de aprender cada vez mais,
começa a questionar se é realmente necessário se dedicar e estudar para lidar com estes
alunos, como se o que já conhecesse fosse o suficiente para eles.
É lógico que se eu hoje talvez fosse tentar realmente escutar os alunos, não escutar no sentido
mais profundo, mas escutar superficialmente, eu não estudaria! Porque eu não precisaria,
né? Mas, quanto menos eles pedem, mais eles estão precisando, né? Então temos que estudar!

85

Ao ser questionada sobre os desafios de atuar na educação superior, P4 afirma que o
resgate da função crítica da instituição é o maior deles. Para ela, a instituição tem papel
fundamental na sociedade, pois, ao formar pensadores e críticos, nos ajuda a não ceder tão
facilmente ao fluxo do capitalismo, nos ajuda a pensar o mundo e o nosso fazer no espaço
acadêmico.
O maior desafio do
professor é resgatar a
função crítica da instituição.

O pensamento faz a
gente se questionar.

As políticas de governo
alienam e nos fazem
reproduzir os mesmos
modelos.

Políticas educacionais
quantificadoras.

O pensamento na
universidade está
morrendo.

Universidade = lugar de
pensar o mundo e as relações
(essa função precisa ser
resgatada).
O pensamento tem
pouco valor e as novas
gerações dão pouco
valor ao pensamento.

P4 afirma ainda que o pensamento na universidade está morrendo e isso se deve ao
fato de vivermos políticas educacionais quantificadoras, em que se está mais preocupado em
publicar um número quase impossível de artigos, a ponto de não termos tempo para parar e
pensar sobre como isso tem prejudicado o ambiente acadêmico. As instituições reforçam
constantemente essas exigências, assim como os órgãos que formalizam os cursos (em
particular os de pós-graduação stricto sensu), o que acaba enlouquecendo as pessoas e
fazendo com que professores e pesquisadores acabem por produzir mais do mesmo.
[...] o que eu percebo hoje é que nós vivemos políticas educacionais quantificadoras! Elas
querem números e elas enlouquecem e as pessoas param pra pensar sobre isso e entram
simplesmente num sistema pra atender isso! Então o professor tem que publicar não sei
quantos artigos por ano, que é impossível! Porque ninguém tem esse tipo de produção né?
Então as produções são mais do mesmo, com título diferente, um parágrafo ou outro
diferente, então o pensamento na universidade ele também está morrendo.

P4 nos dá a impressão de que o docente não tem autonomia para trabalhar sua
pesquisa, um conteúdo ou algo do tipo, sem pensar de que forma isso pode ser refletido em
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produção acadêmica. Os professores se tornam máquinas de escrever e produzir, e a reflexão,
o pensamento e os questionamentos que deveriam ser reflexos dessas produções, acabam
como meros coadjuvantes nesse processo. O pensamento, nesse caso, é comparado a um
enfermo que está morrendo.
Então o lugar que deveria de alguma forma ser o lugar onde o pensamento deveria estar mais
vivo, o pensamento do sentido crítico, da palavra... ele também está sendo morto! E isso é um
desafio, resgatar para a universidade o lugar que ela tem! Que é de pensar o mundo e as
relações, pra que a gente possa resistir às relações tão perversas que nós estamos resistindo.

P4 vai chamar esse desafio de “luta quase inglória”, pois, além dos desafios impostos
pela instituição, há também os desafios encontrados em sala de aula, ao se deparar com o
aluno que dá pouco ou quase nenhum valor ao pensamento e à reflexão. Para ela, o ato de
parar para pensar no ensino superior é algo que deveria ser natural, mas que se torna cada dia
mais difícil (“O pensamento tem muito pouco valor e as novas gerações estão cada vez
menos dando valor ao pensamento, então tudo tem que ser muito rápido [...] muito imediato
[...] é um desafio [...] uma luta quase inglória!”).
A última tese defendida por P4 se refere ao fato de que é intrínseca ao trabalho do
professor a dedicação ao estudo das teorias. É como se fosse uma relação diretamente
proporcional entre o conhecimento e a docência: quanto mais conhecimento tem, mais
condição a pessoa tem de ser um bom professor.
Quanto mais o professor estudar, mais
preparado está para exercer sua função docente.

Quanto mais eu estudo, mais eu
sei e mais eu preciso estudar.
Ser professor é estudar!
Professores são arrogantes,
acham que sabem tudo.

Título de doutor = quase Deus,
quase chega ao Olimpo.

O discurso de P4 direciona-se ao fato de que a teoria é algo essencial ao trabalho do
professor, ela não minimiza a importância da prática, mas, diferentemente dos professores

87

entrevistados anteriormente, o foco do seu discurso está muito mais ligado à importância e aos
reflexos do que aprendeu durante seu processo formativo e aos teóricos que baseiam o seu
trabalho do que à prática em si. P4 faz afirmações que corroboram esta ideia:
Pra fazer pesquisa exige muito estudo né? Então pra você se sustentar como pesquisador,
você precisa estudar muito e eu acho que, quanto mais a gente estuda – óbvio, como
professor, pelo menos teoricamente né? – mais em condições de ser professor a gente fica!

P4 afirma ainda que:
Quando a gente é professor a gente também tem que estudar [...] então eu preciso estudar e,
quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu preciso estudar e, quanto mais eu ensino, mais eu
tenho necessidades [...] ser professor pra mim é estudar muito! Muito mais do que qualquer
outra coisa!

Ela afirma ainda que os professores de uma maneira geral, e especialmente os que
possuem doutorado, são muito arrogantes no que se refere ao conhecimento acadêmico. É
como se eles já soubessem tudo o que poderiam saber, e estudar a mais seria tempo perdido.
Refere-se ainda ao fato de que o título de doutor faz com que esses se considerem quase
deuses no Olimpo, ou seja, seres diferenciados, com poderes sobrenaturais, dotados de um
saber e um lugar privilegiado em relação aos seres comuns, aos mortais ([...] “nós professores
somos muito arrogantes, a gente acha que sabe! E principalmente o título de doutor é quase
que um deus assim, você quase chega ao Olimpo”). A comparação entre os doutores e deuses
do Olimpo é quase um slogan entre professores do ensino básico, entre os professores do
ensino superior, no entanto, tem-se pouca referência sobre isso.
O bairro do Rio de Janeiro escolhido por P4 como imagem de uma Pedagogia
Universitária foi Copacabana. Ela escolheu este bairro devido à diversidade de pessoas,
culturas e pensamentos que o bairro agrega; para ela, é como se Copacabana fosse a “síntese
de todas as possibilidades de existência do ser humano”. Da mesma forma que Copacabana,
P4 acredita que a universidade deve ser pensada como algo amplo, diverso e livre. Da mesma
forma que os demais professores entrevistados, o conceito de Pedagogia Universitária é
desconhecido para P4, nunca tinha ouvido falar sobre ele até então. P4 acredita que o conceito
de PU é interessante, e que, se estudada, ela contribuiria muito para o trabalho do professor,
principalmente por termos diversas teorias na Pedagogia que abordam o ensino a crianças e
adolescentes e poucos estudos que abordam uma Pedagogia específica para o ensino superior.
Ou seja, a PU, na visão de P4, é um desconhecido, visto como algo positivo, uma teoria que
poderia ajudar o professor a enfrentar os desafios do ensino superior. Isso se dá
principalmente por suas representações estarem ancoradas no fato de a docência nesse nível
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de ensino estar perdendo espaço, uma teoria que ajudasse a pensar a educação nas
universidades contribuiria ao fazer do professor.
No que se refere às representações dos saberes formativos e práticos, P4 ancora essa
noção de “prática docente” no estudo. É pelo estudo que se constroem as práticas em sala; ser
professor é estudar. Essa realidade está ancorada ainda no fato de que, durante o processo
formativo de P4, a ideia do bom professor sempre esteve vinculada ao estudo. P4 objetiva a
figura desse professor doutor, que muito estuda e se dedica, à figura dos deuses do Olimpo.
Ela afirma não concordar com essa imagem de “deuses” imputada aos docentes, mas ao falar
deste aspecto refere-se ao “nós” e não a “eles”: “nós professores somos muito arrogantes, a
gente acha que sabe e principalmente o título de doutor é quase um Deus assim, você quase
chega ao Olimpo”. Ou seja, ela não concorda, mas se percebe e se inclui nesse contexto e usa
a metáfora dos "deuses para reafirmar o espaço que o doutor tem na área do ensino.
Professor 05 (P5)
P5 teve sua primeira formação em engenharia de produção, área em que atuou por dez
anos, voltado sempre ao segmento de negócios e informática, cursou inclusive uma
especialização em administração. Apesar de ter mantido seu foco de trabalho inicialmente na
área de exatas, P5 afirmou que sempre teve um grande interesse e paixão por filosofia,
história e sociologia, sempre que podia participava de grupos de estudos nessas áreas depois
do trabalho. P5 afirmou que, depois de um tempo trabalhando na área de engenharia, decidiu
fazer uma formação em História. O principal fator motivador dessa mudança foi a insatisfação
que tinha com sua vida e carreira, principalmente quando perdeu seu emprego em uma grande
empresa no ano de 1994. A partir de então, P5 decidiu mudar radicalmente de vida e “apostou
todas as suas fichas” no curso de história, área em que atua até hoje.
P5 afirma que essa mudança radical de vida acarretou a ele muitas incompreensões por
parte de sua família e amigos, em particular pela queda salarial e a “perda de status” ao deixar
de ser engenheiro e se tornar professor. P5 afirma ainda que, apesar dos desafios de uma nova
carreira, desafios que acredita ter vencido, não se arrepende de ter optado pela carreira
acadêmica em detrimento da engenharia, pois “[...] a alegria do trabalho é muito grande!
Não existe profissão mais bacana, mais maravilhosa do que se professor!”.
Quando questionado sobre o intuito de ser docente no ensino superior, P5 afirma que
inicialmente este não era um interesse seu. Mas antes mesmo de encerrar o curso de História
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ingressou na formação stricto sensu e se tornou mestre em História Social da Cultura. Seu
ingresso no ensino superior como docente aconteceu logo depois que finalizou seu mestrado.
P5 afirma que houve um boom dos cursos de graduação da Universidade Estácio de Sá, em
particular do curso de Pedagogia, e ele foi indicado por uma colega que não pôde aceitar o
convite feito pela instituição, assumindo aulas no lugar dela.
Sobre sua primeira experiência neste nível de ensino, P5 afirmou que, como já tinha
“uma experiência de vida” e para ele é muito importante que o professor tenha essa
experiência de vida em outras funções, outras atividades, esse ingresso no ensino superior não
foi algo difícil. Ele afirma que não tinha experiência em pesquisa, mas em “expor oralmente
projetos em sua área anterior” e acredita que essas experiências anteriores o ajudaram e
facilitaram sua vida dentro da área de história, porque, segundo ele, “[...] ensinar... aprender
e ensinar exige um amadurecimento [...] não a questão da idade, não necessariamente ser
mais velho, mas tem que ter um amadurecimento pra você compreender as relações entre
educação e a sociedade, a economia, a política, a cultura, até porque o mundo, quando você
entra na área da Educação, é a coisa mais fascinante que existe”. Importante ressaltar aqui
que, antes de ingressar no ensino superior como docente, P5 já trabalhava em colégios
ministrando aulas para o 3º ano do ensino médio e para cursinhos pré-vestibulares.
Quanto a essas afirmações de P5 sobre a importância dos saberes da experiência de
vida e também de suas experiências em outras áreas de atuação antes da docência, Tardif
(2000) referencia-os como saberes plurais e heterogêneos nos quais os professores se
ancoram. Para o autor, os saberes profissionais derivam de diversas fontes. O professor apoia
seu trabalho na cultura pessoal, em conhecimentos adquiridos na universidade durante sua
formação profissional e no que Tardif (2000, p. 13) chama de “conhecimentos curriculares
veiculados pelos programas, guias e manuais escolares”, ou seja, no próprio saber ligado à sua
experiência de trabalho, nas experiências de certos professores e em tradições peculiares do
ofício docente. Enfim, para esse professor, os saberes plurais e heterogêneos ocupam o lugar
de maior importância em sua prática.
Quando questionado sobre os desafios de se atuar no ensino superior, P5 traz à tona as
primeiras teses de seu discurso – trabalharemos os argumentos que sustentam cada tese um
pouco mais à frente nesta nossa análise.
O maior desafio do professor
é buscar motivação para
realizar seu trabalho.

O professor precisa se
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Na primeira tese, P5 defende que, apesar de gostar e se identificar muito com a
carreira docente, este não é um trabalho fácil. Ser professor exige muita entrega, muita
dedicação e estudo, e as condições para o trabalho nem sempre são ao melhores, apesar de
sinalizar que essa realidade tem avançado no sentido de melhorar.
Na segunda tese, P5 defende o que boa parte dos professores entrevistados até então
tem defendido: a importância da prática em detrimento da teoria. Para P5, o aprendizado
docente acontece de fato é dentro de sala de aula; ele faz ainda uma crítica ao curso de
Pedagogia, afirmando que deveria dar uma importância muito maior à prática na formação de
seus alunos.
Na terceira e última tese, P5 defende o fato de que o professor precisa ser, antes de
qualquer coisa, modelo para seus alunos, ter sensibilidade para ouvi-los e entendê-los e que,
de certa forma, a formação – na verdade, o status e a formalidade vêm com a titulação – acaba
por afastar professor e aluno. Para ele, o excesso de formalismo de um professor doutor e esse
status que permeia o professor doutor, como alguém que sabe muito, uma pessoa diferenciada
das outras, acabam por afastar dele os alunos, e isso compromete a relação de ensinoaprendizagem. P5 acredita que, a partir do momento em que o aluno se sente próximo ao
docente e percebe o interesse deste por ele, o aprendizado acontece de uma maneira mais
eficaz.
Retomando a primeira tese e argumentos sobre os desafios em atuar no ensino
superior, P5 afirma que seu maior desafio enquanto docente é manter-se motivado a todo
instante para realizar seu trabalho. A motivação é necessária porque o trabalho em muitos
momentos não oferece as melhores condições, que exige muito tempo, disposição e uma
dedicação que só quem aprecia a carreira docente é capaz de entender e se comprometer com
essa realidade.

É preciso estudar e
se atualizar sempre.

O maior desafio do professor é
buscar motivação constante
para fazer seu trabalho e estar
sempre estudando.

Professor trabalha
muito, e as condições

Professor é
professor 24
horas por dia!
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O que nos parece é que, para P5, o ser professor é necessário muito mais do que muito
estudo e atualização constante de conhecimentos, é preciso paixão pelo que faz, é importante
dedicar-se à vida docente, já que “professor é professor 24 horas por dia”. Existe uma
hierarquia aqui que sugere a existência da vocação como valor máximo para a docência. P5
nos dá a entender que a docência não é para qualquer um, pois ela exige uma dedicação e
esforço muito grandes de quem envereda por esses caminhos e só quem realmente ama e se
dedica a esse trabalho consegue compreender essa entrega do professor à sua carreira.
O desafio é você buscar motivação a todo instante né? Eu acho que as condições precisam
avançar em termos de recursos, mas nós temos avançado, acho que temos avançado sim [...]
eu acho que o maior desafio do professor é esse né, em qualquer nível você tem que se
aprimorar, você tem que, você tem que buscar espaço, você tem que gostar muito do que faz,
primeira coisa!

Mais à frente, P5 reforça o quanto o trabalho do professor é árduo e o quanto exige de
tempo, esforço e dedicação. Acreditamos na ideia de que, ao reforçar o quão difícil é ser
professor, P5 também tenta, de certa forma, nos provar que não deixou a engenharia por um
trabalho mais simples ou mais fácil. A docência é um trabalho complexo e que exige muito,
às vezes até mais do que em outras áreas, porque em poucas delas é necessária uma dedicação
24 horas por dia:
[...] você acorda cinco e meia, seis horas da manhã e vai dormir meia-noite quase todo dia,
praticamente todo dia! E nesse período todo você tem que preparar suas aulas, você tem que
estudar, você tem que corrigir os trabalhos, você tem que ler, tem que ler muito! Professor é
professor 24 horas por dia! Professor não tem ahhh eu sou professor dentro de sala, saiu de
sala não [...] Não existe! Você é professor em casa, na rua, no cinema [...] coisa que eu não
era como engenheiro! [...] minha vida aqui é dar aula, é a docência, a minha vida é a
docência!

Na segunda tese, podemos reforçar ainda esse aspecto da entrega, da doação do agora
professor, em particular ao seu aluno.
O professor precisa se
doar, sensibilizar e ser
modelo para o aluno.

