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RESUMO 

 
 

A formação do professor do curso de Pedagogia comporta dentre outros aspectos a 
formação de convicções pedagógicas. As convicções pedagógicas são constituídas 
ao longo da existência, através das oscilações entre princípios subjetivos e 
princípios objetivos. Este estudo analisa o processo de formação dessas convicções 
pedagógicas que funcionam como princípios norteadores da prática docente. 
Tomamos por convicção pedagógica esta postura pessoal e íntima, emergente da 
reflexão sobre princípios objetivos e subjetivos, funcionando como uma certeza que 
quando a alcançamos é o resultado de um profundo processo do pensar criativo, 
não-ingênuo. A hipótese de trabalho consiste em considerar a experiência intuitiva 
como elemento constitutivo das convicções pedagógicas. Nesse sentido, para 
compreender a experiência intuitiva, optamos por estudar as contribuições de Henri 
Bergson e de sua Teoria Intuicionista. A razão desta opção teórica repousa na 
possibilidade de aproximação à inteireza de cada pessoa com a formação humana, 
pensada aqui como integralidade humana, onde a intuição é uma das dimensões 
cruciais para a percepção desta integralidade. Do ponto de vista metodológico, 
optamos por uma abordagem qualitativa através do enfoque hermenêutico-
fenomenológico. Para elegermos os professores a serem pesquisados, aplicamos 
um questionário entre os discentes de duas instituições do ensino superior da cidade 
do Recife, pedindo que apontassem os professores mais significativos em sua 
formação. Após a tabulação dos questionários identificamos os professores mais 
citados pelos alunos. Com estes professores efetuamos uma primeira entrevista, a 
partir de um roteiro semi-estruturado. Depois selecionamos três de cada instituição 
com os quais iniciamos os encontros temáticos para coleta das narrativas 
biográficas. Os encontros temáticos deste segundo momento não apresentaram 
questões fechadas, porém delineamos algumas questões que colaboraram para 
nossa análise posterior. Foi possível detectar que os professores pesquisados, 
embora de maneira diferenciada assumem ter convicções pedagógicas, porém nas 
narrativas alguns tiveram mais dificuldades de expressar essa convicção que outros. 
É importante ressaltar que todos os professores demonstraram atenção à 
experiência de sua prática pedagógica e com os resultados dessa. Pela própria 
natureza do tema pesquisado, uma certeza autêntica não se pode encontrar, mas 
houve uma aproximação a partir do narrado pelos professores. 
 

PALAVRAS–CHAVE: Convicção Pedagógica - Intuição - Professor Universitário -
Abordagem Biográfica - Henri Bergson 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The training of the teacher education course includes among other things the 
formation of pedagogical beliefs. The pedagogical beliefs are formed throughout life, 
through oscillations between subjective and objective principles. This study examines 
the process of formation of pedagogical beliefs that act as guiding principles of 
teaching practice. We believe that pedagogical beliefs are this intimate and personal 
attitude, emerging from reflection on objective and subjective principles, working as a 
certainty that, when we reach it, is the result of a thorough process of creative 
thinking, non-naive. The working hypothesis is to consider the experience as intuitive 
part of the pedagogical beliefs. Accordingly, to understand the intuitive experience, 
we decided to study the contributions of Henri Bergson and his Theory about 
Intuition. The reason for this choice rests on the theoretical possibility of approaching 
the completeness of each person with the human training, considered here as full 
human, where the intuition is one of the crucial dimensions to the perception of this 
whole. From the methodological point of view, we opted for an approach through 
qualitative hermeneutic-phenomenological approach. To elect teachers to search, we 
applied a questionnaire among the students of two higher education institutions of 
the city of Recife, asking them to indicate the most significant teachers in their 
training. After the tabulation of the questionnaires we identified the teachers most 
cited by students. With these teachers we did a first interview, from a semi-structured 
script. Then we selected three of each institution with which the meetings began to 
thematic collection of biographical narratives. The theme of this second meeting had 
not closed questions, but we outlined some issues that contributed to our analysis. It 
was possible to detect that the teachers surveyed, although in a different way, 
assume that they have pedagogical beliefs, but some of them in the narratives were 
more difficult to express that conviction to others. It is important to emphasize that all 
teachers demonstrate their attention to the experience of teaching and the results of 
that. From the nature of the subject studied, a certainty cannot be true, but there was 
an approach from what was narrated by teachers. 
 
KEYWORDS: Pedagogical Beliefs – Intuition – University Teacher – Biographical 
approach – Henri Bergson 
 
 



 

 

RÉSUMÉ 
 
 

La formation du professeur du cours de pédagogie comprend, en plus d`autres 
aspects, la formation de convictions pédagogiques. Ces convictions sont construites, 
le long de l`existence, à partir des oscillations entre des principes subjectifs et des 
principes objectifs. Cette étude analyse le processus de formation de ces convictions 
pédagogiques, qui se manifestent sous la forme de principes directeurs du travail de 
l`enseignant. On adopte, comme conviction pédagogique, ce positionnement 
personnel et intime, émergent d`une réflexion sur des principes subjectifs et objectifs, 
qui se traduisent par une certitude. Lorsqu` on la saisit, c`est le résultat d`un profond 
processus de la pensée créative, non-naïve. L`hypothèse de travail consiste en 
considérer l`expérience intuitive comme un élément constitutif des convictions 
pédagogiques. Donc, afin de comprendre l`expérience intuitive, on a choisi d`étudier 
les contributions de Henri Bergson et de sa Théorie Institutioniste. La possibilité 
d`approche de la plénitude de chaque personne à la formation humaine- conçue 
comme la plénitude humaine, ensemble où l`intuition est l`une des dimensions 
essentielles à la compréhension de cette totalité- est la raison pour laquelle on a 
choisi cette option théorique. Du point de vue méthodologique, on a opté pour une 
approche qualitative à partir  d`un regard phénoménologique-herméneutique. Pour 
élire les professeurs qui seraient interrogés, un sondage a été réalise, à travers un 
questionnaire, auprès de plusieurs étudiants de deux établissements 
d`enseignement supérieur de Recife. On leur a demandé de mentionner les 
enseignants les plus importants à leur formation. Après le dépouillement des 
questionnaires, on a identifié les professeurs les plus cités par les étudiants. Auprès 
de ces professeurs, on a mené un entretien qui suivait un script semi-structuré. 
Ensuite, à chaque institution, on en a élu trois avec lesquels on s`est réuni afin de 
collecter des récits biographiques. Pendant ces rencontres, les questions 
thématiques ne manifestaient pas un caractère fermé, cependant on a formulé 
quelques questions utiles à notre analyse postérieure. D`après les réponses, on a 
constaté que les professeurs interrogés, malgré leur point de vue, déclaraient avoir 
des convictions pédagogiques, il faut mentionner que, pendant les récits, certains ont 
manifesté plus de difficultés à s`exprimer que d`autres. Il est important de souligner 
que tous les enseignants ont démontré faire attention  à la pratique pédagogique et à 
son résultat. En raison de la nature du sujet traité, on n`a pas pu trouvé une certitude 
authentique, toutefois on y est arrivé à peu près, en observant ce que les 
professeurs nous ont raconté. 
 
Les mots-clés: Conviction pédagogique, Intuition, Professeur d`Université, Approche 
biographique, Henri Bergson. 
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“... desçamos então ao interior de nós mesmos; mais 
profundo será o ponto que teremos tocado, mais forte será o 

impulso que nos reenviará à superfície”.  
 