Professor modelo = Professor educador.
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P5 acredita que o professor precisa ser modelo para seu aluno, precisa sensibilizá-lo,
sua relação deve ir para além dos conteúdos. É uma relação interessada, o professor
interessado em ouvir, entender e atender o aluno em suas carências.
[...] eu tento fazer o melhor, primeiro eu me dou ao máximo! Minha doação é muito grande!
E fico feliz quando consigo sensibilizar alguém! Acho que essa é uma das palavras-chave da
relação professor-aluno... sensibilização! Você tem que sensibilizar seu aluno, você tem que
tocar ele de alguma forma, tem que tocar ele na sua experiência, nos seus exemplos... ainda
acredito o professor como modelo, como é... como educador!

Acreditamos que P5 quer ser um modelo de docente para seus alunos não somente
pelos conteúdos que leciona, mas pela maneira como trata cada um deles, tornando-se assim
um professor que os alunos respeitam e um modelo que levarão para suas práticas no futuro.
Acredito no professor como educador, então o professor educador, ele vai além do conteúdo,
ele se aproxima do seu aluno de maneira sutil, mas se interessando por ele, tem que ouvi-lo
antes, entendeu? Então eu acredito muito nesse modelo, em professor educador... mesmo no
ensino superior! Porque as carências são grandes em todas as idades! Em todos os níveis a
carência é muito grande!

A tese do professor modelo, como já comentado, é quase lugar comum entre os
educadores de modo geral, que baseiam sua prática, na maioria das vezes, em professores que
tiveram quando alunos. De modo geral, não é consciente, mas sua defesa é encontrada em
muitos discursos.
Quando questionado sobre a relação da pesquisa em sua prática, P5 afirmou que a
pesquisa que faz é para si, não para fins de publicação, e afirma ainda não ter muita relação
com a academia porque ela exige uma dedicação e um formalismo que ele não tem (P5
começou a fazer o doutorado e parou). P5 não quis terminar o doutorado porque, segundo ele,
seguir as ideias de um orientador, “produzir uma coisa mecânica”, e o excesso de formalismo
fizeram com que ele não seguisse em frente, não era seu perfil. Ele acredita que um doutorado
não o fará melhor em sala de aula e que uma especialização ou outros cursos em sua área
contribuirão muito mais ao seu trabalho.
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Eu pesquiso pra mim, não para apresentar, pra escrever... eu não tenho muita relação com a
academia [...] sou muito franco! Já entrei no doutorado, fiz dois anos de doutorado, larguei
porque senti que a academia ela exige uma dedicação e um formalismo que eu não tenho [...]
você precisa produzir uma coisa mecânica e você tem que seguir as ideias do seu orientador,
é um formalismo... eu não consegui chegar ao fim do doutorado, não quis, não consegui
porque não quis [...]

P5 afirma ainda que, quando se é doutor, você entra em um “outro patamar”, a
linguagem utilizada pelo professor em sala muda, fica mais complexa, mais rebuscada e, por
“saber demais ou achar que sabe muito, por ler e por já ter lido teóricos”, é difícil o docente se
aproximar desse aluno menos conhecedor da teoria. É como se ele nos dissesse que o
professor doutor acredita estar em um patamar tão diferente do aluno em termos de
conhecimento que ele não mais consegue ter a sensibilidade necessária para entender, para
compreender as carências que esses alunos têm, não se dedicando o suficiente para que a
aprendizagem se torne significativa.
Vou fazer se puder outros cursos de pós, já fiz meu mestrado e quero fazer outros cursos na
área de pós para que cada vez mais eu trabalhe melhor em sala de aula. Quando você entra
no doutorado você já entra em um patamar de linguagem muito mais complexa que acaba
afastando... a maioria dos professores que dão aula e são doutores e pós-doutores, eles têm
uma linguagem, no meu modo de ver, muitos se afastam dos alunos.

Outro fator relevante que podemos perceber na fala de P5 é o uso do termo “doação”
em alguns momentos da entrevista e, de certa forma, a crítica velada aos professores doutores
que não se “doam” aos seus alunos como, acredita ele, deveria acontecer nessa relação de
ensino-aprendizagem. O termo “doação” está muito próximo ao termo “dedicação”, presente
na pesquisa de Alves-Mazzoti (2008, p. 527), em que as professoras dos anos iniciais sujeitos
da pesquisa representam sua identidade profissional composta por um elemento único, a
dedicação. Para as professoras pesquisadas, o ser professor está tradicionalmente atribuído a
esse termo.
As professoras consideram que ser professor hoje é um grande desafio, uma
tarefa árdua, que requer muita dedicação e força de vontade para não
desistir, porque as responsabilidades são muitas e o apoio é praticamente
nenhum. [...] Os alunos são vistos como abandonados pela família e pela
sociedade, sem futuro, sem valores, carentes de tudo, mas principalmente de
carinho e compreensão.

E, pelo que podemos ver no discurso de P5, esse ideal do professor dedicado e
abnegado não está presente somente no discurso dos professores do ensino básico, faz parte
também do perfil de alguns docentes do ensino superior.
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No que se refere à terceira e última tese apresentada no seu discurso, em que afirma
que a prática é muito mais importante que a teoria, podemos perceber que, assim como nas
primeiras análises, P5 também é a favor de uma formação mais prática, sendo a teoria apenas
um pano de fundo, uma atividade que contribui mas não é determinante à sua prática ou à
prática de seus alunos, futuros professores.

A teoria é muito
importante, mas a prática é
muito mais.
O aprendizado docente
acontece em sala de aula.

A gente aprende
em sala de aula,
isso aí não tem
jeito!

O curso de Pedagogia deveria ter
uma formação eminentemente
prática.

Para P5, por mais que você tenha uma formação, são as experiências pessoais e
profissionais que vão te dar “bagagem” para atuar como professor. O termo bagagem sugere a
utilização da metáfora do percurso, tão comum no discurso de professores, conforme afirma
Mazzotti (2002). Educar é levar o estudante pelo caminho do conhecimento, o professor é o
guia, tal como P5 parece entender a função do professor em seu discurso.
P5 ainda faz uma afirmação que nos chamou a atenção, ele diz que por mais que se
estude, em sala de aula o professor acaba criando a sua forma de trabalhar. Ou seja, é como se
a formação fosse um formalismo porque, nas vias de fato, o que vai te sustentar na prática é
sua história de vida, suas experiências e um pouco daquilo que você estudou nessa trajetória.
[...] eu fui aprender (a ser professor) em sala de aula, a gente aprende em sala de aula, isso
aí não tem jeito! Por melhor que seja o curso [...] por melhor que seja, você vai ter que
apresentar resultado e buscar o aprendizado em sala de aula! Isso é fundamental! É a
experiência que vai te dar essa bagagem aí e a sua experiência pessoal e a experiência
profissional. Como professor, eu acho que isso é inseparável [...] a teoria é muito importante,
mas a prática é muito mais importante!
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Para P5, as teorias são importantes dependendo do momento, do espaço e da turma em
que se está trabalhando, ou seja, elas são utilizadas em momentos específicos da formação,
como uma exceção à regra e apenas quando e se necessário. Há portanto uma hierarquia de
valores, a prática ocupando o lugar mais importante dela.
Acho que a gente estuda, estuda, estuda, estuda, mas na sala de aula você vai criar o seu [seu
jeito, sua maneira de dar aulas]! Você é o conjunto, é o resultado da sua vida, dos seus
estudos, das suas experiências [...] eu acho que todas as teorias são importantes dependendo
do espaço, da turma, do momento onde você está trabalhando.

P5 defende ainda que há, de certa forma, uma falha nos cursos de graduação em
Pedagogia, pois deveriam ser como laboratórios, predominando eminentemente as práticas, já
que, de toda forma, a formação só te dá o básico e o que você vai efetivamente aprender para
ser professor está dentro de sala de aula.
As teorias, os cursos te dão o básico... você vai aprender em sala de aula! [...] é uma
profissão que devia formar os seus alunos eminentemente práticos... vendo, trabalhando,
discutindo! Não só sentados aqui, mas produzindo! Tinha que ser um grande laboratório,
Pedagogia tinha que ser um grande laboratório.

Quando questionado sobre uma pedagogia própria para o ensino superior, a Pedagogia
Universitária, P5 em um primeiro momento se confundiu, acreditando que estávamos falando
sobre Pedagogia Empresarial e, ao esclarecermos seu equívoco, afirmou que desconhecia o
termo. Ao explicarmos em que consistia essa pedagogia, P5 afirmou que ela seria essencial,
mas que é difícil estabelecer um modelo para a Educação já que, como dito anteriormente,
acredita que, por mais que se estudem métodos ou técnicas, o professor acaba criando um
modelo próprio de atuação em sala de aula.
Quando questionado sobre o bairro do Rio de Janeiro que melhor refletiria esse
conceito de Pedagogia Universitária, P5 afirmou que seria Copacabana, pois o bairro é como
um caldeirão, onde tudo se mistura, tudo passa muito rápido, inclusive as pessoas, mas pouca
coisa permanece. Ao pedirmos para justificar sua escolha, P5 não se referiu especificamente
aos aspectos da PU e suas implicações em relação à educação, mas ao curso de Pedagogia e
aos desafios que se tem no curso hoje. Ele deu como exemplos a grande evasão que o curso
tem e o fato de que os alunos só fazem o curso de Pedagogia pelo diploma e não por um
interesse genuíno na profissão. Isso acarreta, segundo P5, um prejuízo na construção de uma
identidade com o curso, fazendo com que os alunos não se liguem afetivamente com a
profissão docente.
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No que se refere às representações de saberes formativos e práticos, pudemos perceber
que P5, assim como outros professores pesquisados, ancora sua prática docente na crença de
que a sua própria experiência de vida e a bagagem decorrente dessas vivências é que amparam
seu fazer docente. Isto, de certa forma, serviria para mascarar a impotência do professor
mediante os desafios que encontra na educação superior e a precariedade de sua formação
para auxiliar na solução dos problemas encontrados nesse nível de ensino. Como P5 relaciona
à docência ao aspecto de doação, distorce a ideia do que seja ser professor, suprimindo o que
seria principal em seu papel profissional: a função de “agente favorecedor da construção do
conhecimento pelo aluno” (ALVES-MAZOTI, 2008, p. 531). Ao desqualificar a formação em
detrimento da prática, ao amplificar a carência de seus alunos, elege-se o termo “doação”
como um dos principais aspectos do que é ser professor; o termo é naturalizado dentro desse
contexto, concluindo assim o processo de objetivação.
4.3 Professores de Instituição Pública
Professor 06 (P6)
P6 é formada no curso de licenciatura em Matemática e tem uma história de vinte anos
como professora de ensino fundamental 02. P6 fez mestrado em Educação Matemática e
doutorado em Educação. Sua proximidade com o curso de Pedagogia aconteceu ainda na
graduação, época em que participava de um grupo de iniciação científica cujo foco era a
formação de professores. P6 acreditava que não tinha perfil para ministrar aulas no curso de
Pedagogia, mas, por incentivo de um amigo e por essa experiência pregressa na formação de
professores, acabou optando por participar de uma seleção para docente do curso de
Pedagogia em uma instituição pública, e foi aprovada.
Porém, este não foi seu primeiro momento no ensino superior. P6 afirma que seu
ingresso inicial como docente em curso de graduação aconteceu por meio de um convite para
lecionar a disciplina de Estatística no curso de Farmácia em uma instituição particular. Como
havia acabado de terminar o mestrado e o ingresso na docência superior era um desejo,
aceitou o convite. Logo após essa primeira experiência, P6 acabou recebendo convites para
lecionar em outros cursos, entre eles o de Pedagogia; a partir de então, sua trajetória no ensino
superior foi se tornando cada vez mais sólida.
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Quando questionada sobre os desafios de atuar no ensino superior, sobre sua
formação, a pesquisa e a pedagogia no ensino superior, P6 trouxe à tona as teses que baseiam
seu discurso:
O maior desafio do professor é
lidar com alunos despreparados
para ingressar no ensino superior.
A vivência na escola mostra
o que é a escola real.

Uma Pedagogia para o ensino
superior é interessante, mas
não é simples.

P6 defende, na primeira tese, que o professor é hoje muito desafiado em sua prática
devido ao despreparo dos alunos que ingressam no ensino superior. Acredita na importância
da universalização do ensino público e no acesso de alunos oriundos de instituições em que
tiveram uma formação básica fragilizada. Porém, essa demanda advinda de programa de cotas
ou outros programas sociais acarreta um investimento muito maior por parte do professor e/ou
da instituição, pois estes precisam encontrar diferentes “saídas” para sanar as dificuldades
com as quais os alunos ingressam, de modo a garantir que saiam bem formados da instituição.
Na segunda tese, P6 defende que sua formação foi importante, pois facilitou o
conhecimento e o acesso a pesquisas, e também possibilitou que conhecesse diferentes autores
em sua área de formação. Mesmo demonstrando a importância da formação para sua
construção de conhecimento como docente, P6 destaca que a vivência que teve na escola e na
secretaria de educação de Angra dos Reis possibilitou conhecer bem de perto a realidade
educacional e, desta forma, ter uma visão real e não ideal da escola e do que é ser professor.
Na terceira e última tese, P6 afirma que é interessante pensar uma Pedagogia para o
ensino superior, mas que é preciso pesquisas na área para compreender melhor como ela
funciona, pois é difícil mudar uma realidade estabelecida. P6 acredita que mudanças não
acontecem de forma repentina e que o professor não muda suas práticas por decreto. Para que
a mudança aconteça, é necessária uma sensibilização dos professores para uma adesão plena a
essas novas práticas. Ela acredita ainda que mudanças são trabalhosas e dificilmente aceitas
pelos alunos, pois estes preferem as práticas já estabelecidas.
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No que se refere à primeira tese, P6 afirma que os alunos chegam despreparados ao
ensino superior, o que acarreta a necessidade de um maior investimento por parte do professor
para que seu aluno consiga ter uma melhor formação. P6 afirma que essa falta de preparo é
um reflexo do ensino, em particular pela universalização do ensino público que vem
acontecendo gradualmente nas escolas, o que acaba repercutindo no ensino superior com o
ingresso de alunos com uma formação básica fraca.
O maior desafio do professor é lidar com alunos
despreparados para ingressar no ensino superior.
A universalização do ensino possibilitou aos
alunos de escolaridade fraca entrar na
universidade.

Você seleciona os
melhores, mas os
melhores também
mudam através
dos tempos.

professor tem que estar sempre encontrando
Apesar deO sinalizar
que a universalização do ensino é algo bom, porque uma maior
saídas para sanar os problemas dos alunos.

parcela da população passa a ser atendida pelas políticas educacionais, P6 refere que, em
contrapartida, isso também traz os problemas. Afirma que, antigamente, para os alunos
ingressarem no ensino médio, era necessário que fizessem uma prova de seleção, o que
sinaliza uma entrada seletiva ao ensino médio, somente parte da população era atendida.
Agora, com a necessidade de o Estado garantir que todos terminem o ensino fundamental e a
falta desses “filtros” para o ingresso dos alunos, há problemas principalmente para os
professores, que recebem alunos fracos e despreparados para lidar com os desafios do ensino
superior, como a carga de leituras, a construção e interpretação de textos etc.
A gente tem um... eu vou falar da graduação né [...] a gente tem tido... e eu acho isso um
reflexo do ensino, os alunos chegam cada vez mais despreparados [...] não sei se é um
desafios, eu acho que é uma constatação [...] eu acho que é uma conquista a questão da
universalização do ensino público [...] o Estado precisa garantir a todos que terminem o
ensino fundamental, um ensino médio. Sempre que você deixa de ter algum filtro, se por um
lado é socialmente positivo, ou seja, você inclui um número maior de pessoas, por outro lado
eu costumo dizer que a gente também traz os problemas, né?

O que P6 parece nos dizer com esses argumentos é que, por mais que concorde e que
ache que tal política seja socialmente positiva, é algo que prejudica seu trabalho, pois o
professor terá que se deparar com um aluno que já vem com fragilidades em sua formação
desde o ensino básico e que, chegando ao ensino superior, exige do professor que se desdobre,
invista e dedique-se muito mais para sanar essas dificuldades e formar seu aluno da melhor
maneira possível.
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[...] quando você seleciona, você tem um processo seletivo, você deixa de fora uma
determinada parcela provavelmente que teria uma maior... não é determinístico, é provável,
que ela tivesse uma dificuldade maior. Quando você passa todos, quando você não tem
nenhum tipo de seleção, você então precisa naquele outro nível de ensino, lidar com os
problemas que vão acontecer e eu acho que a gente de alguma forma hoje vive isso no ensino
superior, né?

A fala de P6 só reforça as afirmações que já registramos. Para ele, esses alunos
merecem uma chance e um espaço no ensino superior público, mas lidar com suas
dificuldades de aprendizagem faz com que o professor tenha um trabalho além daquele que já
lhe compete, o de trabalhar conteúdos da educação básica como leitura e interpretação dos
textos por exemplo. Ele afirma ainda que esses alunos “são uma preocupação constante da
gente que está atuando nos curso de graduação”, porque o professor precisa sempre “estar
encontrando saídas” para ajudá-los a “sair tão bem formados a partir do momento que
chegaram aqui”.
Em relação à segunda tese, P6 afirma que a vivência que teve na escola e na secretaria
de educação foi repleta de experiências que marcaram muito sua trajetória. Ela acredita que
essa passagem por diferentes realidades e em diferentes contextos escolares fez com que
conseguisse aproximar sua formação da prática em sala e do diálogo com o aluno, propondo a
este uma visão real acerca do que é ser professor.
Para P6, a formação é importante
para
professor
e foi
ela, vivida
como foi
não
FATO: para
A prática
A vivência
na o
escola
mostra
o importante
Não falo de

fundamental
parano
informar
que éde
a escola
real.
poderia uma
deixar
afirmar
que essa formação
a ajudou
que se
escolade ser. Mas P6 faz questão
a prática do ser professor.

idealizada,

refere ao
conhecer autores, pesquisas, leituras – o mestrado mais ainda do que o doutorado.
falo da escola
formação acadêmica
é
hoje.
Como P6defez
o doutorado fora VERDADE:
da área deAmatemática,
a contribuição
em relação às disciplinas
importante para se conhecer
autores, pesquisas e ter uma visão
macro da educação.

As pesquisas dão subsídio
para embasar seu discurso.

que leciona é menor, mas, em compensação, proporcionou que P6 tivesse uma “visão macro”
da Educação.

[...] o mestrado que eu fiz foi extremamente importante para a minha formação acadêmica é...
do ponto de vista de conhecer autores, de conhecer o trabalho, as leituras que eu fiz para eu
atuar no nível superior [...] o doutorado, eu acho que a contribuição na minha disciplina já é
um pouco menor [...] me deu um pouco mais uma visão macro da questão da Educação, que
acaba influenciando também quando eu trabalho com os meus alunos.

P6 sinaliza que a formação trouxe uma bagagem importante ao seu trabalho e solidez
ao seu discurso em sala com os alunos. Mas, assim como percebido nas análises de outros
docentes, ao se referir às práticas docentes, aos exemplos que os professores levam para seus
alunos em sala, para P6 é indiscutível a influência das práticas em detrimento da formação, e
essas experiências práticas marcaram muito sua trajetória.
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[...] minha vivência de escola, assim como minha vivência na secretaria da educação, me
ajuda a aproximar meu diálogo dessa formação acadêmica com os alunos [...] mas eu não
falo de uma escola idealizada pra eles, eu falo de uma escola que eu o tempo todo não só vivi
[...] eu estava trabalhando diretamente com professores, então [...] eu não falo de uma escola
idealizada, de uma escola de vinte anos atrás, falo de uma escola de hoje.

No que se refere à terceira e última tese, P6 afirma já ter ouvido falar em uma
Pedagogia para o ensino superior e se refere a esta como uma “coisa interessante”. Para P6,
implementar uma Pedagogia própria para o ensino superior requer estudos na área para que se
compreenda melhor seus objetivos. Segundo P6, os professores não mudam suas práticas por
decreto, antes, eles precisam passar por uma sensibilização para que essas mudanças ocorram.

Os alunos as vezes
preferem as práticas
estabelecidas do
que outras.

Uma pedagogia para o ensino superior é
coisa interessante, mas não é simples.
O diferente do estabelecido dá trabalho. O estabelecido
é mais simples, mais fácil de lidar.

P6 parece falar da Pedagogia universitária com certo receio, como se esta pudesse
O professor não muda suas práticas por

mudar a educação, tudo que P6 conhece e decreto,
tudo queantes
aprendeu
no passar
decorrer
é preciso
pordo
umtempo. Mudar
processo
de sensibilização.
por decreto é uma expressão corriqueira que significa
imposição.
Mudança que poderia ser

imposta aos professores e, antes mesmo de pensarmos que isso possa acontecer, ela nos dá o
alerta de que nada muda, sem que os professores entendam, se sensibilizem por aquilo que
pode ser proposto de novo ao ensino superior.
Eu vejo assim, eu acho que precisa de pesquisas nessa área, precisa compreender um pouco
melhor. Agora... o trabalho do professor, ele passa sempre por uma sensibilização, quer dizer,
eu não mudo minha prática por decreto, eu mudo com uma certa sensibilização do sentido
que eu vou entendendo o que é bom fazer [...]

O mais interessante da fala de P6 é que, ao que nos parece, ela rejeita a imposição só
pensar em sua possibilidade, afirmando que mudar o conhecido, o estabelecido é difícil, pois
aquilo que se conhece, aquilo que já está imposto e já é praticado é muito mais simples de
lidar. A Pedagogia Universitária para ela aparece fortemente relacionada a algum tipo de
imposição. Não se trata de algo que viria para informar essa prática, mas para impor algo
desconhecido.
O diferente do estabelecido é sempre o que dá trabalho né, porque o estabelecido é mais
simples, mais fácil de lidar, tanto para o professor como para o aluno, não precisa ter ilusão,
né? O aluno às vezes prefere as práticas estabelecidas do que outras, fazer uma prática
diferente, você vai ter que... e mesmo que ela seja de uma forma positiva né, você vai ter que
investir nela, então vai dar trabalho. Eu acho que é uma coisa interessante, mas não é
simples.
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P6 também coloca nos alunos a responsabilidade por essa não aceitação as novas
práticas no ensino superior. Ela acredita que os alunos preferem o estabelecido ao novo, ou
seja, isto sugere um deslocamento de responsabilidade, não seria culpa dela, não é ela que não
quer as mudanças, mas os alunos não aceitariam, então, não é algo simples ou viável de fazer.
Até porque, pensar novas propostas, novos modos de traçar um caminho já conhecido é um
trabalho que ela, neste momento, não se vê fazendo. É algo que precisa de um tempo e
investimento que ela não tem ou talvez, não estaria disposta a ter.
Quando questionada a relacionar um bairro do Rio de Janeiro à Pedagogia
Universitária, P6 teve um pouco de dificuldade e levantou alguns aspectos que achou
relevante para identificar um bairro que caracterizasse essa relação. Ela afirma que teria que
ser um bairro com permanências e mudanças, mais permanências do que mudanças na
verdade, com um Quê de pouca transformação e finalmente elegeu o bairro da Tijuca como a
sua opção. A Tijuca é reconhecida como um bairro conservador, arisco a mudanças. Para P6 a
Pedagogia Universitária pode mudar, pode mexer com a realidade do ensino superior, mas é
uma mudança gradual, que aos poucos vai alterando o cenário na educação superior.
No que se refere às representações sobre os saberes formativos e práticos e, embora a
formação apareça em seu discurso como fundamental, recai na prevalência da prática em
detrimento da teoria. P6 ancora seu fazer docentes às experiências dos seus 20 anos enquanto
educadora, bem como as suas experiências na Secretária de Educação na cidade de Angra dos
Reis. Acreditamos que, pela forma como essas experiências foram relatadas por P6, foram
experiências que marcaram e marcam de forma muito intensa a constituição de P6 enquanto
docente. Ou seja, P6 já tem naturalizados os conceitos sobre docência e o fazer docente. Ao
mencionarmos outra maneira, outra proposta de perceber e entender a realidade do professor
no ensino superior (Pedagogia Universitária), P6 se sente fora de sua “zona de conforto”,
então se mostra um tanto relutante em aceitar algo diferente do habitual no que se refere a
essa prática, vendo a Pedagogia Universitária como necessariamente relacionada com uma
imposição. Trazer desequilíbrio é algo que ela evita, principalmente pelo desconforto que é
lidar com o novo e pelo receio em trabalhar com uma proposta diferente da estabelecida.
Professor 07 (P7)
P7 é pedagogo, especialista em Educação de Jovens e Adultos, mestre em Educação e
doutor em Sociologia. Atua como docente em uma instituição de ensino pública, no
departamento de educação de jovens e adultos.
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Apesar de já ter experiência como docente da educação básica, sua trajetória no ensino
superior iniciou-se após o mestrado, por meio de concurso para a instituição pública onde atua
e onde fez seu doutorado. Para P7 o primeiro contato com o ensino superior foi desafiador,
“um gelo na barriga” (situação estranha ou inusitada que gera desconforto), sobretudo nas
condições em que aconteceu, sua primeira turma tinha 73 alunos. P7 tinha uma visão
idealizada do ensino superior, embora possamos supor que tivesse experiência no ensino
superior como aluno. Acreditava que este seria como uma turma de mestrado ao qual estava
adaptado, “você vem de um curso de mestrado né, às vezes com 5 pessoas numa sala de aula
[...] você acha que educação superior é isso!”.
Essa primeira experiência fez P7 compreender que a realidade que permeia o ensino
superior é diferente daquela apresentada a ele durante seu processo formativo. Apesar de já ter
passado pela graduação e pós-graduação como aluno e conhecer esse contexto, podemos
inferir que P7 idealizava o ensino superior com um ambiente seleto, lugar para discutir
pesquisas, ideias e conceitos, com alunos 100% interessados e participativos; a realidade com
a qual se deparou mudou seus paradigmas. Pode-se supor aqui, que a experiência docente não
correspondeu a suas expectativas, talvez, por outras razões que as mencionadas.
Antes de aprofundarmo-nos sobre aspectos relevantes observados na entrevista de P7,
faremos uma breve discussão sobre as principais teses encontradas em seu discurso,
apresentadas no pré-esquema a seguir. Os argumentos que dão sustentação a essas teses serão
tratados mais à frente.
O aprendizado da prática docente está mais presente na
graduação do que na pós-graduação.
O ensino superior é um limbo.
Há um descompasso entre ensino e
pesquisa.

No que se refere à primeira tese, P7 afirma ainda que a docência no ensino superior
deveria ser diferente da docência no ensino básico, mas não o é. Um dos motivos para tal
afirmação é o fato de que o ensino superior tem especificidades que deveriam ser levadas em
consideração, como a formação de quadros técnicos e dirigentes, e não uma formação
generalista como no ensino básico. Para tanto, no ensino superior, a docência não poderia
estar ligada à questão da repetição e memorização visando apenas à avaliação. P7 acredita que
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o ensino superior tem um ato criador, uma possibilidade criativa que o ensino básico não
oferece e isso deveria ser explorado principalmente a favor da docência.
No que se refere à segunda tese, P7 afirma que o ensino superior é um limbo (dentro
do contexto da entrevista esse ensino superior ao qual o docente se refere não é a graduação,
mas o stricto-sensu, mestrado e o doutorado). Pudemos inferimos dessa afirmação que P7 fez
menção a um lugar onde os saberes práticos estão perdidos, visto que a formação do professor
foca mais teorias e técnicas do que a vivência prática da docência e que estes saberes práticos
fazem falta durante a formação.
Na terceira tese levantada por P7, o docente refere-se à questão do ensino x pesquisa.
Para ele há um descompasso nessa relação, as pesquisas servem muito mais como fonte de
exemplos para os alunos, do que como base para uma mudança das práticas docentes no
contexto educacional. Ele acredita que a pedagogia universitária poderia ser a responsável por
“quebrar” esse “descompasso” (diminuir as distâncias e as diferenças entre ensino e pesquisa)
tendo como uma das possibilidades de mudança, o maior envolvimento dos alunos com a
pesquisação.
Quando P7 foi questionado sobre as influências da formação em sua prática docente,
ele traz à tona o que consideramos a primeira e a segunda tese do seu discurso. As duas teses
se apresentam de tal forma imbricadas que vão aparecer em um único esquema. Os
argumentos que sustentam as teses são mostrados abaixo.
O aprendizado da prática docente está mais
presente na graduação do que na pós-graduação.
O ensino superior é um limbo.

Prática fortalece o
docente.

O ensino superior é um limbo.

Lugar onde os saberes práticos
são esquecidos.

Prática faz falta na
formação stricto sensu.

Stricto sensu = contribuição teórica.

A graduação nesse
sentido é mais eficaz.

Acúmulo de experiências = segurança
para dar aulas.

Quando P7 se refere ao ensino superior como um limbo, inferimos dessa afirmação
que a formação stricto-senso é como um lugar onde os saberes da prática são esquecidos em

104

detrimento de conhecimentos mais teóricos. O limbo é um lugar de espera eterna, onde nada
acontece ou vai acontecer, é um lugar de esquecimento. Diferente do que ocorre para a
graduação, o lugar onde as práticas docentes são mais acessíveis.
[...] se for parar para separar as coisas, a graduação acaba sendo muito mais influente do
que o mestrado! [...] há um afunilamento (no mestrado)... a contribuição é mais uma
contribuição teórica do que metodológica, vamos dizer assim! É mais uma contribuição
teórica, você domina muito mais conhecimento, você domina muito mais um conjunto de
autores, você aprende a pesquisa [...] ninguém vai parar pra ter uma aula de metodologia de
ensino superior no mestrado [...] de pensar a questão de saberes da docência... ninguém vai
fazer isso!

Para P7, o fato de essa formação na pós-graduação não abarcar a prática docente,
“com saberes da docência, discussões metodológicas e discussões da relação ensinoaprendizagem”, e de ter como foco a pesquisa que o aluno desenvolve dentro de determinada
linha de pesquisa faz com que entenda que essa formação é falha. É como se o aluno saísse da
formação sem uma noção completa do que é ser docente, como se o foco da docência fosse
apenas esse acúmulo de conhecimentos teóricos e a aprendizagem da pesquisa, sendo a
prática docente um coadjuvante nesse contexto, como se essa prática se aprendesse fora de
sala de aula, na vivência da profissão e não na formação.
A educação superior acaba sendo uma espécie de um meio-termo, que não é água, nem barro,
nem tijolo né? Eu acho que é isso né! O que eu estou dizendo é o seguinte: esse acúmulo
teórico e a questão de diferentes espaços de formação né, vamos dizer... continuada, que você
passa no trabalho ou nas experiências de trabalho, acaba te ajudando muito mais, te
fortalecendo muito mais!

A água é mole, o barro nem mole em duro, o tijolo é duro. Para ele, a educação
superior não é nem mole, nem duro, nem um meio termo entre estes dois. Pode-se dizer com
essa imagem que ela é um nada, com relação à prática docente.
P7 afirma ainda que são essas experiências práticas em sala de aula que dão ao
professor a segurança necessária para desenvolver seu trabalho e, neste sentido, seja pela falta
de experiência, seja por falta de trabalhar os saberes da prática na formação, o professor acaba
cometendo erros e “fazendo besteiras” no decorrer de sua trajetória profissional, reforçando o
que foi dito na introdução: para Tardif (2000, p. 13), a maioria dos professores aprende, ainda
nos dias de hoje, a trabalhar na base da tentativa e erro, o que, segundo ele, é uma
aprendizagem difícil e ligada àquilo que ele chama de “sobrevivência profissional”.
Eu já tinha experiência da educação básica e já tinha diversas experiências de coordenação e
supervisão! [...] você acumula uma trajetória que de certa forma tem que contribuir pra te
dar uma certa segurança, embora você nunca está totalmente seguro! Você não sabe... você,
você... você faz até besteira! Comete erros, um monte de erros!

105

Apesar de P7 reforçar a importância das práticas para que o docente tenha segurança
para trabalhar em sala de aula, percebemos que, ao mesmo que é propício à aprendizagem
docente, esse ambiente é (ou foi em algum momento) um lugar ameaçador, e os alunos, vistos
também como ameaça ao seu trabalho. P7 afirmou em entrevista que “[...] o coletivo, na
verdade, ele não é um coletivo solidário, agregador, o coletivo é ameaça! Falar em sala de
aula se torna uma ameaça pra mim!” Ou seja, ao mesmo tempo que P7 vê o ambiente da sala
como um lugar de aprender, aprender a ser um futuro profissional (no caso dos alunos) e
aprender a prática docente (para o professor), o fato de estar sendo constantemente visto,
percebido e avaliado pelos alunos é um desafio a mais a ser enfrentado no seu dia a dia de
professor.
Quando questionado sobre os maiores desafios de ser professor no ensino superior, P7
afirma que o maior desafio ao trabalho do professor é o aluno trabalhador, menção também
feita por um professor da universidade particular. P7 acredita que o fato de o aluno
trabalhador dispor de pouco tempo para se dedicar aos estudos, inviabiliza por muitas vezes
um trabalho “mais criativo e criador”, que seria o ideal de educação para este nível de ensino.
Esta falta de dedicação, esta falta de tempo por parte dos alunos, acaba por sobrecarregar o
trabalho do professor, já que ele não pode cobrar reflexões e discussões sobre determinados
assuntos, que seria o mínimo para que estes alunos se desenvolvessem profissionalmente.
Cabe lembrar que hoje, a maioria dos estudantes de curso pedagogia, bem como universitários
de outras graduações são trabalhadores, portanto sua referência é a uma maioria, ao que
parece, tanto nas universidades particulares, quanto nas públicas.
E esse aluno trabalhador, ele dispõe de muito pouco tempo e o grande desafio é esse! É você
estar diante de uma turma que tem muito pouco tempo para poder se dedicar a leituras que a
academia exige [...] E você tem que dar conta do recado... literalmente ali! [...] Porque a
leitura... se não... não há uma... não há uma dedicação e não há um tempo para isso! Então é
um desafio imenso né? Ou às vezes os alunos se escoram né...e... é... pra mim, é o maior
desafio da docência... é como dar aula para o aluno trabalhador [...] ele já diz o seguinte pra
você: “não li e nem vou ler porque não dá tempo”!