(Henri Bergson) 
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INTRODUÇÃO 
 

CONTEXTUALIZANDO O TEMA 

 

O contexto atual transforma-se muito rapidamente, complexificando uma 

realidade que pode ser ao mesmo tempo homogênea em alguns aspectos e 

heterogênea em outros. Paralelamente, acrescido a este quadro de crescentes 

modificações, há aspectos mais amplos como a globalização social, econômica e 

cultural, que nos impõe inevitavelmente na posição de repensar a cultura, as 

relações e as concepções de sujeito (LIBÂNEO, 2005). 

 Este fenômeno de transformações da paisagem, assim como em outros 

momentos do processo civilizatório, continua no século XXI e isto nos leva à 

necessidade de buscar a compreensão de várias questões que perpassam, além da 

idéia de sujeito, também a vida destes sujeitos.  

Nesta busca de supostas respostas, já há algumas que fazem parte do 

repertório atual da compreensão do sujeito e de sua relação com outros e com a 

sociedade. Uma delas, a qual também creditamos em grande parte a lacuna de 

respostas, deve-se ao fato de há muito tempo nos debatemos com o alcance de 

algumas metanarrativas que se julgavam hegemônicas na explicação do conceito de 

sujeito e de suas relações com a sociedade. 

Um dos grandes problemas destas metanarrativas, a marxista, a positivista, a 

pragmática, por exemplo, é a visão absoluta que possuem sobre todas as coisas, 

deixando muitas vezes a sensação de “déjá vu”, pois apesar de alguns dos seus 

princípios fundantes parecerem distintos, sua compreensão de homem e de mundo 

são muito aproximadas, pois partem de princípios universais, mesmo assim elas 

povoaram e povoam ainda hoje o que os lógicos formularam como “universo do 

discurso”1. 

Nos parece que   

                                                 
1 Para os lógicos, segundo Japiassú e Marcondes (1996, p. 74), a expressão “universo do discurso” 

emprega-se ao “... conjunto ao qual vinculamos, pelo pensamento, os objetivos dos quais falamos”. 
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... estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas 
relações entre ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento dito 
ordinário ou vulgar que nós, sujeitos individuais ou coletivos, 
criamos e usamos para dar sentido às nossas práticas e que a 
ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos 
finalmente de perguntar pelo papel de todo o conhecimento 
científico acumulado no enriquecimento ou no empobrecimento 
prático das nossas vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou 
negativo da ciência para a nossa felicidade (SANTOS, 1999, pp. 8-
9). 

 

 

Foi na modernidade que a ciência construiu suas bases de forma sólida, o 

que levou à caracterização de paradigmas respeitados normativamente pelos 

membros da comunidade científica e logo pela sociedade como um todo. O que 

acontece é que quando alguns desses paradigmas deixam de ser compartilhados 

homogeneamente por este grupo ocorre o que chamamos de crise de paradigmas.  

Entre as causas dessas mudanças, Kuhn (2000) aponta, no que se refere às 

transformações do paradigma científico, a existência de fatores internos e externos. 

Do ponto de vista interno, as transformações seriam o “resultado de 

desenvolvimentos teóricos e metodológicos dentro de uma mesma teoria e também 

do esgotamento dos modelos tradicionais de explicação oferecidos pela própria 

teoria, o que leva à busca de alternativas” (MARCONDES, 1996, p. 16); já os fatores 

externos abrangem as transformações sociais e culturais. 

 Ainda em relação à modernidade, esta se definiria como uma época em que 

lógicas opostas funcionariam concomitantemente. Todavia, esse tipo de 

argumentação precisa ser operado com uma certa cautela, pois como lembra 

Estevão (2001), 

 

O perigo [desse tipo de pensamento] reside em definir o projeto não 
como inacabado mas como inacabável. Muitas vezes as afirmações 
extremas são equivalentes. Dizer que tudo é mudança pode ser o 
mesmo que dizer o contrário, que nada muda. Se tudo permanece, o 
indivíduo não pode fazer nada, fica preso no imobilismo. E se tudo 
se desvanece no ar, se não sobra nada, o resultado é o mesmo: o 
indivíduo continua impotente e pode acabar resignando-se diante de 
um status quo definido, agora, em termos negativos (p. 29, Grifo do 
autor). 
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Sobre essa afirmativa, precisamos estar atentos ao que de fato foi a 

modernidade. Mesmo sem pretender, neste trabalho, tratar exaustivamente sobre o 

tema, necessitamos tomar a nossa posição, pois cremos que foi a partir desse 

período que os princípios da cultura iluminista chegaram a ditar muitos dos 

costumes e modelos de conhecimento, alguns até hoje vigentes. E mais que isso, 

influenciar o modo do nosso pensar. Daí porque a modernidade é interpretada como 

“um ambicioso e revolucionário paradigma sócio-cultural assente numa tensão 

dinâmica entre regulação social e emancipação social” (SANTOS, 2000, p. 15). 

 Para Santos (2000), o problema dessa tensão estaria na degradação do pilar 

da emancipação em detrimento do pólo da regulação social pela convergência entre 

o paradigma da modernidade e o capitalismo. Nessa perspectiva, a modernização 

da sociedade ter-se-ia separado dos impulsos da modernidade cultural, obedecendo 

tão-somente às leis funcionais do Estado e do mercado capitalista. Mas isso não 

implicaria a morte do sujeito humano, como criação, pois para além da vontade de 

poder totalitário, da razão instrumental, nunca faltaram expressões da vontade de 

liberdade desse mesmo sujeito. 

 O argumento fundante da modernidade, ou seja, a razão como único 

elemento constituidor da verdade, é que vai fornecer a fonte dessas mudanças. 

Esse pensamento é consenso entre alguns intérpretes da modernidade e de suas 

crises.  

 Um importante aspecto que sofre a interferência direta dessa constatação, do 

qual dela subtraímos um dos conceitos a ser tratado neste trabalho, refere-se à 

transição paradigmática contemporânea que implica, sobretudo, em disputas sobre 

os “sistemas de razão”, os quais servem de substrato à regulação social 

(MARCONDES, 1996). 

Compreendemos que “reduzir” o ser humano à razão ou a uma função parcial 

da razão, é algo profundamente problemático, pois negligencia aquelas dimensões 

que não correspondem com a razão no seu sentido mais amplo. Habermas (2001), 

dentre outros, afirma que o conceito de razão, no início da modernidade, tinha a 

abrangência de diagnóstico da situação (razão compreensiva), de projeção para o 

futuro (razão emancipatória) e de indicação para suas realizações (razão 
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instrumental). Essa abrangência terminou por se perder, fazendo prevalecer a lógica 

da razão instrumental. 

Esse modelo de racionalidade  

 

... admite variedade interna mas que se distingue e defende, por via 
de fronteiras ostensivas e ostensivamente policiadas, de duas 
formas de conhecimento não científico (e portanto irracional) 
potencialmente pertubadoras e intrusas: o senso comum e as 
chamadas humanidades ou estudos humanísticos (em que se 
incluíram, entre outros, os estudos históricos, filológicos, jurídicos, 
literários, filosóficos e teológicos (SANTOS, 1999, p. 10). 

 

Reafirmamos que as energias regulatórias da modernidade contribuíram para 

fragmentar as várias dimensões que constituem o humano – corpo, razão, 

sentimento e espírito – priorizando a razão instrumental e provocando uma crise 

profunda principalmente nas culturas do Ocidente que passaram a orientar-se 

hegemonicamente por suas determinações. Essas energias estão mais voltadas 

para enaltecer o funcionamento das coisas, “... de qual o agente ou qual o fim das 

coisas” (SANTOS, 1999, p. 16). 

 Contemporaneamente foi chamada de “crise” a complexidade do conjunto de 

mudanças que vêm sendo requeridas para se tentar alcançar as necessidades da 

sociedade, e tentar colaborar para que os sujeitos encontrem caminhos para as 

soluções dos seus problemas mais próximos, como, por exemplo, compreender qual 

o sentido de sua existência.  