Para P7, as teorias e pesquisas que falam sobre flexibilidade, sobre atender as
demandas do aluno discutem algo que está além das possibilidades do professor, é para ele
algo utópico, distante da realidade e dos desafios que ele vivencia e precisa enfrentar de fato
em sala de aula.
[...] uma coisa é você é... discursar sobre a questão da flexibilidade... uma coisa é você
discursar sobre a questão de... atender as demandas do aluno... uma coisa é você discursar
sobre compreender é... o outro! [...] Você se adequar ao contexto do aluno... é, beleza! Tá aí,
você tá ciente de tudo isso, tem conhecimento de tudo isso! Mas aí, quando chega lá, tem
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outras exigências acadêmicas! Da pesquisa, da construção do conhecimento... que é
minimamente você fazer uma discussão, um debate, uma reflexão... é você absorver
conhecimento de pesquisadores, de outros autores... se não se lê, como é que você vai fazer
isso?

Essas afirmações baseiam ainda a terceira tese do discurso de P7, como pode ser visto
no esquema que segue.
Há um descompasso entre
ensino e pesquisa.
Pesquisa

Ensino
A docência no ensino superior deveria
ser diferente da docência na Educação
Básica, mas não é.

- O ensino superior tem suas especificidades.
- Docência não pode estar ligada à repetição.
- Aula mais criativa e criadora.
- Focar a relação ensino-pesquisa.

A pesquisa faz afirmações que são
difíceis de cumprir na prática.
A pesquisa serve mais como
exemplo do que como mudança
de práticas.

Pedagogia
Universitária
devia
“quebrar”
esse
P7 acredita que as Ateorias
e pesquisas,
como
dito
anteriormente,
servem muito mais
descompasso entre ensino e pesquisa.

como algo que pode ser usado como fonte de exemplo para os alunos ou como fonte de
aprendizagem sobre o que é pesquisa e como fazê-la do que como algo que baseie mudanças
reais nas práticas em sala de aula ou influencie o trabalho do professor, até porque, para P7,
essa pesquisa parece distante da realidade que permeia o ensino superior. É como se a
pesquisa servisse somente para a aprendizagem teórica do aluno, algo pertinente à formação, e
não para mudança e aprimoramento docente. O descompasso entre teoria e prática é apontado
em diversas pesquisas, como as de Cunha (2006) e Severino (2006): eles afirmam que, apesar
de bastante disseminada a crença de que o domínio de conhecimentos específicos científicos
e/ou profissionais assegure a aprendizagem dos alunos, a ausência de saberes pedagógicos
limita a ação do professor e causa diversos transtornos ao processo de ensino-aprendizagem.
Há um descompasso grande entre a pesquisa e o ensino, isso é uma coisa que é fato, né? [...]
A pesquisa pode ser importantíssima pra trazer elementos novos de conhecimentos, de
saberes para o aluno! Dizer “Oh, tô pesquisando isso, tô fazendo isso e tal”, isso é
interessantíssimo, né? Então vai trazer um dado novo ali! Agora, em termo de prática docente
ela é... só se for um pesquisador de prática docente, de didática, de metodologia [...] sempre é
possível você pelo menos apresentar resultados de pesquisas pros alunos [...] mais como
exemplo, mais como exemplo, né? [...] Porque, você ao comunicar a pesquisa ou trabalhar
elementos da pesquisa, o aluno também tá aprendendo a pesquisar a partir da pesquisa do
outro.
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P7 ainda traz afirmações sobre como a docência no ensino superior deveria ser
diferente da docência no ensino básico, mas afirma que, por mais que intente que essa
diferença seja palpável, a realidade não é essa. Ele nos dá a entender que o professor de
ensino superior acabar por ter que trabalhar com seu aluno na base da memorização, do “eu
fico no quadro e você copia”; e, para P7, o ensino superior não é para isso, mas fica difícil
mudar essa realidade se você está lidando com um aluno que não tem o mínimo de leitura e
dedicação para fazer uma discussão, um debate ou uma reflexão.
A docência no ensino superior... ela deve ser diferente! Ela deve ser diferente! E ela não pode
ser uma docência ligada à questão só da repetição como a... geralmente é na Educação
Básica! Que também não deveria ser! Uma repetição... uma questão da mnemotécnica, de
memorização... e aquela... a cobrança de uma prova que é exatamente aquilo que o professor
fez... O ensino superior tem muito mais um ato criador, o ensino superior tem muito mais um
ato criador... muito mais! [...] o ensino superior deveria ser diferente! Deveria focar muito
mais nessa associação ensino e pesquisa, né? Uma aula mais criativa e criadora! As duas
coisas, né?

P7 afirma, portanto, que a docência na educação básica se baseia na repetição. Essa
seria a docência que seu aluno terá que aprender. A maneira como P7 se refere a esta situação
é como se para ele não tivesse alternativa, algo que está pronto e acabado e já que não vê na
relação ensino-pesquisa uma fonte de onde possa tirar soluções ou possibilidades de resolução
dos conflitos e das dificuldades vivenciadas em sua carreira. Isso nos remete a ideia de que
essa impossibilidade venha de algo que para ele é forte o suficiente para interferir no seu
trabalho. A alusão, mesmo que rápida às “exigências acadêmicas” nos faz supor que essa
força seja a própria instituição de ensino, elemento oculto e que não pode ser mencionado.
Para ele, a Pedagogia Universitária, mesmo sendo desconhecida, seria uma possível solução
para os problemas da prática docente, e que esta deveria “procurar quebrar o descompasso
entre ensino e pesquisa [...] e inserir muito mais o aluno num contexto de pesquisa, porque
ele é fraco... muito fraco mesmo”.
A análise do discurso de P7 nos faz perceber ainda que a Pedagogia Universitária é um
conceito totalmente novo e desconhecido, quase um ideal a ser buscado e estudado para que
se encontre uma possível solução para os problemas docentes, especialmente no que se refere
à relação entre ensino e pesquisa.
O bairro do Rio de Janeiro escolhido por P7 como imagem de uma Pedagogia
Universitária foi Campo Grande. Ele descreve o bairro como um lugar vazio e que está em
crescimento, assim como a PU. Para P7, a Pedagogia Universitária precisa se cercar de
cuidados para que não cresça de forma desordenada, fragmentada e reproduza os problemas
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“dos outros bairros”. Ou seja, a PU, na visão de P7, é algo positivo, uma possível solução para
os desafios que ele acredita que a docência no ensino superior enfrenta, mas, na prática,
precisa se mostrar eficaz para que não se torne somente mais um exemplo de teoria a ser
passada adiante para os alunos, sem muito uso para o professor em termo de mudança de
saberes práticos.
No que se refere às representações sobre os saberes de formação e prática docentes, P7
ancora esses saberes, como já reforçado nas outras análises, em sua trajetória de vida. P7
apoia essa representação no fato de que são esses conhecimentos adquiridos ao longo da
carreira que dão ao professor uma “certa segurança” sobre aquilo que se faz em sala de aula,
apesar dos erros cometidos no decorrer dessa trajetória, mas tudo isso é fonte de aprendizado,
sendo a formação apenas uma “contribuição teórica” a esse contexto.
Ele objetiva esses saberes usando a metáfora e afirmando que formação superior não é
“nem água, nem barro, nem tijolo”, ou seja, ele objetiva esses saberes da formação a algo que
não é percebido, como algo nem fluido como a água e nem sólido, concreto, palpável como
barro ou tijolo. A prática dos docentes na universidade estaria em um lugar distante,
inatingível. Um lugar árido e vazio como a imagem de um deserto, em que você caminha, mas
este caminho nunca leva a lugar algum, como as areias de um deserto interminável. Em
contrapartida, P7 também não nos remete a forma que essa formação deveria ser para que os
professores tivessem a experiência “concreta” dessa formação, a concretude também é
inatingível.

Professor 08 (P8)
P8 é formada em História, aceitou prontamente participar do projeto e mostrou-se
disponível para a entrevista, que teve de ser realizada no intervalo entre as aulas. Logo de
início, ao ser solicitada a falar de sua formação, P8 fez questão de enfatizar, entre outros
aspectos, o fato de que durante sua formação era muito comum o aluno cursar alguns anos de
bacharelado e somente ao final fazer disciplinas de licenciatura. Foi nessa época que ela teve
uma disciplina chamada História da Educação, disciplina pela qual P8 diz ter se apaixonado; a
partir de então, teria descoberto o tema sobre o qual gostaria de pesquisar, o que, segundo P8,
acabou definindo toda sua trajetória acadêmica posterior. Ela afirma ainda que, devido a essa
escolha, sua formação de licenciatura e sua formação de pesquisadora sempre se misturaram.
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P8 afirmou ainda que no curso de História há pouco espaço para pesquisas dentro do
campo de história da educação e que a maioria das pesquisas nessa temática está voltada para
a área de Pedagogia. Foi o motivo pelo qual ela optou por fazer seu mestrado e doutorado em
educação, especializando-se na área de história da educação, o que acabou reorientando seu
campo de trabalho. P8 afirma que essa formação a habilitou para lecionar no curso de
Pedagogia.
O ingresso de P8 no ensino superior aconteceu quando ela terminou o mestrado e se
inscreveu em um edital para ser professora substituta e foi aprovada. P8 afirma que foi algo
muito bom porque, logo no início, ela começou com uma disciplina de História da Educação
nas turmas de Pedagogia, área em que tinha interesse. Antes desse ingresso como docente no
ensino superior, P8 tinha tido experiências como professora de cursinho. E, logo que concluiu
sua formação em História, foi chamada para dar aula no estado. P8 afirma que o que
demarcou e construiu sua experiência docente foi esse ingresso na rede estadual e que, quando
ela pensa em docência, aquele é o primeiro momento que vem à sua cabeça.
Quando questionada sobre os desafios de atuar no ensino superior, P8 traz à tona as
primeiras teses encontradas em seu discurso:

O maior desafio do professor
é convencer o educador da
importância da formação de
educador.
A pesquisa é fundamental
para formar o educador.

Pedagogia Universitária é uma
necessidade, mas é uma novidade.

No que se refere à primeira tese, P8 defende o fato de que o professor do curso de
Pedagogia tem um desafio muito grande: convencer o aluno em formação da importância de
sua formação para o seu trabalho futuro. Ela acredita que os alunos se interessam e se
dedicam pouco aos estudos e à pesquisa na área e isso fará uma diferença muito grande em
como serão na condição de docentes.
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Na segunda tese, P8 defende que a relação entre ensino e pesquisa nunca deve estar
dissociada. A pesquisa é fundamental na formação do professor porque é ela que permite que
esse docente trabalhe de forma “horizontal” com o conhecimento, ou seja, ele não vai ser só
um absorvedor de conteúdos, a pesquisa permite que o professor ou o futuro professor
questione, problematize suas práticas.
Na terceira e última tese, P8 afirma que, por mais que seja necessário um olhar para a
docência no ensino superior, vê pouca discussão, pouco olhar para a docência nesse nível de
ensino. Os professores da instituição pública não priorizam a docência, priorizam a pesquisa,
e se veem e se percebem como pesquisadores e não como professores. Devido a isso, P8
acaba considerando a Pedagogia Universitária uma “incoerência”, já que “o professor
universitário, ele é universitário, ele não é pesquisador”. Ela diz que, quando ouve o termo
“Pedagogia Universitária”, acaba achando que é algo muito novo, também por não ver esse
tipo de discussão dentro da academia.
Retomando a primeira tese de seu discurso, P8 acredita que, para o educador que não
investe em sua condição de aluno, essa falta de investimento se refletirá no trabalho em sala
de aula. É como se ela nos dissesse que, se o aluno não estuda, não se dedica, não pesquisa, as
chances de ser um bom professor, de ser um construtor de novas aprendizagens, de ser um
questionador, e não somente um absorvedor de teorias, são pequenas.
O maior desafio do professor
é convencer o educador da
importância da formação
desse educador.
Meus “calos” são
convencê-los a se
interessar pelos
assuntos e a valorizar a
licenciatura.

É necessário investir na
condição de aluno para se
tornar um bom educador.
A maneira como o educador se
constrói enquanto aluno, diz
respeito a como eles são ou serão
como docentes.

Portanto, P8 afirma que incentiva e sempre tenta convencer seus alunos a ler e a
estudar além daquilo que a graduação oferece e os incentiva também a valorizar as
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licenciaturas. Ao que tudo indica, P8 acredita que os alunos não valorizam o momento da
formação, não valorizam o curso que fazem. Ela reforça ainda o fato de que se seus alunos
eram alunos de outras áreas que não a da Educação, ela entenderia o fato de eles estarem ali
em busca apenas de um papel, de um diploma. Mas como não é esta a realidade, o aluno
precisa se esforçar e dar o melhor de si para ir além no processo formativo. Ela nos mostra o
quanto acredita no papel e na importância do educador e como é essencial que o aluno saia
bem formado da graduação, porque dessa formação dependerá a formação de outros sujeitos.
O maior desafio é convencer o educador da importância da formação do educador. Que ele
tem que ser... que ele tem que investir na condição de aluno para se tornar um bom educador,
acho que esse é o maior desafio. Até brinco com os meus alunos que se eles fossem alunos de
outras áreas, de engenharia, de direito, de medicina eu ia compreender bem que eles só
viessem buscar um papel, mas, como eles são futuros docentes, eu me preocupo muito como é
que eles se constroem enquanto alunos, porque eu acho que isso diz respeito de como eles
serão ou como já são como docentes.

Ela se refere a essas dificuldades como seus “calos”, ou seja, é algo que a incomoda,
algo que a tira do eixo; e, enquanto não se livrar desses calos, não se livrar dessas
dificuldades, sua caminha será complicada, dolorosa.
Então meus calos são convencê-los a se interessar pelos assuntos, convencê-los a ler, a
manter uma disciplina de estudos, a querer mais do que a graduação, a valorizar as
licenciaturas, eu acho que esse é o desafio, convencê-los disso.

P8 acredita que a formação do professor precisa ser trabalhada com cuidado, com
carinho, precisa de investimento, de atenção. A formação já não é um processo fácil, não foi
para ela e ela sabe que não é para seus alunos, pois muitos trabalham e/ou moram longe da
instituição em que estudam, mas P8 acha que é necessário um incentivo do professor e um
esforço grande do aluno para estudar, se dedicar e se adaptar às dificuldades. P8 ainda traz um
exemplo interessante de quando estava em formação: em seu primeiro dia de aula, um
professor disse à turma que quem morasse longe e trabalhasse não poderia fazer uma
faculdade. P8 disse ter enfrentado esse desafio e ainda hoje usa esse exemplo como fonte de
inspiração e incentivo a seus alunos.
Eu ingressei em uma universidade pública, vindo da baixada. Eu tive um baque porque era
um curso noturno e no primeiro dia um professor disse que quem trabalhava e morava longe
não podia fazer História, não podia cursar uma universidade pública. Isso me marcou! Até
hoje eu abro meus cursos dizendo que quem mora longe, trabalha e tem sogra, tem mais é que
fazer universidade! Então, né, eu reelaboro! Então, assim, eu encontrei algumas dificuldades
[...] mas eu fiz um esforço pra me adaptar a isso!

P8 se sente responsável e até mesmo culpada se não consegue fazer com que esses
alunos saiam da formação diferentes de como entraram. Acreditamos que, para P8, o
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professor é a base para a formação não só de crianças e jovens, mas de futuros profissionais, e
sem uma entrega a essa função – e essa entrega deve começar desde a formação – dificilmente
o aluno vai conseguir superar desafios e passar pelo processo de transformação de aluno em
docente-pesquisador.
Eu acho que isso influencia muito quando eu fico preocupada em como eles vêm a ser
enquanto alunos, porque eu tive que enfrentar aquele processo pra me transformar, pra que
aquela formação educacional tivesse um efeito. Então eu acho que hoje eu tenho uma
preocupação que eles estejam dispostos a enfrentar as dificuldades para se fazer aluno, para
que recebam uma formação diferente [...] eu não me preocupo em como eles entram, em que
condições eles chegam, o que me assusta é como eles saem! Porque se eles saem de uma
mesma forma como entraram, então a instituição tem e nós professores temos alguma culpa
nisso, né?