Apesar deste nome – crise - parecer um jargão comum para muitos que 

escrevem, sobretudo na área das ciências humanas, simpatizamos com o mesmo 

por poder significar uma perspectiva de transição entre períodos históricos, que 

podem vislumbrar a saída de situações complexas para outras mais prósperas. 

 Pensamos então em crise como possibilidade de reflexão sobre conceitos que 

antes não nos arriscaríamos reavaliar, por receio do que é novo, visto que são 

séculos e séculos acomodados a princípios que nos apontavam um horizonte de 

uma inegável previsibilidade, respaldada apenas na razão.  

O panorama de crise dissemina-se no campo da educação e particularmente 

neste trabalho é de nosso interesse investigar os motivos que podem estar por trás 
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desta ampla problemática. Sabemos que são inúmeros: da ordem das políticas 

públicas, políticas econômicas, da organização dos processos de formação discente 

e docente, entre outros. 

 Assim, quando centralizamos na razão nossas expectativas em relação ao 

sujeito, corremos o risco de cair na perspectiva de René Descartes, importante 

mentor das idéias modernas, e assim fragmentarmos o sujeito ignorando todas as 

suas potencialidades, emocionais, artísticas, espirituais, etc. imprescindíveis para 

nos percebermos completos, integrais (YUS, 2002, p. VIII). 

No campo educacional, sentem-se muito fortemente as influências da 

fragmentação do pensar desse sujeito que, apesar de apresentado por teóricos 

distintos, possui características muito próximas no que se refere à sua constituição. 

Essa forma de conceber o sujeito está presente em quase todas as teorias que 

interpretam a ação pedagógica reforçando, assim, uma condição que pouco muda 

em relação, por exemplo, ao próprio conceito de educação.  

Se observarmos a própria relação ensino-aprendizagem, podemos perceber 

claramente que esta se respalda muito fortemente em um caráter dualista clássico, 

em que a relação sujeito objeto é marcada por um distanciamento quase obrigatório, 

como se esse fosse de fato o objeto maior da educação. 

 Dessa forma, acreditamos que o debate em torno da integralidade humana no 

campo educacional não pode ficar restrito a simples questões de orientações 

curriculares e/ou procedimentos metodológicos, como podemos perceber nos 

inúmeros documentos e propostas existentes nos espaços voltados para a 

educação, pois dessa maneira não avançaremos num debate que trate 

problematizando devidamente a tradição cartesiana de separação e hierarquização 

das dimensões do ser humano. Investigar novos elementos teórico-conceituais 

capazes de reconfigurar a integralidade humana como resultado de nosso processo 

de formação humana exige novos caminhos e impulsos investigativos no âmbito 

educacional. Assim acreditamos que no âmbito educacional é impossível se “... 

separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão fortemente 

impregnada de valores e ideais muito exigentes do ponto de vista do empenhamento 

e da relação humana“ (NÓVOA, 1995, p. 44). 
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Dentre os fenômenos que repercutem significativamente na vida do sujeito, 

encontra-se a intuição que é, em nossa hipótese, o que contribui para que muitas 

das experiências que ocorrem ao longo da vida fiquem registradas na nossa 

memória, atuando decisivamente na construção das convicções pessoais. 

O presente trabalho originou-se das inquietações provocadas em nós pelas 

discussões, leituras e vivências pedagógicas experienciadas em variados espaços 

educacionais, mas, sobretudo em nosso próprio processo de formação e ação 

docentes iniciado, de maneira mais incipiente, mas não menos importante, no curso 

de Magistério – hoje Normal Médio - e motivado ainda mais a partir de nossa 

formação no curso de Pedagogia. Essas preocupações foram delineando ao longo 

dos anos várias questões que configuraram nos últimos anos as curiosidades sobre 

o que motiva os professores e os alunos na relação pedagógica. Aqui, mais 

especificamente, o professor investigado é o professor que ensina no curso de 

Pedagogia. 

Com o passar do tempo, essa questão foi tomando forma mais específica a 

partir das nossas experiências vividas no Mestrado em Educação e nas nossas 

experiências profissionais, que foram se consolidando no campo do ensino superior. 

Assim, compreender o que, para nós, sustenta o fazer pedagógico do professor do 

curso de Pedagogia tornou-se objeto de nosso estudo, mas que não é tratado como 

algo isolado das demais questões que cercam as problemáticas relativas à formação 

profissional, porém apresentaremos aqui alguns elementos para problematização 

dessa temática. 

A partir destas preocupações, nossa proposta de trabalho de doutoramento 

direciona-se a uma reflexão sobre a formação do professor em um sentido mais 

amplo, em outras palavras, buscamos nos aproximar da compreensão de como em 

sua formação - que inclui, mas extrapola, a sua formação profissional – foram 

construídas suas convicções pedagógicas e se as toma como princípio nas suas 

ações. Mais especificamente, queremos compreender, através de narrativas (orais 

e/ou escritas) de professores universitários atuantes em cursos de Pedagogia, quais 

foram as experiências que constituíram suas convicções pedagógicas mais 

recentes. Como essas convicções permanecem e são vivenciadas em sua postura 

pedagógica atual? 
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Julgamos que narrativas sobre os acontecimentos ocorridos no percurso de 

vida dos docentes podem ajudar a nos aproximar mais da origem de suas 

convicções atuais; estes fatos são de indiscutível importância para a percepção dos 

fenômenos subjetivos acontecidos com os professores investigados. 

A relevância de investigar as convicções pedagógicas mais atuais dos 

professores, nós interpretamos a partir da consideração do entendimento que é no 

percurso de vida destes que várias vivências e experiências foram presenciadas, 

porém o tempo presente é o que representa o resultado das experiências que ficam. 

Esse ficar é algo transitivo uma vez que nossa expectativa do conceito de 

experiência não é referente a acúmulo de informações. Então, o substrato dessas 

experiências vai colaborar a partir de “resíduos” para as convicções mais atuais. 

Acreditamos que tentar alcançar a compreensão da experiência sem causar a 

sua destruição é algo que exige muito cuidado. Então, formar a si mesmo através 

das experiências que são significativas e que nos passam ao longo da vida não é 

tarefa fácil. Nesse sentido, perguntamos quem são os professores que participam da 

formação profissional de pessoas que serão futuros professores. Mais 

profundamente, nossa pesquisa tentará refletir sobre as implicações destes 

conceitos para configuração de uma concepção de educação enquanto formação 

humana, no sentido de uma formação integral das dimensões do ser humano. 

A realização da pesquisa nos aproxima de questões complexas como a 

formação humana, a integralidade humana e a intuição, contribuindo com estudos já 

iniciados em nossa dissertação de Mestrado, na qual buscamos nos aproximar das 

experiências intuitivas que ocorriam na prática pedagógica de professoras. O estudo 

anterior nos deixou como considerações finais a verificação da importância de 

pesquisar temáticas como esta, apesar do tratamento dado em alguns espaços 

acadêmicos como sendo de menor importância. Em outras palavras, os resultados 

obtidos em nossa pesquisa do mestrado constataram a carência da realização de 

pesquisas que busquem conhecer mais profundamente as dimensões do humano 

como constituintes da integralidade humana no contexto educacional.  

Baseados nestas constatações, que para o nosso amadurecimento científico 

foram decisivas e acrescidas a elas um desejo anterior nascido no período da 

realização da nossa pós-graduação lato sensu, desenvolvemos o trabalho “Entre a 

Regulação e a Emancipação: uma reflexão sobre a formação do educador 
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(Supervisor)”, finalizada em agosto de 2001. Neste momento, trazemos como foco 

no trabalho de doutorado a formação de professores, mais especificamente a 

formação mais ampla dos professores. 