P8 parece ter medo de que seus alunos não consigam ver além dos desafios no
decorrer de suas trajetórias e desistam de investir ou invistam pouco nessa formação.
Responsabilidade que P8 chama para si, pois como ele afirmou, se o aluno sai da graduação
da mesma forma que entrou em parte essa culpa é da instituição e do professor que formou
esses sujeitos. Esse é um discurso diferente de seus colegas até aqui. Foi possível perceber
que os demais professores esquivam-se da responsabilidade com a formação de seus alunos.
No que se refere à segunda tese, P8 afirma ser fundamental a presença do educador na
pesquisa para a sua formação. Diferentemente da maioria dos docentes analisados até o
momento, P8 consegue estabelecer uma relação sólida entre o que ensina e o que pesquisa.
Acreditamos que a naturalidade em relacionar esses aspectos se dá porque na sua formação,
nas pesquisas que fez e as disciplinas que lecionou e ainda leciona, todas envolvem um
mesmo foco: a história da educação. Sobre a relação ensino-pesquisa P8 afirma ser fácil para
ela estabelecer essa relação, isso faz parte de sua realidade e de seu fazer acadêmico dentro e
fora de sala de aula desde o seu processo formativo, e é por isso que ela acredita e acha
fundamental a pesquisa na formação de seus alunos.
A pesquisa é fundamental para
A pesquisa é fundamental para
formar o educador.
formar o educador.
A pesquisa permite que o docente
A pesquisa permite que o docente
trabalhe com o conhecimento de
trabalhe com o conhecimento de
forma horizontal.
forma horizontal.
O educador tem
O educador tem
que entender o
que entender o
que é pesquisa.
que é pesquisa.

Os conteúdos da pesquisa têm
Os conteúdos da pesquisa têm
repercussão nos conteúdos de
repercussão nos conteúdos de
formação dos pedagogos.
formação dos pedagogos.
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Infelizmente, nem sempre essa relação teórico-prática acontece de maneira eficaz para
todos os docentes, mas P8 reflete sobre o fato de a pesquisa estar sempre presente nos seus
exemplos e na sua vivência em sala de aula e isso se tem efeito positivo, segundo ela, na
aprendizagem de seus alunos.
Essa trajetória escolar me constitui, então as minhas pesquisas estão presentes em sala de
aula mesmo quando eu não estou me referindo a elas, né? Porque elas também me formaram,
formaram as minhas visões de mundo, meu mestrado influenciou muito na minha militância
na profissão docente, né? Muito mesmo.

Acreditamos que por esse motivo, logo no início, P8 quis enfatizar sua trajetória de
formação e justificar as escolhas que fez nesse processo, porque toda essa realidade se reflete
em seu fazer prático nos dias atuais. Para P8, a formação foi e é determinante nos conteúdos
que leciona e na maneira como ela acredita que a pesquisa repercute na formação dos
pedagogos. Ela valoriza e enaltece essa relação, pois consegue um envolvimento natural entre
ensino e pesquisa, algo que nos chama a atenção por ser uma exceção na maioria dos
discursos apresentados, não uma regra. Cabe ressaltar que, diferentemente da realidade que
permeia o ensino superior público, no ensino superior privado nem sempre há o incentivo para
a realização de pesquisas, o que, de certa forma, prejudica essa relação entre o ensino e a
pesquisa na prática do professor do ensino superior privado.
Nos meus cursos de história da educação brasileira eu sempre introduzo o tema [pesquisa]
[...] então eu trabalho muito com o senso comum deles que eles trazem sobre o que são as
relações entre pedagogos, professores de ensino secundário, professores de ensino superior e
trago os resultados das minhas pesquisas que casa, né, com o período que a ementa vai
trabalhar e trago pra eles os resultados da pesquisa de mestrado. No caso do doutorado é
mais... não é mais fácil, mas é tão fácil quanto, porque agora eu estou dando aula numa
faculdade de educação da baixada fluminense. Além de ser nascida e criada aqui, o
doutorado foi sobre a história da educação na baixada, então eu sempre consigo trazer
alguns resultados das pesquisas [...] os próprios conteúdos das pesquisas, eles têm
repercussão nos conteúdos de formação dos pedagogos.

P8 afirma que os conteúdos da pesquisa têm repercussão nos conteúdos de formação
dos pedagogos; desta forma, ela não vê uma separação da vida de professora em relação à
vida de pesquisadora, já que as duas se complementam, especialmente no seu caso. E ela
transmite essa relação em sala e na maneira de formar seus alunos, em particular nas
orientações de monografia. P8 reforça que outra forma de a pesquisa estar presente na prática
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do professor é por meio da orientação de monografias, e que esta orientação vai solidificando
a constituição do professor-pesquisador.
[...] acho que um terceiro ponto que a pesquisa tá presente na minha ação enquanto
professora é na orientação de monografias, que aí eu trago como eu me constituí enquanto
pesquisadora e como nós nos constituímos assim também né [...] então eu não vejo separação
assim, eu não tenho uma vida de pesquisadora e uma vida de professora, até porque eu não
acredito nisso. Eu acho que o educador ele tem que entender o que é pesquisa, ele tem que
exercitar a monografia. Então eu não tenho muita dificuldade com isso não! Eu não acho que
eu pesquise coisas desconexas com... com a minha atuação, nem com os currículos de
formação, então eu acho que no meu caso fica fácil.

No que se refere à terceira e última tese, P8 afirma que a Pedagogia Universitária é
uma necessidade nas instituições de ensino superior, mas que, para ela, é uma coisa muito
nova falar dessa Pedagogia, até mesmo uma incoerência, já que os docentes, em particular nas
instituições públicas, não se veem como professores universitários, mas sim como
pesquisadores.
Eu acho isso uma incoerência [falar de Pedagogia Universitária]! [...] eu tenho uma
percepção de que a maioria dos docentes não se vê enquanto professores, né? A maioria, tô
generalizando né? Mas em primeiro lugar eles se apoderam do lugar de pesquisador e eles
entendem isso com algo diferente de ser docente e que parte da carga horária deles
infelizmente eles têm que cumprir em sala de aula.

P8 afirma que o investimento maior desses profissionais é, sem dúvida, a pesquisa. E a
docência, em boa parte dos casos, acaba se tornando uma obrigação, um tempo que irão gastar
infelizmente com a docência, como se ela fosse algo menor, menos valoroso que a pesquisa.

Há um
esvaziamento de
pensar uma PU.

Pedagogia Universitária é uma
necessidade, mas é uma novidade.
A Pedagogia Universitária é uma incoerência, pois a
maioria dos professores se vê como pesquisadores
e não como professores universitários.
Há pouca discussão, pouco
olhar para essa docência
específica no ensino superior.
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P8 afirma que há um esvaziamento de pensar uma Pedagogia Universitária, pois acha
que os professores “não têm recursos pra lidar com isso e, o que é pior, não acham que têm
que lidar com isso, não acham que isso lhes compete, então há um esvaziamento de pensar
uma Pedagogia Universitária”. Ou seja, a docência é vista como algo de menor importância,
então não precisa de tempo ou investimento por parte dos docentes, pois dar aulas é a parte
mais fácil de seu trabalho, é algo que eles sabem fazer desde sempre, pois observaram durante
toda a sua vida como é esse fazer docente em sala de aula. E, como as instituições acabam
também não incentivando essa busca em compreender melhor o espaço pedagógico no ensino
superior, essa reflexão acaba se tornando “desnecessária” nesse contexto.
P8 acredita que há uma necessidade de se falar, de se discutir e pesquisar a docência no
ensino superior, até porque, para ela, há um “buraco” na formação dos professores neste
sentido. Pois os alunos/professores não são ensinados a lidar com a realidade e os desafios do
ensino superior na formação stricto sensu.
Cada professor faz o que quer e às vezes faz sem questionar o que está fazendo, reproduzindo
práticas da Educação Básica. Está fazendo aquilo que mais lhe convém, aquilo que ele
acredita que é o mais fácil, ou não está avaliando. Então eu vejo uma ausência desse tipo de
discussão sobre o ensino superior, as pessoas estão preocupadas em escrever seus artigos,
com os seus livros, em conseguir monitores, em conseguir bolsistas [...] eles selecionam os
seus orientandos, pegam os considerados melhores [...] para puxá-los pra pesquisa [...]
Pedagogia Universitária é uma necessidade, mas é uma novidade. Não sei se teria uma ampla
adesão.

Isso acaba nos fazendo recair sobre o fato de como a formação para a docência superior
não é prestigiada nos cursos de pós-graduação stricto sensu, já que o objetivo destes é a
formação de pesquisadores. Isso perpetua a crença de que, para ser professor, basta ter um
vasto conhecimento sobre determinado assunto ou conteúdo (BATISTA, 2010).
P8 acredita que, se estudarmos mais de perto a Pedagogia no ensino superior, talvez isso
traga mais qualificação e dê até mais visibilidade à docência. Ela afirma ainda que tem a
sensação de que o professor de ensino superior não se vê muito próximo do professor da
Educação Básica, como se fossem mundos totalmente diferentes, que na verdade deveriam se
complementar.
Para P8, o docente do ensino superior muitas vezes não está inserido na escola, ele se vê
apenas como o pesquisador que profere conferências sobre determinado tema, e não como o
docente que está formando um futuro educador. Isso acaba acarretando um distanciamento
entre o que o professor ensina e a realidade com a qual seu aluno vai se deparar nas escolas. A
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aproximação dessas duas realidades tão diferentes, mas tão complementares, é fundamental,
especialmente para que os sujeitos em formação tenham a confiança de que aquilo que
aprenderam na graduação possa e deva ser utilizado dentro de sala de aula. Para ela, a
formação não se refere apenas a teorias e ideais de educação, mas à realidade com a qual vão
se deparar futuramente nas escolas.
Ao final, quando questionada sobre qual bairro do Rio de Janeiro representaria melhor a
Pedagogia Universitária, P8 respondeu baseada na avaliação de como é que os professores
universitários conduzem sua prática no geral. Desta forma, ela elegeu Campo Grande para
fazer essa representação. Para P8, Campo Grande seria, como a PU, a periferia da periferia,
algo que não está no centro de uma discussão e que não recebe os maiores investimentos. P8
acredita que, por mais que uma discussão sobre Pedagogia Universitária deva ser central
dentro do contexto das instituições, ela passa despercebida, marginalizada.
No que se refere às representações de formação e prática por P8, pudemos perceber
que P8 ancora sua prática docente no ideal do professor pesquisador. Diferente dos
professores analisados até o momento, P8 construiu uma relação significativa com a pesquisa,
relacionando com a docência, desde muito cedo na sua construção enquanto docente. A
formação atrelada à prática se tornou algo muito natural, parte indissociada do seu fazer
docente.
P8 foi um dos poucos docentes que nos pareceu ancorar suas práticas na formação
recebida durante a graduação e pós-graduação. Mesmo relacionando de forma clara pesquisa e
ensino, ele percebe que há uma falha na formação stricto sensu, pois neste espaço os
professores não são ensinados a dar suas aulas, a lidar com os desafios do ensino superior, são
ensinados a ser pesquisadores. P8 objetiva essa questão por meio da metáfora do “buraco”,
esse esvaziamento do sentido de ser professor, do fazer docente durante o processo de
formação. É como se sua formação tivesse um vazio, um espaço que não foi preenchido e
parece que ainda não o é, um lugar oco que, por mais que ela tente preencher com suas
experiências práticas hoje, ela sempre vai ter essa sensação de vazio na formação. Como se
em todo o caminho percorrido para tornar-se docente, houvesse um espaço, um vão que não
permitisse que ele fosse até o fim da caminha pelos buracos encontrados no meio do caminho.
Professor 09 (P9)
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P9 é psicóloga, fez graduação e mestrado na área de Psicologia, nos Estados Unidos.
Já o doutorado em Psicologia Social e da Cultura foi realizado aqui no Brasil. P9 afirmou que
sua formação foi toda voltada para a prática profissional (o mestrado que fez nos Estados
Unidos, mestrado aplicado, é equivalente ao que conhecemos como mestrado profissional
aqui no Brasil), dentro da área de Educação Especial e afirma que essa formação foi
realmente profissional, voltada muito para o que, de fato, encontraria nas escolas – o que
acredita não acontecer na formação que as instituições oferecem aqui.
O ingresso de P9 no ensino superior se deu logo após terminar o mestrado e regressar
ao Brasil. Ao chegar aqui, P9 foi convidada a dar aulas no curso de mestrado em uma
instituição pública, em que uma das áreas de concentração era justamente em Educação
Especial. Como só tinha o mestrado na época, ingressou no doutorado para que pudesse
ingressar como docente efetiva dentro da universidade. O ingresso no curso de Pedagogia se
deu por meio de concurso logo depois de ter concluído o doutorado em Psicologia.
O discurso durante toda entrevista de P9 gira em torno basicamente da importância e
necessidade da prática em detrimento da teoria, principalmente na formação do curso de
Pedagogia. A tese a seguir é uma síntese do que consideramos central no discurso de P9 e o
que defendeu na maior parte do tempo em que foi entrevistada.
A prática de ensino deve ser mais
importante que a construção teórica.

Como P9 teve uma formação eminentemente prática, acredita que isso foi essencial para
sua construção profissional e para ter segurança em realizar seu trabalho tanto em escolas
como no ensino superior, o que infelizmente não acontece nos cursos de graduação. Acredita
ainda que a pesquisa é necessária para que os alunos vejam o reflexo daquilo que estudam em
seu cotidiano escolar e entendam que são essas pesquisas que vão dar base para sua
construção teórica, o mesmo princípio se aplica à formação stricto sensu. P9 reforça ainda a
importância do mestrado e doutorado principalmente para exercer a docência no ensino
superior, mas não deixa de mencionar que a maior falha desses cursos é o foco apenas na
formação de pesquisadores e não de professores. Os argumentos que sustentam a tese
apresentada explicitam melhor as ideias de P9:
A prática de ensino deve ser mais
importante que a construção teórica.
O grande desafio do ensino superior é a ausência de
prática de ensino na formação.

Tem pessoas brilhantes
que são excelentes
pesquisadores e que
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P9 afirma que, como boa parte da sua formação foi feita nos Estados Unidos, desde a
graduação tem contato direto com o trabalho em instituições especializadas em diferentes
áreas dentro da Psicologia, tudo muito voltado para a construção profissional. No mestrado
ocorreu da mesma maneira; acreditamos que o fato de ser um mestrado profissional, estreitou
ainda mais os laços em relação à formação e prática – no caso específico de P9, a prática com
crianças com alguma deficiência ou atraso no desenvolvimento. Para ela, a formação em
contato constante com a prática fez com que considerasse esse processo uma “formação
realmente profissional”, voltada para o trabalho que, de fato, realizaria fora da universidade.
Isso que possibilitou uma sensação de segurança, de preparo para os desafios que encontraria
fora do contexto de formação.
Meu processo de formação, ele foi meio diferenciado. Eu fiz minha graduação nos Estados
Unidos e lá o trabalho ele é todo muito ligado à prática, então eu já estava atuando desde, sei
lá, o segundo ano em instituições especializadas em diversas coisas, então ele sempre foi
muito voltado para a prática. E o meu mestrado também foi um mestrado muito voltado para
a prática, então foi uma formação realmente profissional [...] minha formação foi muito
voltada para o trabalho, então eu sabia o que fazer! O que eu vejo de diferente no pessoal
aqui, então...

Mais à frente, quando questionamos P9 sobre se a formação que recebeu daria
segurança para que atuasse em sala de aula, afirma que sua formação deu, sim, essa sensação
de que “sabia o que fazer”, mesmo que não tenha tido uma formação como foco em sala de
aula, mas no trabalho em escolas com crianças com necessidades especiais. De toda forma, P9
acredita que isso não acontece com os alunos que são formados aqui no Brasil. Para P9,
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muitos deles saem da universidade perdidos em relação ao que farão em sala de aula, pois têm
poucas oportunidades de vivenciar a profissão enquanto discentes. Quando eles têm a
oportunidade de que isso aconteça por meio dos estágios, dependem da “sorte” para que a
experiência seja feita em um lugar em que possam aproveitar ao máximo o contato com a
profissão, o que nem sempre acontece.
A minha (formação) deu (segurança para o trabalho)! Quer dizer, embora não fosse em sala
de aula, a minha deu! Mas ela não foi feita aqui! [...] E aqui eu acho que não dá, não acho
que dá não! Nunca vai ter uma formação perfeita, mas eu acho que a gente deixa muita falha
[...] às vezes os professores contratados eles não têm aquele tempo da prática pra ir no
campo, então você fica muito dependendo do estágio. Se o aluno faz estágio em um lugar
legal, ele vai ter uma boa experiência, se não, não vai ter, então eu acho isso uma parte que
fica muito a desejar.