Podemos notar que os efeitos das mudanças paradigmáticas anunciadas 

anteriormente também podem ser identificados no comportamento dos professores. 

Dentre esses comportamentos vemos que professores com receio de deixar suas 

antigas e seguras posições optam então por resistir a essas mudanças, assumindo 

para si os paradigmas antigos como verdade única. Nessa postura eles defendem 

cegamente os princípios que sustentam o paradigma em crise e recusam muitas 

vezes mudar, sem ter um conhecimento mais aprofundado dos paradigmas 

emergentes. 

Há também aqueles que estão sempre procurando novas tendências e nessa 

busca incansável aderem sempre ao que é mais inovador independente dos 

princípios deste. Existem também aqueles professores menos vulneráveis aos 

dogmatismos do passado e aos modismos do presente. Buscam de forma autônoma 

construir suas próprias posições, considerando as suas experiências e a sua vida 

intelectual. Estes professores buscam elaborar suas convicções individuais, pois 

estas irão nortear sua postura teórica frente à sua prática. 

Como endosso a estas preocupações, dentro de um contexto de rápidas e 

profundas mudanças, encontra-se o campo educativo repleto de 

 

... perplexidades, crises, incertezas, pressões sociais e econômicas, 
relativismo moral, dissoluções de crenças e utopias. Pede-se muito 
da educação em todas as classes, grupos e segmentos sociais, mas 
há cada vez mais dissonâncias, divergências, numa variedade 
imensa de diagnósticos, posicionamentos e soluções. [...] Pensar e 
atuar no campo da educação, enquanto atividades social prática de 
humanização das pessoas, implica responsabilidade social e ética 
de dizer não apenas o porquê fazer, mas o quê e como fazer 
(LIBÂNEO, 2005, p. 20). 

 

 

A temática da formação de professores é uma das mais pesquisadas pelos 

grandes centros de pesquisa por se tratar de uma necessidade de se repensar os 

seus princípios norteadores. Escolhemos tal problemática, sobretudo, por uma 
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inquietação pessoal, qual seja, perceber que há importância e influência significativa 

dos professores formadores do curso de Pedagogia na formação não apenas 

profissional, mas principalmente humana, dos futuros pedagogos. Segundo nosso 

olhar, estes professores universitários também são responsáveis direta e 

indiretamente por uma parcela importante da constituição identitária dos alunos em 

formação. 

Realizar um trabalho que trate epistemologicamente sobre as possíveis 

experiências destes professores e suas convicções pedagógicas, nos coloca diante 

das novas exigências que são postas à formação de professores. Nos tornamos 

humanos enquanto nos educamos, de outra forma a pretensa educação pode ser 

substituída por socialização ou aquisição de cultura; estes processos podem ser 

importantes para a nossa humanização, porém se ocorrem de maneira fragmentada 

só podem apenas nos conduzir à reprodução de conhecimentos. Salvaguardar as 

tradições dos grupos é importante para zelar pela conservação da humanidade e o 

que há de humano nela, porém apenas este gesto, sem atrelar a estas experiências 

que nos tornem cada vez mais humanos, não ajudará a pensar na educação apenas 

como transmissão de conhecimentos. 

É o professor que, independente da proposta de curso, está diretamente com 

os alunos, futuros pedagogos, e se este apresenta-se em suas ações e reflexões 

fragmentado ou desconectado de uma convicção, corremos riscos de realizar um 

ensino que visa a uma formação apenas técnica e fragmentada ou talvez nem isso. 

Ter uma convicção não é uma condição para colaborar com a formação de alunos 

mais convictos de suas próprias convicções, porém devemos refletir seriamente 

sobre uma ação docente que não encontra sentido em si mesma, e mais que isso, 

que não consiga produzir nos professores que a efetivam a sua auto formação. 

Nesse sentido, nos debruçar sobre o estudo do professor do curso 

universitário – curso de Pedagogia - não é uma problemática simples de ser 

estudada, principalmente se buscamos os processos de formação que não são 

institucionais. Acrescido a essa questão, pensamos que se procuramos conhecer a 

formação desses professores no sentido mais integral, necessitamos procurar novos 

caminhos metodológicos e espaços de investigação.  
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A realização do estudo se deu em duas instituições de ensino superior da 

Região Metropolitana do Recife que foram selecionadas por serem espaços 

reconhecidamente tradicionais de formação de pedagogos. 

Para efeitos das exigências de apresentação do trabalho, ele foi organizado 

em: Introdução, contendo uma breve explanação do contexto mais amplo e pessoal 

de onde surgem as nossas inquietações de pesquisa. Capítulo I, apresentamos o 

modelo de formação de professores predominante na tradição pedagógica referente 

a essa problemática, buscando delinear um estado da arte da questão. Nesse 

capítulo, procuramos entender o modo como é entendido o sujeito da formação, 

objetivando especificamente refletir sobre a formação de um sujeito especial: o 

professor universitário. 

No Capítulo II, as reflexões teóricas direcionam-se à teoria bergsoniana de 

onde partem reflexões sobre os conceitos de intuição, duração e memória. 

Buscamos no filósofo Henri Bergson mais uma contribuição para entender o que 

vem a ser a convicção, e nos inspiramos nele para nossas interpretações, dando um 

suporte epistemológico na análise de narrativas dos professores investigados. 

No Capítulo III, tematizamos detalhadamente as nossas escolhas 

metodológicas, descrevendo os instrumentos escolhidos para a coleta de dados, 

bem como elementos que justificam sua escolha e aplicação. Expomos também os 

critérios de seleção tanto dos sujeitos, quanto das instituições. Apresentamos 

também nossas abordagens de pesquisa, incluindo a abordagem biográfica. 

Por fim, no Capitulo IV, apresentamos o perfil dos professores, assim como os 

dados coletados nos encontros temáticos, comentados e interpretados.  

 Enfim, nas Considerações Finais do trabalho, procuramos comentar 

resumidamente os resultados, apontando os limites e perspectivas de nossa 

caminhada, pois temos a clareza que a pesquisa não chegou ao esgotamento da 

temática que nos disponibilizamos a estudar, assim também como apontamos as 

novas perspectivas para futuras pesquisas. 
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“Lembro com bastante clareza como tudo começou.  

Até poderia dizer que começou do jeito muito normal. (...)  

As coisas mais comuns nem sempre são tão banais como nós pensamos”  

(Jostein Gaarder). 
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CAPÍTULO 1 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: O ESTADO DA ARTE 

 

 Compreender o que sustenta o fazer pedagógico do professor do curso de 

Pedagogia tornou-se objeto de nosso estudo, embora este não seja tratado como 

algo isolado das demais questões que cercam as problemáticas relativas à formação 

profissional; porém, apresentaremos aqui alguns elementos para a problematização 

do professor do ensino superior. 

Nas últimas décadas, e hoje, tornou-se inegável a necessidade de instituir 

uma nova concepção de formação profissional. Na pesquisa educacional acerca dos 

futuros professores, uma temática recorrente é a emergência de uma nova 

concepção de formação profissional para os professores. Entretanto, a literatura 

produzida por estas pesquisas pouco tem contemplado a formação do professor 

universitário. Dito de outra forma, a formação dos professores universitários também 

é pauta das preocupações do campo educacional, haja vista as demandas que são 

colocadas aos sistemas de ensino, ainda que seja incipiente a pesquisa sobre a 

formação do professor para este nível de ensino. 

Do ponto de vista da normatização, a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN, implementou a 

política educacional de formação de professores vigente, privilegiando a formação 

do professor da educação básica em detrimento do professor da educação superior. 

Ao professor da educação superior dedicou apenas um dispositivo legal, remetendo 

a formação desses professores para os cursos de pós-graduação. Cabe considerar 

que o papel precípuo dos cursos de mestrado e doutorado consiste na formação de 

pesquisadores e não de professores para o ensino superior. Este modelo formativo 

expressa a idéia de que o bom pesquisador é bom professor. Segundo Vasconcelos, 

na formação desses professores a maior preocupação centra-se na pesquisa, “[...] 

ou para uma competência técnica, ficando os aspectos relativos às questões 

pedagógicas [...] restritas [...] a uma preocupação tecnicista, instrumentalista, 

metodológica para o imediatismo ou para o mero conhecimento de diferentes 

abordagens do ensino [...]” (1996, p. 5). 
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  Entre as dificuldades apontadas pela literatura pedagógica para a formação 

dos professores do ensino superior encontramos a inexigência de formação 

específica para a docência. Os professores universitários são em grande parte 

oriundos das licenciaturas e dos bacharelados, argumento mínimo para a docência 

no ensino superior, e, um número já considerável de docentes, dos cursos de 

especialização, mestrado e doutorado. Em alguns raros casos, encontramos 

professores do ensino superior detentores apenas do título de graduado. 

 Dessa forma, compreendemos a formação de professores como uma 

necessidade posta pelo atual contexto de mudanças econômicas e, por 

conseqüência, sociais e políticas. Assim, tomaremos este tema como ponto de 

partida para repensarmos a estruturação e os princípios norteadores dos processos 

formativos dos docentes do ensino superior. Tal escolha repousa, sobretudo, em 

uma inquietação pessoal, qual seja, a importância e influência dos professores 

formadores do curso de Pedagogia na formação não apenas profissional, mas 

principalmente humana dos futuros pedagogos. Segundo nosso olhar, estes 

professores são responsáveis direta e indiretamente por uma parcela importante da 

constituição identitária dos licenciandos em formação.  

A preocupação com a procura dos caminhos e elementos constitutivos da 

identidade docente não é algo novo na pesquisa educacional. A literatura 

pedagógica registra um significativo movimento de investigação sobre este tema 

desde meados da década de 90, ainda que tenha assumido eixos diferenciados ao 

longo do tempo, pois passou de uma preocupação com aquisição de saberes 

acadêmicos disciplinares para uma centralidade na aprendizagem das competências 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 11). Temos uma preocupação com a 

aquisição com os saberes disciplinares e, concomitantemente, uma preocupação 

com o processo de aprendizagem. 

Para Imbernón (2002), a formação inicial dos professores propicia a 

aprendizagem dos saberes disciplinares e dos saberes pedagógicos e contextuais, 

que acompanhem o futuro professor na sua trajetória pessoal, social e profissional. 

A idéia de identidade está vinculada aos processos de socialização, posto que 

a identidade constitui um conjunto de características pessoais, sociais e profissionais 

que são produzidas ao longo da vida (DUBAR, 2005). Este arcabouço pessoal 

emergente das experiências vividas é constituído de valores, idéias, concepções e 
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práticas que o indivíduo estabelece para si, no âmbito das suas relações sociais, 

para se relacionar e, ao mesmo tempo, mediado pelo “outro”. Para Dubar (2005), há 

uma interlocução entre a “identidade para si” e a “identidade para o outro”. 

Constituímos nossa identidade pessoal, social e profissional através do diálogo que 

estabelecemos com o “outro”; construímos o nosso “eu” através do embate com o 

“outro”. Assim, as “minhas” razões para acreditar/desacreditar, 

entender/desentender, fazer/desfazer são constituídas através do embate com o 

“outro”.  

Esta compreensão de construção identitária quando assumida para a 

formação de professores impõe a compreensão dos processos formativos com 

processos integrais.  

Tornamo-nos humanos enquanto nos educamos. De outra forma, a pretensa 

educação pode ser substituída por socialização ou aquisição de cultura (RÖHR, 

2005). Sem dúvida, estes processos são importantes para a nossa humanização, 

porém se ocorrem de maneira fragmentada apenas nos conduzindo à reprodução de 

conhecimentos, agimos apenas segundo o que nos foi ensinado como conteúdo 

factual, conceitual e procedimental da formação profissional, esquecendo-se que 

para enriquecê-los é necessário, por exemplo, o conteúdo atitudinal. 

 Vivemos um tempo de crise, inclusive crise dos modelos que orientam as 

práticas pedagógicas. Os parâmetros de regulação social da nossa modernidade, 

fundados nos ideais iluministas e emergentes das revoluções burguesas da Europa 

dos séculos XVII e XVIII, encontram-se em pleno colapso; “[...] falência da miragem 

do desenvolvimento” (SANTOS, 2000, p. 28). O esgotamento das promessas, 

experiências e esperanças que alimentaram historicamente os instrumentos e 

práticas reguladoras da sociedade aponta a crise e a disputa de novos parâmetros 

de regulação; são manifestações da crise. Os avanços científicos e tecnológicos 

contribuem para aguçar este processo: 

 

A crise do paradigma dominante é o resultado interactivo de uma 
pluralidade de condições. [...] A primeira observação, que não é tão 
trivial quanto parece, é que a identificação dos limites das 
insuficiências estruturais do paradigma científico moderno é o 
resultado do grande avanço no conhecimento que ele propiciou. O 
aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos 
pilares em que se funda (SANTOS, 2007, p. 24). 
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Sob uma ótica histórica e cultural, a modernidade imprimiu à sociedade 

profundas mudanças no âmbito econômico, político, social e ideológico-cultural; 

todas essas transformações produziram uma revolução também na educação e na 

pedagogia. A partir dessas mudanças ampliam-se as finalidades da educação, “[...] 

nasce a pedagogia como ciência: como saber da formação humana que tende a 

controlar racionalmente as complexas (e inúmeras) variáveis que ativam esse 

processo” (CAMBI, 1999, p.199). 

No âmbito das práticas pedagógicas, a disputa de diferentes parâmetros 

reguladores do social pôs em xeque o paradigma de modernidade, centrado na 

tutela científico-instrumental das instituições, dentre elas, o Estado. Esta disputa de 

parâmetros reguladores chega à escola e atinge as práticas consubstanciadas pelos 

professores. Os reflexos dessas transformações também ecoaram na formação do 

educador que ao longo dos tempos tem se mostrado pautado sob o pilar da 

racionalidade técnica, deixando à parte outras dimensões que envolvem a pessoa 

do professor e que são igualmente importantes para o seu processo formativo. 

Os reflexos diretos desta discussão podem ser sentidos na crise atual de 

legitimação dos programas de formação de educadores, que em hipótese alguma 

pode ser dissociada desta realidade em mudança. Isto porque a formação de 

professores está marcada, em sua própria raiz, pela coloração do projeto 

modernista. 

Com efeito, a idéia de que a construção do conhecimento, no paradigma 

moderno, é articulada por pessoas também fragmentadas em sua formação 

apresenta-se como uma das questões fundamentais deste trabalho de pesquisa. Em 

outros termos, a nossa intenção é apontar a integralidade do ser humano como uma 

possibilidade de superação da crise que assola o campo educacional na 

contemporaneidade. 