Para P9, o maior desafio do ensino superior é justamente essa ausência de prática
durante o processo de formação; algo que para ela foi tão significativo, para seus alunos, é
muito ausente. P9 reforça ainda o fato de que, como a construção teórica é muito significativa
na formação, isso acaba fazendo com que a prática seja vista como algo menor, secundário
dentro desse contexto. Mas para P9 é justamente a prática que deveria ser o foco principal da
construção do aluno como profissional. “E aí se você conversar com qualquer aluno, é
exatamente as queixas disso. Eu acho que a prática de ensino que deveria ser talvez até mais
importante, ela acaba sendo considerada secundária em função da construção teórica.” Para
P9, essa nossa formação muito teórica acaba refletindo na falta de valorização do aprendizado
docente por meio das vivências em sala de aula, o que vai acarretar que, ao final do curso, os
futuros professores saiam da universidade sem saber muito bem o que fazer em sala de aula e
como superar os desafios que permeiam esse contexto.
Podemos reforçar os argumentos de P9 com os resultados de pesquisa de Rodrigues,
Santos e Pereira (2010), que afirmam que o distanciamento da prática docente em relação aos
saberes docentes resulta em formandos despreparados para enfrentar o dia a dia das salas de
aula. Os autores concluem ainda que o aluno, ao encontrar falhas durante seu processo de
formação, acaba sentindo-se inseguro e não apropriadamente preparado para enfrentar a
realidade educacional e participar da formação de seus alunos.
P9 acredita que a grande solução para minimizar a falta de uma prática mais concreta
durante a formação na graduação são os programas de iniciação científica e também os
programas de iniciação à docência com verbas fornecidas pela CAPES. Essa iniciativa da
instituição em relação aos alunos é vista por P9 como a grande oportunidade que eles
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possuem para saírem bem formados da graduação e o que pode diminuir a dicotomia entre
ensino e pesquisa dentro do curso de Pedagogia.
Uma parte que eu acho que é muito boa no nosso curso é que nós temos um programa muito
grande de iniciação científica. Agora tem o iniciação à docência, que inclusive tem verba da
CAPES pra isso, que aliás é um programa excelente. Isso sim é a grande solução para essa
falta de práticas, são os alunos recebendo bolsas de pesquisas, esses sim estão tendo uma boa
formação e é recente né, porque até então a CAPES só dava dinheiro pra pesquisa e pra
projetos de extensão.

Quando P9 foi questionada sobre a contribuição do mestrado e doutorado para o trabalho
em sala de aula, respondeu que essa formação é básica e que sem ela não teria como ser
docente no ensino superior. Mas P9 pondera o fato de essa formação estar muito focada na
pesquisa e deixar a prática em segundo plano, mesmo com a obrigatoriedade do estágio de
docência no decorrer do curso de doutorado. Essa prática, P9 claramente acredita, deve ter
maior presença dentro desse contexto, não só por obrigatoriedade mas por necessidade.
Olha, eu acho que é básico tá. Você não pode ser um professor se você não tiver o mestrado e
o doutorado. A CAPES tem uma exigência agora que eles chamam de estágio docente, os
alunos de mestrado e doutorado eles têm que fazer estágio docente dando aula na graduação
sob supervisão. Eu acho que isso é fundamental, os alunos todos fazem [...] eu acho que isso é
muito importante, hoje em dia o nosso mestrado e doutorado acadêmico é cada vez mais
voltado para a pesquisa, antigamente tinha uma disciplina de metodologia do ensino superior,
a qual ninguém mais tem, então eu não sei se você precisa de uma disciplina de metodologia,
mas eu acho que precisa dessa experiência.

P9 ainda destaca que, tempos atrás, os cursos stricto sensu tinham a disciplina de
metodologia do ensino superior, o que não consta mais nas ementas, mas, para ela, era uma
forma de trabalhar ou de pelo menos pensar as práticas docentes em um contexto tão tomado
pela teoria e por pesquisas. P9 afirma ainda que os alunos do stricto sensu precisam dessa
vivência, pois o que acontece muitas vezes é que os cursos formam ótimos pesquisadores mas
pessoas despreparadas para compartilhar o que aprenderam com seus alunos. Tanto que ao
falar de sua primeira experiência enquanto docente no ensino superior, afirma que aprendeu a
ministrar aulas fazendo, “dando um jeito”:
[...] eu quando vim dar aula na universidade eu nunca tinha dado aula na universidade na
minha vida [...] e foi, fui dando aula... depois você vai fazendo, você dá um jeito [...] eu acho
que eles [os professores] têm que ter uma experiência sim, tanto que a gente tem pessoas
brilhantes, que são excelentes pesquisadores e que são péssimos professores. Não conseguem
dar aula pra um menino de vinte anos, que são quase adolescentes, né?

Ou seja, sua formação no mestrado, mesmo que muito prática, não era voltada para a
sala de aula no ensino superior, e no doutorado ele teve poucas chances de viver essa
realidade. Ao final, restou apenas o dia a dia profissional, cumprir a missão do ensinar a ser
professor, o que Amorim (2009) considera como “improvisação docente”, ou seja, boa parte
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dos profissionais aprendem a dar aulas pelas observações que fizeram de outros professores
ao longo do processo de escolarização e/ou por experiências de práticas de ensino em
disciplinas de estágio, no caso daqueles que cursaram licenciatura.
Eu acho que o ensino superior é você poder dar os fundamentos teórico-metodológicos do
educador [...] instrumentalizar os nossos alunos para diminuir o ensaio e erro quando eles
foram para as turmas [...] porque eles não estão preparados pra isso [...] acho que as pessoas
não estão preparadas para lidar com a diversidade do alunado, não só as pessoas com
deficiência, mas com toda diversidade do alunado. Eu acho que os cursos de Pedagogia não
estão preparando, então daqui a vinte anos nós vamos continuar fazendo pesquisa e dizendo
que o professor de ensino comum não está ligado, não está preparado para lidar com a
diversidade.

P9 fecha seu discurso afirmando que o curso de Pedagogia devia preparar melhor seus
alunos, principalmente para lidar com as diversidades que a realidade escolar possui. Cabe à
formação fornecer os instrumentos necessários para que os futuros docentes deixem o
ensaísmo de lado e comecem a sair dos cursos de graduação cientes do que vão encontrar no
contexto escolar e que realizem um trabalho conscientes dos objetivos a serem alcançados. E
arriscamos dizer que isso se aplica não só aos “professores do ensino comum” mas também
aos de ensino superior.
No que se refere à Pedagogia Universitária e sua relação com um bairro do Rio, P9
afirmou não saber responder a esse nosso questionamento, citou bairros como Botafogo,
Flamengo e Laranjeiras e justificou suas escolhas relacionando apenas ao fato de serem
bairros com “muita coisa, muita prática”, sem se aprofundar muito em sua explicação. P9
assim como outros professores analisados, afirmou não conhecer o termo Pedagogia
Universitária [talvez tenha sido esse o motivo para não se aprofundar na justificativa sobre a
escolha dos bairros citados], mas acredita ter uma noção sobre ao que ele se refere. “Imagino
que seja [...] procedimentos e métodos e técnicas de Pedagogia para os alunos de ensino
superior, mas o termo em si eu não ouvi.” É importante lembrar que, segundo Bolzan e Isaia
(2010), a Pedagogia Universitária não se atém a métodos e técnicas voltados para os alunos de
ensino superior. PU é na verdade um processo de fazer e pensar a ação docente de forma que
sua prática repercuta nos processos formativos para a docência, o que implica uma
reorganização contínua dos saberes pedagógicos, teóricos e práticos da organização das
estratégias de ensino, das atividades de estudo e das rotinas de trabalho dos docentes, em que
o novo é elaborado a partir do velho mediante ajustes desses sistemas.
Em relação às representações sobre os saberes de formação e prática, fica muito claro
no discurso de P9 em que ela ancora seus saberes docentes: é em sua formação. Não nos
conteúdos teóricos mas na maneira como apreendeu as experiências práticas que essa
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formação proporcionou tanto na graduação quanto no mestrado e a forma como essas
experiência foram e ainda são fundamentais para a sua constituição como docente e, por
consequência, na formação de seus alunos. Essa realidade é objetivada por P9 pela maneira
como minimiza a importância da formação em detrimento da prática. Desta maneira, a
experiência acaba sendo naturalizada por P9 como o eixo principal que suporta e embasa o
trabalho do professor.

Professor 10 (P10)
P10 é graduado em Arquitetura e possui mestrado e doutorado em História e Política da
Educação. Sua trajetória até chegar ao ensino superior é marcada por mudanças que não só
mexeram em sua estrutura profissional, mas interferiram diretamente na sua constituição
como docente de ensino superior. P10 afirma que sua passagem pelo curso de Arquitetura,
depois de alguns anos de estudo e depois de ter passado por alguns estágios em escritórios, foi
uma desilusão. Para ele, o curso não tinha nenhum tipo de reflexão, ou problematização; ele
afirma que era ávido por questionamentos acerca de políticas urbanas e planejamento urbano,
por isso percebeu-se desmotivado com sua escolha profissional porque acabaria um projetista
ou decorador.
A grande mudança nessa realidade aconteceu por causa de uma pessoa próxima a P10 que
tinha se formado em arquitetura com ele. Esse amigo trabalhava em uma empresa nacional
que presta serviços de aprendizagem industrial e arrumou emprego para P10 nessa empresa
como programador visual de material didático. P10 afirma que essa empresa foi uma “escola
de vida” para ele. Em um determinado momento dessa trajetória, houve um boom na
Educação com a chegada das tecnologias de informática e do uso do computador, o que
segundo P10 “era uma coisa muito louca”, pois as pessoas afirmavam que o computador
substituiria a figura do professor e que este não mais existiria. Com essa inovação a pino, P10
nos disse que a empresa onde trabalhava começou a receber diversas propostas de empresas
estrangeiras para implementação de softwares educativos nas suas escolas. Na época, eram
softwares muito caros e, como o uso de tecnologias na Educação era ainda muito recente,
todos se sentiam um pouco desconfiados e com receio sobre o que fazer, o que pensar e como
proceder diante dessas novas tecnologias de ensino.
Para que houvesse um maior conhecimento sobre essa novidade na Educação, a empresa
em que trabalhava resolveu fazer um curso através de um consultor externo, sobre o papel da
Educação, o papel da informática, a cibernética e tudo que estava relacionado àquele
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momento histórico que a Educação estava vivendo. Foram selecionados alguns técnicos para
realizar o curso (que teve uma duração de dois anos), e P10 foi um dos escolhidos.
P10 afirma que, depois de terminado o curso, não quis mais parar de estudar o assunto e,
como já tinha finalizado a graduação em Arquitetura, resolveu tentar o mestrado e ingressou
no curso de pós-graduação de uma instituição particular para aprofundar seus conhecimentos
sobre o uso da informática na Educação. P10 afirma que em seu primeiro dia no mestrado
teve aula da disciplina de História da educação e para ele foi “paixão à primeira vista”, foi
quando resolveu mudar o foco de sua dissertação e estudar o pensamento dos empresários
brasileiros sobre a formação profissional durante um determinado período histórico.
A primeira experiência como docente do ensino superior se deu justamente pelo
conhecimento que P10 tinha sobre a formação profissional e também por conta do seu tema
de pesquisa. Aconteceu que um dia, durante sua formação no mestrado, a instituição em que
estudava ficou sem professor para ministrar a disciplina de Educação e Trabalho e, com a
proximidade de P10 com o tema, ele acabou sendo convidado para assumir a cadeira. P10
afirmou que em um primeiro momento ficou relutante em aceitar o convite porque, primeiro,
a docência não era seu objetivo e, segundo, nunca tinha entrado em uma sala de aula como
docente. Foi incentivado por uma amiga que afirmava que ele precisava aceitar o convite, que
“a entrada na sala de aula era bárbara” e que seria uma experiência fundamental para ele.
Esses argumentos acabaram surtindo efeito sobre P10, e ele aceitou o convite.
A partir desse momento, P10 começou a se constituir docente de ensino superior e foi uma
experiência tão significativa que, ele afirmou, a partir do momento em que entrou em sala de
aula nunca mais conseguiu sair. Ao falar dessas experiências, da sua formação no stricto
sensu e dos desafios de atuar no ensino superior, P10 traz à tona as principais teses do seu
discurso:
A sala de aula é um
espaço mágico.
A pesquisa ilumina a prática
do professor.

Na primeira tese, P10 afirma que a sala de aula é um lugar de transformação, de reflexão,
de construir conhecimentos. Ao acessar esse mundo de conhecimentos e questionamentos que
ele ansiava, por meio de sua formação e de sua entrada em sala de aula como docente, esse
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espaço se tornou um lugar de magia, de descobertas, lugar pelo qual ele se encantou e sobre o
qual ele foi em busca de conhecer e compreender cada vez mais.
Na segunda tese, P10 defende que a pesquisa é fundamental para orientar as práticas do
professor, até mesmo porque não há pesquisa sem prática e vice-versa. Para P10, o discurso
do professor se torna muito mais sólido e crível, inclusive para os alunos em formação,
quando percebem que o professor vive e trabalha aquilo que prega, aquilo que pratica.
Pesquisa e prática, segundo P10, estão imbricadas – uma não se sustenta sem a outra.
Retomando a primeira tese, P10 afirmou durante a entrevista que o ingresso em sala de
aula era algo que ele não idealizava, até mesmo porque nunca tinha tido uma experiência
docente e sua busca pelo mestrado foi com o intuito de aprofundar-se em um determinado
tema e não na docência. A possibilidade de conhecer o trabalho do professor como docente de
um curso de graduação fez P10 aprender muito não só em termos de prática docente, mas
quanto a reflexões sobre o contexto educacional.
Para P10, a sala de aula é esse lugar mágico onde as pessoas se transformam (ele
especificamente se transformou, de um momento a outro, em docente), onde as ideias se
transformam, se constroem e, ao mesmo tempo, são desconstruídas para que outras possam
surgir. Um lugar onde pesquisa e prática podem e devem estar intimamente ligadas.
Eu nunca tinha entrado em uma sala de aula! [...] Achei muito interessante porque aí eu
entrei na sala de aula e nunca mais consegui sair! Eu acho que a sala de aula é um espaço
mágico, um espaço de uma riqueza profunda [...] você como docente aprende muito, assim
como os alunos! Enfim, é um processo de construção coletiva do conhecimento científico, pra
mim, essa é a mais adequada definição de docência, de sala de aula. Foi uma experiência
fantástica, eu nunca mais consegui sair de sala de aula!
A sala de aula é um espaço mágico.

Você aprende muito como
docente em sala de aula.

Sala de aula não pode ser uma coisa
isolada, tem que funcionar junto
com a reflexão crítica e a pesquisa.

A pesquisa ilumina a prática
do professor.

A atividade da pesquisa dá
“um chão” pra você falar
daquilo que viveu.

Tudo que é teórico passou
a ser teórico a partir de
determinadas vivências.

A pesquisa é
fundamental!
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Magia é algo que acontece meio sem explicação, sem cientificidade. No entanto, falar
em magia no meio educacional evoca algo que é deslumbrante, não esperado, aspectos
positivos e não negativos. P10 acredita ainda que esse “lugar mágico” não se constrói de
maneira isolada, o professor não consegue se constituir enquanto docente em uma realidade
em que não há reflexão crítica sobre aquilo que se faz e também sem a pesquisa, “é através
da pesquisa que o docente reelabora e constrói os conteúdos de aula que ele apresenta [...]
sala de aula não é uma mera reprodução de um determinado conteúdo”.
Um fato interessante que pode ser percebido no discurso de P10 é o uso constante de
alguns clichês da educação, como “reflexão crítica”, “sala de aula não é reprodução de
conteúdo”, “construção coletiva de conhecimento”, acreditamos que, por influência de sua
formação e dos discursos ouvidos durante essa trajetória, P10 internalizou esses “jargões
educacionais” e que ao nosso ver, parecem vazios de sentido, algo sem muito dessa reflexão a
qual ele se refere, palavras que se tornaram triviais em seu discurso por terem sido muito
vistas e ouvidas por ele, pelo menos foi essa a impressão que tivemos.
No que se refere ainda à questão da pesquisa, P10 afirma que ela é fundamental ao
trabalho do professor, mais do que isso, ela “ilumina” as práticas docentes. Quando a luz se
acende é possível ver o que antes estava oculto. É como se, à luz das pesquisas, os professores
conseguissem aqueles conhecimentos que ficam de fora na graduação, especialmente para os
que não fizeram cursos de licenciatura. P10 ainda cita o exemplo de uma pessoa formada em
Gastronomia. Uma pessoa formada neste curso, precisa de uma formação paralela para
ministrar aulas e, nessa formação, seja na especialização ou mestrado/doutorado, ele vai
precisar conhecer pesquisas, aprender a trabalhar com elas, pois tudo que está na teoria, todo
embasamento teórico de ser professor passa, primeiramente, pelas vivências. Ou seja, P10
acredita que as práticas precedem a teoria, até mesmo porque são elas que a constituem.
.
Ele [o professor] precisa aprender como é que se estrutura uma aula, aprender a função da
pesquisa, de que maneira a pesquisa vai iluminar a prática e saber que a pesquisa e a teoria
não são coisas distantes, tudo está escrito, tudo que é teórico passou a ser teórico a partir de
uma determinada vivência [...] e o texto que é escrito, é escrito a partir de alguém que viveu
uma experiência, você não tem como desassociar essas duas coisas [...] às vezes o texto pode
até estar mal-escrito e a prática às vezes pode até ser malfeita, mas as duas coisas estão
imbricadas...

Assim como os outros docentes pesquisados, P10 aprendeu muito da realidade docente
por meio da vivência e da convivência com outros docentes; na verdade, ele teve que
aprender, pois foi colocado em uma situação em que não tinha outra alternativa. Realidade
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essa não muito diferente do que acontece em vários casos que já tivemos a oportunidade de
analisar nesta pesquisa – aprende-se a ser professor no viver da profissão.
Eu estava ávido por uma ótica de metodologia, porque eu nunca tinha aprendido isso [...]
filosoficamente eu tinha chegado ali no mestrado muito frágil intelectualmente, então me
apropriar dessas correntes, me situar em relação a elas, isso foi pra mim o meu chão,
entendeu? [...] então dentro das coisas que eu fui estudando, as pessoas que eu fui me
aproximando, é óbvio que eu acho que uma influência muito grande assim de determinados
professores que marcam a gente né, eu acho que isso não tem jeito, isso não tem jeito! [...]
esses contatos foram fundamentais para eu fazer as minhas opções, pra ir me aproximando de
determinadas pessoas, pra eu ir construindo essa trajetória e assim, o que eu acho que faz a
diferença é o tesão que a gente tem. Esse tesão move montanhas, né?

Mas isso não minimiza a importância que a formação teve na construção profissional
de P10, tanto que ele afirma que foi essa apropriação teórico-metodológica que deu “um
chão”, uma base para que se sentisse realmente seguro das decisões e das práticas em sala de
aula. Como se somente essa formação pudesse alicerçar seu trabalho, um apoio certo,
concreto em relação àquilo que se propôs a fazer.
A atividade da pesquisa te dá um chão pra você falar sobre coisas que você viveu, você não
está falando de a, b ou c, você está falando de vivências e isso motiva muito o aluno. Acho que
o aluno percebe isso, o professor que fala uma coisa meramente receituária e um professor
que fala de uma outra forma, que fala de alguma coisa que ele está vivendo, que ele está
passando, é completamente diferente.

A menção a receituário refere-se à pedagogia da repetição. Para P10 a atividade da
pesquisa não só alicerça o professor no seu fazer docente, como auxilia a aprendizagem dos
alunos a partir do momento que eles perceberem que aquilo que o professor faz e fala em sala
de aula, tem uma base, tem uma lógica baseada naquilo que ele experenciou. P10 acredita que
os alunos percebem quando o professor fala de algo que ele não conhece, como se estivesse
repassando uma receita de bolo e, quando ele fala de algo que ele conhece, vive, estuda e
compartilha em sala de aula, é como se somente dessa forma o aprendizado tenha realmente
uma significação para os alunos.
Um aspecto ainda não mencionado, mas que chamou bastante nossa atenção no trecho
apresentado mais acima do discurso de P10, é quando ele afirma que o que realmente faz
diferença no trabalho do professor é “esse tesão que move montanhas”, ou seja, por mais que
seja uma profissão desafiadora, em que é necessário um investimento em conhecimento,
práticas, experiência de vida e trabalho, que exige que o professor seja coerente entre discurso
e ação para que isso se reflita em uma aprendizagem para os alunos. P10 faz referência à
motivação que deve ter o professor em sua trajetória. O “tesão move montanhas”, sugere a
imagem de um motor que é forte o suficiente para mover algo quase impossível de ser
movido. Por tudo que foi dito e apesar do que foi dito, é o desejo, a vontade, a necessidade
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constante de aprender e ensinar que faz com que o professor perpasse por todos esses
obstáculos e mova montanhas para atingir seus objetivos.
Quando questionamos sobre um bairro do Rio a que ele pudesse relacionar a
Pedagogia no ensino superior, P10 nos disse que seria o Rio de Janeiro inteiro, “totalidade
sempre”. Ele acredita que o ensino superior tem suas especificidades, mas não é pensando
estratégias direcionadas ao ensino superior que vamos lidar com a sua diversidade. P10
acredita que as teorias, pesquisas e práticas que abarcam a Educação hoje suportam não só o
ensino básico como também o superior – o que se deve levar em consideração são “os graus”,
ou seja, as particularidades de cada contexto.
No que se refere às representações sobre formação e prática docentes, estas estão
ancoradas na relação que ele estabelece entre o ensino e a pesquisa, ao afirmar que a segunda,
é fundamental para orientar as práticas do professor. Acreditamos que ao ancorar sua prática
na pesquisa ele, que não teve formação em licenciatura ou experiência em escolas, consegue
aproximar os conhecimentos apreendidos em seu processo formativo às experiências relatadas
por meio dessas pesquisas em educação. Fato que faz com que ele entenda que, desta forma,
mantém uma coerência entre o que pratica e o que ensina aos alunos em sala de aula. O
processo de objetivação nas falas de P10 se concretiza por meio da metáfora que ele utiliza
para se referir à pesquisa, como algo que “ilumina” as práticas docentes. Desta forma P10
naturaliza o fato de que as práticas, ao estarem vinculadas à pesquisa, dá ao professor (em
particular ao professor de um curso de Pedagogia sem formação específica nesta área e sem
experenciar a docência em escola) autonomia para falar sobre a realidade escolar.

Professor 11 (P11)
P11 é graduado em Pedagogia e possui mestrado e doutorado em Psicologia da
Educação. P11 afirmou durante a entrevista que tem uma história vinculada à área da
Educação, que vem desde muito cedo o que, segundo ele, marcou algumas de suas escolhas
de vida. P11 disse que sempre foi um apaixonado pela escola enquanto aluno e por isso
também sempre se via professor. Para ele, a escolha pelo curso de Pedagogia foi algo muito
natural, tanto que, antes mesmo da graduação, fez o curso de Magistério/Normal Superior, no
segundo grau, onde conheceu uma professora que mudou sua vida e fez com que alguns
entendimentos cruciais sobre a área da Educação acontecessem antes mesmo do seu ingresso
na graduação. P11 afirma que essa professora ensinou a ele a lição mais importante: que ele
poderia criar, que ele poderia inventar as coisas. “Eu sempre fui muito bom de decoreba, da
repetição, da memória fotográfica, era excelente aluno, dito CDF, mas eu sempre tinha as
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respostas prévias [...] porque eu imaginava que tinha ‘a’ resposta para as questões.” E essa
ideia de criar de P11 não está vinculada ao inventismo, mas a algo que, segundo ele, estava
além daquela Educação que ele conhecia, segundo a qual somente decorar e dar respostas
conforme os livros e os professores exigiam seria a melhor forma de educar e a melhor forma
de aprender. Essa professora ensinou a ele de uma vez e para sempre “a importância da
relação teoria e prática! Porque toda teoria que era aprendida, ela teria que ser digerida, ela
teria que ser apropriada e revelada nas práticas!” Foi interessante perceber no discurso de
P11 que, antes mesmo de entrarmos a fundo no assunto da nossa entrevista, ele já nos inundou
de informações sobre essa sua formação inicial e de como esta, mesmo antes da graduação,
mestrado ou doutorado, já caracterizava de maneira muito intensa a construção de sua
trajetória docente.
Quando eu me dei conta de que eu podia inventar coisas, eu comecei a mudar minhas receitas
de bolo, eu comecei a desenhar algumas roupas [...] então ela me ensinou a criar! Foi essa a
melhor lição que eu aprendi na minha vida e desde então, até os dias de hoje, tudo que eu
faço na sala de aula [...] eu persigo esse desafio que seria a articulação entre as teorias e as
práticas.

P11 nos pareceu ter uma clareza muito grande a respeito do assunto que estávamos
abordando, em particular, pelo contato e esse envolvimento profundo com a professora e com
as experiências que trocaram durante o magistério. Acreditamos que P11 já ingressou na
graduação e, por consequência na docência superior, com outro olhar a respeito dessa relação
entre prática e teoria. P11 afirma ainda que ao falar sobre a importância dessa professora em
sua vida pessoal e profissional, seria uma forma não só de mostrar a importância que seus
ensinamentos tiveram em sua trajetória, mas também uma forma de homenageá-la pela
diferença que fez em sua construção enquanto docente. Ele ainda acrescentou que nem na
graduação e/ou na pós-graduação ele encontrou outro professor que “despertasse uma
revolução pessoal tão grande” como essa professora fez. P10 teve um modelo de professor
que foi ratificado por sua formação.
Antes de nos aprofundarmos sobre esses aspectos de teoria e prática apresentados por P11,
voltemos um pouco a falar sobre sua formação posterior ao magistério. P11 afirmou que sua
graduação foi feita em uma instituição muito fraca e com um curso muito fraco de Pedagogia
no interior do estado de São Paulo. Era uma instituição que, segundo ele, não se preocupava
com a formação, em que os professores era contratados porque era parente e/ou amigo de
pessoas da reitoria, e isso refletia em profissionais totalmente descomprometidos com a
formação. P11 ainda faz uma afirmação muito forte a respeito de sua graduação: “eu sempre
tive muita clareza de que aquilo era uma farsa”. E mais à frente ele afirma que a maior
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contribuição da graduação para sua vida era a “consciência de que eu tinha que estudar para
além dali e a total clareza de que eu ficaria para sempre com um buraco negro na minha
formação, não foi um curso bom”. Cabe lembrar que não é a primeira vez que ouvimos a
palavra “buraco” associada à formação do professor; P8 também fez essa relação ao falar de
sua formação, sobre a falta de relação entre as teorias e a prática e como isso tinha deixado
uma “buraco” no seu processo formativo. Assim como P8, P11 “se coloca” nesse mesmo
buraco, espaço que, mesmo depois de alguns anos de experiências em sala, nas escolas e no
ensino superior, mesmo com anos de formação entre especializações, mestrado e doutorado,
continua vazio. Como não podem voltar no tempo e preencher esse vazio, eles carregam essa
marca durante toda sua história de vida como professores.
Ao ser questionado sobre sua primeira experiência docente do ensino superior, P11
afirmou que esse ingresso aconteceu em uma instituição de ensino particular, que em um
primeiro momento e num primeiro contato com a instituição eles não tinham mais vaga para
novos professores. P11 afirma que quando já estava saindo da instituição a coordenação do
curso foi ao seu encontro e fez a proposta para que ele ministrasse a disciplina de Informática
Educacional ao curso de Pedagogia. Mas havia um “porém”: a coordenação só daria a ele essa
disciplina se aceitasse assumir também a disciplina de Metodologia Científica. P11 disse ter
aceitado mas se sentido muito mal com sua escolha. Apesar de precisar do trabalho, aceitar
ministrar uma disciplina que não conhecia o fez sentir uma farsa e foi assim que ele entrou na
faculdade em seu primeiro dia como docente, sentindo-se uma farsa.
Sobre essa experiência, P11 afirma que “pegou o limão e fez uma limonada”, ou seja,
tentou lidar com uma disciplina que para os alunos (e para ele inclusive) era muito chata e
transformando-a em algo interessante, que tivesse realmente um impacto na vida dos alunos.
Foi quando ele começou a investir e a criar diferentes maneira de trabalhar os conteúdos de
metodologia, foi ficando cada vez mais envolvido, aumentou sua carga horária nessa
disciplina até que ela acabou se transformando em um eixo curricular do curso de Pedagogia.
Quando questionado sobre os desafios de ser docente no ensino superior, sobre a pesquisa
e a Pedagogia Universitária, P11 traz à tona o que consideramos as principais teses do seu
discurso:
Os cursos tem uma influência
importante, mas não são determinantes
na formação do professor.

O desafio do professor é
articular teoria e prática.
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Na primeira tese, P11 defende a importância dos cursos de formação (graduação,
mestrado, doutorado) para a qualificação do professor, mas não acredita que a instituição da
formação que recebem seja determinante para a sua construção docente, levando em
consideração que muito do que se aprende em termos de docência vem de uma trajetória de
vida, da troca de experiências com outros profissionais e também da formação. Seria o que ele
chama de tripé, em que devem estar relacionados a formação, a subjetividade de cada sujeito,
os lugares por onde passou durante sua formação e também as circunstâncias da vida pessoal.
Todos esses aspectos são responsáveis pela construção do sujeito docente.
Na segunda tese, P11 defende a articulação entre teoria e prática como o maior desafio ao
trabalho do professor, especialmente pelo fato de que essa relação demanda pesquisa,
demanda uma curiosidade docente que não só está relacionada à questão metodológica, mas
precisa estar articulada ao contexto do professor para que tenha um sentido e um reflexo na
prática docente e, por consequência, na aprendizagem dos alunos.
Retomando a primeira tese, para P11, a formação tem um papel importante para o
pedagogo mas essa importância não excede as experiências de vida, a convivência com outros
professores e a experiência em sala de aula. Para ele, não é a instituição em que você se forma
que vai garantir que você seja um bom profissional. P11 reforça que não é um “praticoide ou
um pragmático”, ele não desconsidera a formação, as teorias e pesquisas, mas para ele o
professor é uma junção de todos esses fatores. Acreditamos que essa fala de P11 se sustente
em sua história de vida, em particular a sua formação na graduação que, segundo ele, foi
muito fraca, muito ruim. Então, P11 tentou compensar essa fragilidade se colocando sempre
no papel de aluno e utilizando todas as suas experiências no decorrer da carreira e de sua
construção docente como fonte de aprendizagem.
[...] Eu reparo hoje que na academia uma forma... quase um mecanismo de defesa, quando a
pessoa ela não dá conta da prática, ela vai atacar essa prática! Como se todo aquele que
tivesse uma preocupação em articulação teoria e prática fosse um praticoide ou um
pragmático exagerado, entende? Como se a prática fosse sinônimo de pragmatismo, fosse
alienação, fosse não teoria, fosse simplificação pedagógica.
Desse modo, há uma valorização evidente em seu discurso da prática como formadora da
docência.
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Os cursos tem uma
influência importante, mas
não são determinantes na
formação do professor.

Fato - Tem professores que foram excelentes
alunos, são bons pesquisadores, mas não
conseguem abrir a escuta de um aluno.

Fato - Muitos professores se formam e
não conhecem a escola, nunca
trabalharam com uma criança ou
adolescente.

A experiência em sala de aula
enriquece a compreensão e a
apropriação das teorias.

Dar aulas para futuros
professores sobre a escola, sem
conhecê-la é uma incoerência.

Para P11, a formação não garante que o aluno seja um bom professor no futuro, por
mais que ele tenha sido um ótimo aluno, que consiga fazer pesquisas importantes na área da
educação, se essa formação, se esse conhecimento não se reflete nas práticas e para as
práticas, há uma falha no processo de ensino/aprendizagem.
É importante perceber que o professor como modelo de formação é recusado por ele
quando afirma que muitos passaram pela escola e não a conhecem. Não basta ter sido aluno
para se tornar um bom professor. Ser professor supõe uma prática que informa os alunos
sobre sua futura profissão.
Para ele, os alunos conseguem perceber que o professor não tem uma coerência entre
aquilo que pesquisa, aquilo que defende e as práticas que concretiza, então a aprendizagem
deixa de ter uma significação e é apreendida de forma superficial pelos alunos. Tanto que ele
vai afirmar na segunda tese, que esse é o maior desafio do professor de ensino superior hoje, a
articulação entre práticas e teorias.
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O maior desafio do professor é
articular teoria e prática.
Articular teoria e prática
demanda pesquisa.
Presunção - A pesquisa deve estar focada na
práxis e articular conhecimentos, saberes e as
necessidades dos alunos.
Presunção - A pesquisa deve
alimentar o diálogo em sala de aula.

Para P11 as críticas que são feitas à prática estão relacionadas à pessoas que não
conseguem fazer uma relação bem sucedida entre teoria, pesquisa e prática e, de certa forma,
criticam quem consegue e quem acredita na importância em estabelecer esse diálogo, até
porque, é essa discussão que permite ao professor pensar, refletir, elaborar e reelaborar novas
formas de trabalhar em sala de aula.
Admiro muitos professore que são ótimos teóricos e eles não conseguem apresentar para os
alunos nenhum exemplo prático e aquilo não diz nada para os alunos. E alguns que
trabalham com metodologias e que são ótimos da prática e na prática, mas que eles não tem
uma discussão, um discernimento teórico que lhes dê o devido embasamento pra que essas
práticas possam ser pensadas, refletidas e constituintes de novas práticas.