Assumimos que a formação não acontece de forma acumulativa, mas a partir 

de um processo de reflexão sobre o fazer pedagógico dos educadores, pautados 

sobretudo na construção da identidade pessoal e profissional. A formação deve 

estar orientada para dois aspectos: o desenvolvimento profissional (produzir a 

profissão docente) e o desenvolvimento pessoal (produzir a “vida do professor”); 

dupla formação, respaldada no conceito de “reflexão-na-ação” (Cf. NÓVOA, 1995; 

SCHÖN, 2000). Os teóricos que propõem este tipo de ação formativa “defendem a 
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tese de que esta formação deve fornecer meios para criação de um pensamento 

autônomo (...) para isso, faz-se necessário investir na pessoa do professor e dar um 

estatuto ao saber-experiência” que eles possuem (SANTOS; MORAIS, 1999, p. 02). 

 

1.1 O MODELO MODERNO DE FORMAÇÃO 

 

 Com a modernidade, a escolarização surge como forma ideal e mecanismo 

capaz, dentre outras coisas, de “instrumentalizar” a razão, sob a orientação do 

cartesianismo-kantismo. A razão, como diz Kincheloe (1997), foi reduzida a partes 

separando mente e matéria. E a educação tornou-se responsável pela 

materialização desses ideais. O papel da educação passou a ser formar este sujeito: 

autônomo, unitário, universal, livre, coerente, auto centrado. Enfim, sujeito que é o 

ideal racionalizante da subjetividade a que serve, ele próprio, de modelo. 

 Conseqüentemente, o sujeito universal, proposto pelos ideais formativos da 

modernidade, terminou por aniquilar o “diferente” como o “outro” da cultura em nome 

da equivalência, fundando como alertam os teóricos da Escola de Frankfurt a 

hipótese de uma cultura homogênea. 

 Quais os resultados dessa reflexão para a educação e para a formação de 

professores? Conforme Ghiraldelli (2000), todas as pedagogias, a despeito de suas 

variações de tendências e modelos programáticos, dependem da forma como a 

filosofia formulou a noção de sujeito da modernidade. Mesmo as tendências 

chamadas conservadoras ou progressistas, são filhas diletas deste paradigma. 

Assim, o momento atual transforma-se em um desafio para as várias dimensões do 

campo educacional, entre eles a formação dos profissionais da educação que se 

vêem hoje a reelaborar os pressupostos desta formação, forjando um sujeito que irá 

deparar-se com uma realidade em mutação. 

 Com o avanço das atividades comerciais e o florescimento das chamadas 

profissões liberais em torno das Universidades, assistiu-se, de um lado, ao 

fenômeno da secularização da escrita, e, por outro, a elitização da cultura. 

 Esses dois processos iriam ser os responsáveis diretos pela oposição entre 

os trabalhadores manuais e os trabalhadores intelectuais, correspondendo a uma 
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elite urbana alfabetizada versus os artesãos ignorantes (na verdade, despossuídos 

do seu saber que passa por um processo de deslegitimação). É importante ressaltar 

que a divisão do trabalho, em si mesma, não separa o trabalhador do conhecimento. 

 De fato, é a organização da produção e da sociedade estruturada de forma a 

fazer prevalecer uma hierarquização entre quem tem conhecimento e poder e quem 

não os tem que torna a atividade de produção uma ação coercitiva e autoritária. 

 Centradas no modelo modernista de formação das subjetividades, as atuais 

teorias pedagógicas têm tradicionalmente apresentado uma visão unidirecional do 

conhecimento pedagógico. Nesse modelo de formação, é considerado como bom 

professor aquele que detém a melhor técnica, elabora os melhores planejamentos, 

ensina as respostas corretas para as provas, faz mais rapidamente as atividades 

que lhe são atribuídas. Ou seja, o bom professor é o que revela habilidades e 

competências com as quais é possível dominar com maior precisão e controle o 

processo da aprendizagem cognitiva dos seus alunos2. 

 Nessa perspectiva, nos cursos de formação dos educadores, as reflexões que 

não correspondem apenas ao “como fazer” são consideradas impraticáveis, 

supérfluas ou muito teóricas. De fato, as propostas de formação dos educadores 

hegemônicas, na atualidade, ainda aparecem submetidas às regras estritas dos 

modelos de produção mercantil, constituindo processos formativos que os teóricos 

da Escola de Frankfurt há bastante tempo delimitaram como “semiformação” ou 

“semieducação” (ZUIN, 1999). 

 Nesse quadro, a educação desvincula-se de sua responsabilidade para 

operar transformações significativas, sejam estas pessoais ou históricas. Assumindo 

uma outra perspectiva, autores como Sacristán, Schön, Nóvoa, Kincheloe e Giroux 

apontam que a formação do professor precisa privilegiar a reflexão crítica das 

concepções vigentes, o que vai além do conhecimento técnico e/ou pragmático. A 

atividade formativa consistiria, primeiramente, em romper com as visões superficiais 

e fragmentadas sobre o fazer pedagógico, que são repassadas nos cursos.  

 Afirma-se, então, o uso radical da liberdade no diálogo pedagógico de modo a 

potencializar  

 

                                                 
2 Ver Kincheloe (1997). 
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A compreensão do indivíduo sobre sua própria estrutura emocional, 
construindo pontes de comunicação sobre uma base pessoal mais 
preparada, refletindo ações futuras de maior repercussão e 
responsabilidade. Em outras palavras, compreende-se o processo 
educacional como “o desenvolvimento da existência da própria 
história pessoal [e social], numa forma de educação concebida no 
diálogo responsável entre educador e educando (SOARES, 2000, p. 
26). 

 

O pensamento do professor, para esses autores, é dedicado sobretudo ao 

cultivo da participação democrática mediado por uma consciência com auto-reflexão 

e reflexão social críticas, preocupando-se, ao mesmo tempo, com a dimensão 

afetiva dos seres humanos. Ou seja, essa forma de problematizar o papel social e 

profissional do professor significa examinar um conjunto de dimensões de ordem 

afetiva, cognitiva, social e ética que, formando um sistema inter-articulado, constitui 

os atos de mudança do ato educativo, uma forma de pensar a complexidade no ato 

pedagógico que escapa aos modelos explicativos modernistas da educação. 

 Nesse cenário, observamos que o próprio Estado tem procurado reinvestir na 

melhoria do exercício do trabalho docente mediante a instituição de novos 

programas e de uma nova concepção de desenvolvimento profissional. Nessa 

direção, no segundo semestre de 1999, a Secretaria de Educação Fundamental do 

Ministério da Educação, por meio da Coordenação de Estudos e Pesquisas do 

Departamento de Política da Educação Fundamental, materializou os novos 

Referenciais para a Formação de Professores. A discussão iniciou-se, por meio de 

uma versão preliminar, em dezembro de 1997 e intensificou-se no primeiro semestre 

de 1998. 

 Nesse documento, o Ministério de Educação (MEC) assume claramente que a 

melhoria da qualidade da educação brasileira depende, sobretudo, da melhoria da 

qualidade do trabalho do professor, e que a formação inicial (mesmo em nível 

superior) é insuficiente para o desenvolvimento profissional dos docentes.  

 A orientação assumida pelos técnicos e assessores do Ministério, que 

colaboraram com a confecção dessas novas diretrizes, é a de que os professores 

precisariam se assumir como “profissionais”. Para isso, eles propõem um modelo de 

formação centrado no desenvolvimento de competências (LARANJEIRA; ABREU; 

NOGUEIRA; SOLIGO, 1999, p. 24).  
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 Assim, desde 1999, o Governo Federal tem buscado situar o estudo da 

formação profissional do educador nos marcos da “abordagem reflexiva sobre a 

prática” (SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998); projetando uma formação que 

defende uma educação de qualidade enquanto defesa do direito de todo brasileiro 

ao desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, afetivas, éticas, estéticas, de 

inserção social e de relação interpessoal. Nesse sentido, a formação de professores 

assumiu um papel crucial, transformando-se em uma das mais importantes políticas 

públicas para a educação. 