Para ele é fundamental ao trabalho do professor que essa relação seja expressiva em
sala, até porque além de se refletir na aprendizagem dos alunos, auxilia o professor a pensar e
repensar seu fazer docente. Interessante ressaltar que mesmo afirmando nunca ter ouvido falar
sobre a pedagogia universitária (vamos nos deparar com essa afirmação mais à frente em
nossa análise), P11 faz menção a ela em suas afirmações. Retomando o pensamento de
Bolzan (2002), o autor afirma que os diferentes movimentos de construção do sujeito
enquanto professor dependem da interação e dos processos de formação em andamento
na própria aprendizagem da docência. Esses movimentos vão corresponder a momentos de
ruptura e oscilação necessários para o surgimento de novos percursos a serem trilhados
pelos professores. O que implica uma reorganização contínua dos saberes pedagógicos,
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teóricos e práticos, onde o novo se elabora a partir do velho, por meio de ajustes desses
sistemas.
P11 defende ainda que essa articulação teórico-prática demanda um engajamento na
pesquisa, mas uma pesquisa focada na práxis. Uma pesquisa que propicie ao professor
articular os conhecimentos advindos dessa investigação, aos saberes apreendidos em sua
formação e trajetória e articulados também às necessidades dos alunos. Não apenas uma
pesquisa no sentido acadêmico, como obrigação, imposição ou acúmulo de saberes, mas uma
pesquisa que alimente o trabalho do professor, enriquecendo o diálogo entre professor e
aluno. É por meio da pesquisa que podemos perceber e compreender as diferentes realidades
que permeiam o ensino, discutir seus resultados, “digeri-los” e aplicá-los ao nosso contexto.
O maior desafio em sala de aula é articular teoria e prática [...] inclusive porque demanda
pesquisa! Mas uma pesquisa focada na práxis, quer dizer, uma pesquisa que busca uma
articulação entre teoria e prática. Não é uma pesquisa também só para fundamentar o seu
estofo teórico e o seu arcabouço de conhecimentos, mas uma pesquisa que te propicie
articular essas conhecimentos aos demais saberes dos alunos [...] é a pesquisa e o ensino se
retroalimentando [...] para alimentar esse diálogo em sala de aula.

Quando questionamos P11 a relacionar um bairro do Rio de Janeiro a Pedagogia
Universitária ele nos respondeu que esse bairro seria a Urca e justificou sua escolha pelo fato
deste bairro possuir uma grande concentração de instituições de ensino superior e pesquisa e
também por ser um lugar que congrega conhecimento, saber, história, tradição, lazer. E ainda
evocou para a educação no ensino superior a imagem da pedra do Pão de Açúcar. Sobre este
aspecto ele afirmou que, não adiantaria querer construir um bondinho se não tivesse a rocha
como base, um lugar onde pudessem fixar esta estrutura. Com a educação acontece o mesmo,
o docente precisaria dessa formação teórica e de pesquisa como base para “fixar” os saberes
da prática. “Você só pode fazer a prática do passeio se teoricamente você entender da física,
da resistência dos materiais e da segurança de que você vai subir lá e que não vai cair”.
Em relação às representações sobre a formação e a prática, ficou muito claro para nós
que P11 ancora seus saberes docentes no que ele chamou de tripé. Que seria a junção dos
conteúdos teóricos advindos da formação, das experiências boas e ruins que essa formação
proporcionou, nos professores que teve e nas experiências profissionais, que segundo P11 são
essenciais a sua constituição enquanto docente e, por consequência, na formação de seus
alunos. Essa realidade é objetivada por P11, como ocorreu na análise de P9, onde os docentes
minimizam a importância da formação em detrimento da prática. Desta forma, os saberes da
experiência, a trajetória + a formação, acabam sendo naturalizado pelos atores como o eixo
principal que suporta e embasa o trabalho do professor.
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CAPÍTULO 5

5.1 Conclusões e considerações finais
A análise dos dados nos possibilita afirmar que os professores pesquisados possuem
representações muito similares no que se refere à formação e sua relação com as práticas
vivenciadas em sala de aula. Levando em consideração as peculiaridades dos sujeitos
analisados, no que se refere à formação na graduação e na pós-graduação, experiências de
vida e de trabalho, percebe-se que seus discursos giram em torno de eixos como: o aluno
trabalhador; a precariedade da formação lato e stricto sensu quanto à aprendizagem docente; o
foco dessa formação voltado para o acúmulo teórico e a formação para a pesquisa e a pouca
relação entre esses aspectos e a prática percebida, de fato, em sala de aula.
As representações sociais da prática dos docentes e sua relação com a formação estão
ancoradas na vivência da docência, fora do contexto formativo. Aprende-se a ser professor e
as funções decorrentes desse trabalho, no viver da profissão, no dia a dia de sala de aula. O
processo formativo é visto como um espaço para a construção do sujeito enquanto
pesquisador e um espaço para adquirir conhecimentos e ter um aprofundamento nas teorias
que permeiam a educação. A aplicabilidade desses conhecimentos, fora do contexto da
academia, está desconectado da prática do professor. Isso não significa que os docentes
pesquisados desvalorizam o seu processo formativo, mas sim que o fato de não ancorarem os
saberes necessários à docência nesse processo, evidencia que eles privilegiam as experiências
práticas em detrimento dos conhecimentos mais teóricos.
Em relação a este aspecto, a maior diferença percebida entre os professores de
instituição pública e privada refere-se ao fato de que os docentes de instituição pública veem a
pesquisa como um aliado no processo educativo. Para eles a pesquisa auxilia, aproxima o
discurso teórico das práticas efetivadas em sala de aula. Para os professores de instituição
privada a pesquisa é algo mais distante (acreditamos que pelo fato da pesquisa não ser uma
obrigatoriedade na instituição particular) e aproximá-la das práticas é um desafio, pois ela não
faz parte, diretamente, da realidade em que este professor está inserido, o que torna mais fácil
aproximar sua prática em sala de aula de suas experiências docentes anteriores.
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Os professores das particulares têm caminhos semelhantes de formação. Iniciam sua
formação em universidades e buscam, depois, pós-graduações, sobretudo as lato sensu, para
buscar mais ferramentas para seu trabalho. Os professores das públicas, motivados por fatores
bem semelhantes aos das particulares, encontram na pesquisa, no entanto, seu maior interesse
para prosseguir sua formação. São mais exigidos por sua universidade a produzir trabalhos
acadêmicos e, por essa razão, a formação é privilegiadamente stricto sensu.
Os docentes entrevistados afirmaram, em diversos momentos, que o grande vilão para
que a realidade no ensino superior não mude, de uma formação teórica e desconectada com a
prática, para uma formação onde há uma relação coerente entre esse universo, é a própria
instituição. Ela é mencionada como o grande impeditivo para que o professor mude seus
modelos de ensino, mude a realidade do ensino superior, já que, para eles, ela não aceitaria
nada fora do que está estabelecido ou nada que exija um maior investimento em tempo ou
dinheiro. Aliado a este aspecto está o aluno trabalhador que, pela falta de tempo e dedicação
aos estudos, desestimula o professor na busca por novos modelos de ensinar, de novas
práticas que possam auxiliar essa formação mais coerente entre teoria, pesquisa e prática.
Ouvimos muitas críticas sobre a educação tradicional, os modelos impostos, as
“receitinhas” para ensinar, as imposições institucionais, mas o fato é que muitas dessas
imposições são aceitas e bem vindas pelos docentes, pois uma nova proposta, pensar a
educação de uma maneira diferente da estabelecida, é algo trabalhoso e que vai demandar um
tempo que, geralmente, o professor não tem ou não estão disposto a gastar.
Dessa forma, os professores acabam por manter a tese do professor modelo,
tradicional, como já comentado neste estudo, é quase lugar comum entre os educadores,
basear sua prática em modelos de professores que tiveram quando ainda eram alunos e eles
levam esses modelos durante a vida docente. De modo geral, não é consciente, mas sua defesa
é encontrada em muitos discursos. É a maneira como eles conheceram o ser docente e é o que
eles levam para a sala de aula.
O discurso dos professores entrevistados está muito próximo dos discursos de
professores do ensino básico. Afirmações do tipo “minha formação não é suficiente para
resolver os problemas em sala de aula”, “tive uma formação eminentemente teórica” ou
“aprendi a ser professor em sala de aula”, são afirmações encontradas nos discursos de
docentes, que atuam na educação básica, algo que esperávamos ser diferente do professor de
ensino superior, mas que não foi constatado. Isto nos revela que as falhas encontradas na
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formação dos professores de ensino básico perpetuam-se no mestrado e no doutorado e que o
ensaismo, as práticas de tentativa e erro no que se refere à aprendizagem da docência, permeia
também entre os docentes do ensino superior. Por mais que o discurso e a pesquisa da
academia estejam focados na escola e nos professores que atuam neste espaço, a docência
superior vive os mesmos desafios. Como o foco da formação em mestrado e doutorado é a
construção do sujeito enquanto pesquisador e a produção acadêmica, a docência fica à
margem desse processo, fazendo com que velhos hábitos tão pesquisados e questionados pela
academia, sejam repetidos em seus espaços de formação.
A formação stricto sensu não prepara o docente para atuar no ensino superior, segue os
mesmos modelos e falhas que ocorrem na formação de professores do ensino básico. Assim,
gera-se um círculo vicioso que, mesmo com o surgimento de novos modelos de se pensar o
ensino e suas práticas, como acontece na Pedagogia Universitária, é uma realidade difícil de
ser mudada. Principalmente se levarmos em consideração as exigências das instituições de
fomento, as políticas que regem este seguimento de ensino e o fato de privilegiarem, na
formação, a pesquisa em detrimento da prática. São estes fatores que muitas vezes
enfraquecem as propostas que surgem como uma tentativa de mudar a realidade que permeia
a educação superior, como acontece com a Pedagogia Universitária. Por essas razões, os
docentes de ensino superior continuam a aprender sua função no decorrer da carreira e não em
seu processo formativo, seja ele na graduação ou na pós-graduação stricto sensu, sendo esta
última, a que menos influencia as práticas docentes.
Outro aspecto relevante que se pode incorrer da análise dos dados refere-se ao fato de
que os professores relacionam, em diversos momentos, a docência ao aspecto de doação, da
dedicação, dos sacrifícios em prol da formação de seus alunos. Tal fato distorce a ideia do que
é ser professor, suprimindo o que seria principal em seu papel profissional e, segundo AlvesMazzotti (2008, p. 531), o papel de “agente favorecedor da construção do conhecimento pelo
aluno”. Elementos presentes no processo de ancoragem evidenciaram a impotência docente
frente aos desafios encontrados na educação superior, sobretudo aqueles impeditivos advindos
das próprias instituições em que trabalham e a precariedade de sua formação para auxiliar a
solução dos problemas encontrados neste nível de ensino. Ao desqualificarem a formação em
detrimento da prática, ao amplificarem a carência de seus alunos, ao elegerem termos como
doação, sacrifício, dedicação como aspectos relativos ao ser professor, os docentes
naturalizam estes termos como sendo inerentes à prática docente, concluindo assim o processo
de objetivação.
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A imagem da prática na Universidade mais presente nas falas dos professores, no
entanto, pode ser relacionada com a imagem de um deserto, onde a prática dos docentes na
universidade estaria em um lugar distante, inatingível, árido. Os professores representam sua
prática como algo que podem ver, mas não podem atingir. Isso acarreta um sentimento de
impotência frente a uma realidade com a qual lidam diariamente pela pouca autonomia que
possuem para transformá-la. Um caminho a seguir que nunca dá em lugar algum, como as
areias de um deserto interminável.
Em relação à Pedagogia Universitária, não foi possível afirmar que os professores
possuem uma representação sobre a mesma, pois conhecem muito pouco ou quase nada sobre
o termo ou ao que ele se refere. Eles possuem apenas indícios do que seja esta prática
pedagógica e pareceram não se sentir à vontade com a proposta, pois acreditam que as
condições externas (o vilão, ou seja, as instituições e suas imposições) e fatores internos (o
receio, medo de algo não visível, não verbalizável) interfiram na qualidade do trabalho que
conhecem e desenvolvem em sala de aula. São práticas tão enraizadas, tão naturalizadas no
seu dia a dia, que mesmo com a possibilidade de encontrar um “oásis” em meio a esse deserto
de desafios, seja pelo olhar da Pedagogia Universitária, seja por outros olhares para o ensino
neste contexto, os docentes não se veem trabalhando de outra maneira. Trabalhar com o que já
é conhecido, por mais que cause desconforto, é o mais fácil e parece ser o mais adequado a se
fazer.
Em relação aos bairros da cidade do Rio relacionados à Pedagogia Universitária, lugares
como Urca, Copacabana, Campo Grande e Tijuca foram os mais lembrados pelos professores,
com duas menções cada um. Um professor citou o bairro de Ramos e dois professores não
conseguiram fazer essa relação, justificando que a PU seria todos os bairros do Rio porque,
assim como no ensino superior, cada lugar, cada instituição tem suas peculiaridades e marca a
maneira como cada um aprende nos dias de hoje.
O professor que se referiu a Ramos justificou sua escolha pelo fato de achar o bairro um
lugar central, que “liga” pontos da cidade como Barra e Santa Cruz e que também dá acesso a
outros lugares importantes como Copacabana. Então, essa Pedagogia universitária seria o
centro, a responsável por ligar, por relacionar, por conectar “as vias” entre o professor da
educação infantil, do ensino médio, do fundamental e de onde estes sairiam para atender todas
as “regiões” relacionadas à formação.
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O bairro da Urca foi lembrado pelo fato de possuir uma grande concentração de
instituições de ensino superior e pesquisa e também por ser um lugar que congrega
conhecimento, saber, história, tradição, lazer. Um dos docentes analisados evocou para a
educação no ensino superior a imagem da pedra do Pão de Açúcar. Sobre este aspecto, ele
afirmou que não adiantaria querer construir um bondinho se não tivesse a rocha como base,
um lugar onde pudessem fixar esta estrutura. Com educação acontece o mesmo, o docente
precisaria dessa formação teórica e de pesquisa como base para “fixar” os saberes da prática.

Em relação ao bairro de Copacabana, os professores evocaram a imagem desse bairro no
fato de ser um lugar que, assim como o ensino superior, tem uma diversidade de pessoas
muito grande e, às vezes, é difícil lidar com essa variedade. É um lugar também onde tudo
passa muito rápido, mas pouca coisa permanece. Ou seja, os alunos passam pelo ensino
superior na graduação ou na pós, mas pouco se reflete sobre esse contexto, pouca coisa fica. É
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só um lugar de passagem, uma realidade que se vive e se conhece por tempo determinado para
depois poder voltar ao seu local de origem.

Os professores evocaram a imagem de Campo Grande pelo fato de ser um lugar que,
como a Pedagogia Universitária, tinha tudo para ser muito bom, um lugar mais atrativo, só
que a falta de investimento e atenção acaba prejudicando seu desenvolvimento.
Mesmo ao fazer essa relação entre bairros do Rio e a Pedagogia Universitária, não
podemos afirmar que eles possuem uma representação social da Pedagogia Universitária, pois
uma representação “sempre se constrói sobre um “já pensado”, manifesto ou latente”
(ALVES-MAZZOTTI, 2004, p.05). Uma representação social é representação de um objeto
por um grupo, formada quando esse grupo dialoga sobre o objeto. Esse não parece ser o caso
no grupo considerado, ou seja, o grupo de professores da graduação em Pedagogia. A análise
sugere que as professoras entendem a Pedagogia Universitária como algo ideal, inexistente ou
inatingível, não praticado por forças que vão além de suas possibilidades, forças encarnadas
nas instituições onde trabalham, a falta de aceitação dos alunos a novas metodologias e até as
dificuldades dos próprios docentes em mudar práticas que foram se cristalizando com o passar
dos anos. Ou seja, para que os docentes atinjam esse ideal de educação, um equilíbrio entre
teoria, pesquisa e prática, a Pedagogia Universitária poderia auxiliar nesse processo, mas
antes que isso aconteça muito caminhos devem ser percorridos, posturas devem ser
repensadas e é necessário uma maior flexibilidade das instituições e dos alunos para que esse
ideal de educação torne-se real.
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Há uma necessidade de revermos as políticas de formação, pois estas não discutem essa
relação com as práticas e o que fica evidente com essa pesquisa é que os motivos pelos quais
os sujeitos não colocam elementos da formação em sua prática são externos, são vilões
intocáveis. Acrescentar mais conteúdos teóricos à sua formação mostra-se ineficaz. As
propostas que viabilizam um olhar sobre as práticas no ensino superior precisam ocupar um
lugar de destaque, pois podem auxiliar no processo de mudança da realidade que permeia as
práticas em educação.
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