 O documento tem como ponto de partida uma visão crítica do sistema 

educativo – e em especial do modo como promove a formação de professores -, das 

concepções tradicionais de formação e da organização institucional que lhe 

corresponde. A idéia-chave que orienta os novos Referenciais para a Formação de 

Professores é a concepção de competência profissional, cuja operacionalização 

exigiria mudanças em pontos estratégicos, como o sistema e as práticas de 

formação. As mudanças incluiriam, portanto, a reorganização das instituições 

formadoras, a reformatação das metodologias que orientam os processos 

formativos, a redefinição dos conteúdos da formação e a formação dos formadores 

de professores. 

 A hipótese subjacente é que, embora insuficiente, a formação de professores 

constitui-se como uma condição sine qua non para garantir uma aprendizagem 

escolar de melhor qualidade. Para isso, a formação precisaria intencionalmente 

possibilitar o desenvolvimento do professor como pessoa, como profissional e como 

cidadão. Isso se refletiria nos objetivos da formação, na eleição de seus conteúdos, 

na organização institucional, na metodologia, na criação de diferentes tempos e 

espaços de vivência para os professores.  

 Segundo os autores do documento, construir uma proposta de formação que 

atenda a esses propósitos exige, antes de mais nada, conhecer e analisar a 

natureza da atuação dos professores. Dessa ótica, a realidade educativa em que o 

professor atua é complexa, mutável, freqüentemente conflituosa e apresenta 

problemas que não são facilmente categorizados e nem sempre possibilitam 

soluções a priori. São situações problemáticas singulares que exigem soluções 

particulares correspondentes. 
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 Nessa perspectiva, como seriam construídas as estratégias de formação 

profissional dos professores? E não podemos negar que essas novas exigências 

impõem também aos professores desses futuros professores um processo de 

construção e reflexão acerca de sua atuação.  

 

1.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA BREVE RETROSPECTIVA DAS 

TRADIÇÕES DE FORMAÇÃO  

 

 Sob a égide da razão instrumental, historicamente têm se conformado no 

campo da formação de professores algumas tradições, que segundo estudos de 

Zeichner (1993), originam-se nos Estados Unidos com quatro fortes tendências na 

formação de professores: a Tradição Acadêmica, a Tradição da Eficiência Social, a 

Tradição Desenvolvimentalista e a Tradição de Reconstrução Social, às quais 

acrescenta-se mais uma, a Tradição Genérica.  

 A tradição acadêmica compreende a formação clássica oferecida nos cursos 

de formação de professores. Nesta tradição o professor é visto como um acadêmico 

e especialista dos conteúdos de ensino e depende das disciplinas que ensina e do 

saber das mesmas. Os programas das disciplinas do currículo da formação são 

pouco alterados ao longo do tempo, “[...] de acordo com as concepções do que é 

uma boa formação acadêmica, assim como das conclusões a respeito de qual é o 

conhecimento científico de que os professores precisam” (SAUL, 1996, p. 118). 

 A segunda assume como eixo curricular da formação de professores “[...] a 

idéia-força do poder do estudo científico do ensino” (SAUL, 1996, p. 118). Tendo 

origem na década de 20 nos Estados Unidos, ela reflete a dinâmica que ocorre “[...] 

no interior das escolas, departamentos e faculdades de Educação” (SAUL, 1996, p. 

118). A estratégia aqui é formar cientistas da educação, o que causou uma maior 

legitimidade no interior das universidades. Sendo uma tradição que se desenvolveu 

ao longo do século XX, nos anos 60 e 70 do século passado, foi responsável por um 

número considerável de publicações nos Estados Unidos, que tinham por base a 

competência. 

 Influenciada pela matriz behaviorista, esta abordagem põe ênfase na 

aquisição de capacidades de ensino específicas e observáveis, definindo 
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previamente ser dominadas pelo professor, bem como na explicitação de critérios de 

mensuração das referidas competências (SAUL, 1996, p. 119). 

 Segundo Feiman e Neusur (apud ZEICHNER, 1993, p. 119), há dois 

segmentos na tendência de eficiência social que são a  

 

[...] versão técnica, na qual o que interessa é o treino de 
capacidades mínimas, e uma versão deliberada, ou seja, o 
desenvolvimento de capacidades para decidir o uso de investigação 
e outros aspectos, dando ênfase ao professor como decisor. 

 

 A tradição desenvolvimentalista é a terceira tradição e tem procedência num 

movimento para a análise da criança, que teve seus estudos iniciados por Stanley 

Hall. Esta tendência caracteriza-se pela admissão de uma ordem natural de 

desenvolvimento da criança  

 

[...] estabelece a base para que se determine o que se deve ser 
ensinado tanto aos alunos quanto professores (...) Esta orientação 
de formação ‘centrada no aluno’ opunha-se à formação mecânica do 
professor que levava ao ensino ‘mecânico e desapaixonado’ (SAUL, 
1996, p. 119). 

 

 A tradição desenvolvimentalista de uma forma renovada retoma a simpatia do 

campo da formação de professores nas décadas de 60 e 70 com traduções 

atualizadas. Podemos, nos dias atuais, ver essa tradição na base das orientações 

construtivistas. 

 O professor desta tendência (desenvolvimentalista ou naturalista), segundo 

Perrone (1989, p. 119, apud SAUL, 1996, p. 120), encontrava-se identificado em três 

metáforas: o professor naturalista, o professor artista e o professor investigador. No 

primeiro, a formação do professor tinha como foco o desenvolvimento das “[...] 

capacidades de observação do comportamento dos alunos...” (1989, p. 120); essa 

perspectiva objetiva a construção curricular e de um ambiente de aprendizagem 

favorável ao desenvolvimento dos alunos. A segunda metáfora do professor artista 

compreendia que o professor deveria conhecer amplamente a psicologia e assim 

propiciar criação de um ambiente ideal para o desenvolvimento da aprendizagem 
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dos seus alunos. “Uma variante desta metáfora previa que o professor tivesse 

conhecimento de dança, teatro, pintura, escrita e narração de histórias, 

demonstrando habilidades criativas” (1989, p. 120). O professor investigador, que é 

a terceira metáfora, tinha como cerne a valorização da atitude experimental do 

docente em sala de aula; assim o professor investigador “[...] deveria aprender a 

conduzir estudos sobre a aprendizagem de seus alunos em sala de aula” (1989, p. 

120). 

 Por fim, na tradição de reconstrução social, a escolaridade e a formação de 

professores eram entendidas como “[...] elementos cruciais para uma sociedade 

mais justa e humana” (SAUL, 1996, p. 120). Originada a partir da insatisfação com o 

quadro econômico e social dos Estados Unidos nas décadas de 20 e 30, pensava a 

escola aliada às forças progressistas, responsáveis pela “[...] reconstrução da 

sociedade com vistas à reconstrução social ...” (SAUL, 1996, p. 120). Dentro deste 

movimento havia o objetivo em “[...] doutrinar os professores e alunos com valores 

socialistas e coletivistas ou confiar nos métodos de experimentalismo e na reflexão” 

(SAUL, 1996, p. 120). 

 Herbert Klebard (apud SAUL, 1996, p. 121), a partir da análise destas quatro 

tendências, elaborou uma quinta tradição, a tradição genérica, a qual se refere:  

 

[...] a uma defesa do ensino reflexivo sem entrar no mérito da 
matéria sobre a qual a reflexão deve incidir. [...] Subjacente a essa 
postura, está a suposição de que os professores terão melhores 
ações pelo fato mesmo de estarem intencionalmente fazendo 
reflexões, o conteúdo sobre o que refletem é considerado 
irrelevante. 

 

 Fazemos este breve levantamento histórico de tradições presentes e 

influentes na formação de professores, pois essa é uma forma inicial de tentarmos 

compreender como a formação de professores está relacionada a uma preocupação 

com a formação humana da pessoa do professor. 

 Apesar destas tradições apresentadas por Saul terem origem nos Estados 

Unidos, elas não marcaram apenas aquele país, ou seja, suas repercussões podem 

também ser observadas ao longo da história da formação de professores no Brasil. 
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 É importante atentar que estas cinco tendências não se excluem entre si, pois 

podemos encontrá-las nos programas de formação de professores em níveis 

diversos, e assumir qualquer uma das cinco tradições implica adquirir determinadas 

posturas filosóficas e políticas. O que não se pode fazer em relação a elas é 

desconhecer a diferença ideológica presentes nas mesmas. 

 A partir deste breve levantamento, é possível perceber, a princípio, que a 

formação humana, como percebemos na primeira parte deste trabalho, não era a 

preocupação central em cada tradição. Porém, compreendemos a necessidade de 

investigar os pressupostos subjacentes à formação de professores.  

Nesse movimento enquadra-se, entre outras exigências, a revisão da 

concepção de pedagogia, pensada aqui como atividade de formação humana, que 

se alimenta da educação e assim não se pode desconsiderar o contexto mais amplo 

da sociedade para sua configuração. 

 Para alguns, ela é uma ciência, para outros apenas um curso restrito de 

formar professores. Para autores como Líbâneo, ela é “[...] uma reflexão teórica a 

partir e sobre as práticas educativas. Ela investiga os objetivos sociopolíticos e os 

meios organizativos e metodológicos de viabilizar os processos formativos em 

contextos socioculturais específicos” (2005, p. 14). Pensamos aqui a Pedagogia 

enquanto ciência. Em relação aos cursos que levam este nome, também 

abordaremos mais adiante. 

 Ao longo dos tempos, a pedagogia vem se transformando sob influência dos 

contextos sociais e pelas idéias de intelectuais (filósofos, psicólogos, sociólogos) 

que estudam sobre a educação ou conceitos intimamente relacionados a ela. 

 Na Grécia antiga eram os pedagogos, escravos que tinham como função 

educar a criança, filhos dos nobres, conduzindo-a durante a vida até poderem 

assumir seus espaços de poder e dessa forma contribuir, como cidadã, na 

organização da polis. Era comum que esses escravos fossem cativos estrangeiros, e 

que mantivessem um longo tempo de convívio com as crianças até se tornarem 

adolescentes, “[...] e mais do que os pais, faziam a educação dos preceitos e das 

crenças da cultura da polis” (BRANDÃO, 1995, p. 43). 
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 O paidagogo3 era aquele que conduzia a criança ao longo dos anos, 

conduzindo-as à escola, a didascaléia4 (onde recebiam as primeiras letras) ou no 

gymnásion5 - local de cultivo do corpo (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2004, p. 09). O 

escravo pedagogo, diferentemente dos mestres-escolas e artesãos-professores que 

preparavam para o trabalho braçal, educava para a vida. 

Segundo Cambi (1999), a história da pedagogia registra seu início entre os 

séculos XVIII e XIX; já nos últimos tempos, vê-se que ela está atrelada e passa a 

orientar-se por história da educação. Essa história está centrada na dinâmica 

escolar, ou seja, na organização e na representação que dela faziam os vários 

sujeitos que dessa importante instituição social moderna fizeram parte. 

 Como linha mestra do período inicial da história da pedagogia, vale salientar 

as implicações do contexto histórico no qual a escola se organizava; dessa forma, 

historicamente ela sempre foi orientada ideologicamente pelos princípios que 

assegurassem status para aqueles a quem a educação escolar majoritariamente 

servia. 

 O reflexo dessa história pode ser visto até hoje em nossas escolas, pois 

temos um modelo de escola burguesa. Dito de outra forma, a escola que temos 

ainda é uma escola que tenta impor um ensino orientado por uma visão 

ideologicamente distinta da maioria dos alunos que a freqüentam. 

 A própria pesquisa histórica da pedagogia mostra como ao longo dos tempos 

o que ocorria no interior das escolas estava distante da realidade que a cercava, ou 

seja, “dos processos educativos reais” (CAMBI, 1999, p. 22).  

 Com o desenvolvimento das formas e fontes de pesquisa histórica, foi 

possível conhecer mais sobre outros elementos que compõem essa história, nessa 

perspectiva, outros componentes internos da escola, entre esses, os docentes e 

temas referentes à sua formação, por exemplo. 

 Nesse sentido, como já expusemos, a própria história contribuiu com a 

ampliação das formas e fontes de pesquisa para que esse trabalho se 

materializasse. 

                                                 
3 Grifo do autor. 
4 Grifo do autor. 
5 Grifo do autor. 
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 Cremos ser importante para a caracterização do trabalho o conhecimento do 

universo da formação mais ampla do docente universitário. Assim, neste trabalho em 

que pretendemos falar a partir das histórias de vida de professores universitários, 

não poderíamos omitir a história da nossa memória elencando brevemente alguns 

fatos e experiências significativas à nossa profissionalização; mergulhando em 

nossa memória, buscamos vislumbres que possam colaborar ao conhecimento do 

que concorre para a formação integral do professor do curso de Pedagogia. 

 

1.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR: PRESSUPOSTOS 

 

Historicamente, a docência no ensino superior está marcada pela 

inexigibilidade de formação específica. Esta inexigibilidade funda-se numa 

compreensão de professor: quem detém o conhecimento técnico-disciplinar ou a 

experiência profissional sabe ensinar (MASETTO, 1998).  

 Convém considerar que um contingente expressivo de professores do 

magistério do ensino superior, sobremaneira nas instituições privadas, é formado por 

graduados e especialistas. 

A legislação vigente determina que compete aos programas de pós-

graduação stricto sensu, prioritariamente, a formação de professores para o 

magistério no ensino superior, conforme Art. 66 da Lei n. 9.394/1996:  

 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-
á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado. 

 

 Cabe notar que a formação para o magistério superior restringe-se a uma ou 

duas disciplinas, quer nos cursos de especialização, quer nos cursos de mestrado e 

doutorado. 

[...] geralmente essa preparação vem ocorrendo por intermédio de 
uma disciplina de 45 ou 60 horas, com diferentes características. 
Apesar de restritas, conferem alguma possibilidade de crescimento 
pedagógico aos docentes do ensino superior. No entanto, é 
importante que se considere a exigüidade desse tempo para 
profissionalizar qualquer profissional, incluindo, portanto, a 
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profissionalização para a docência [...] (PIMENTA; ANASTASIOU, 
2002, p. 250). 

 

Para Gatti (2001, p. 433), “[...] um professor para o ensino superior necessita 

de uma formação aprofundada nos conteúdos da sua área de atuação, que tenha 

uma formação em investigação científica e também didática [...]”. A identificação de 

formação para o magistério superior como formação de pesquisadores e algum 

preparo didático-pedagógico, emergente do modelo formativo imposto pela Lei n. 

9.394/1996, incide em um equívoco: apenas as universidades são obrigadas à 

pesquisa; as demais instituições de ensino superior poderão desenvolver ou não 

atividades de pesquisa. Logo, considerando que os programas de pós-graduação 

são espaços apropriados para a formação de pesquisadores, então podemos 

considerar que estes cursos não constituem o espaço mais apropriado para a 

formação para a docência no magistério superior. Esta identificação entre formação 

de pesquisadores e formação docente, em boa medida reproduz uma concepção de 

docência para o ensino superior pautada na idéia de exercício do magistério restrito 

ao domínio do conteúdo técnico e das técnicas de pesquisa, considerando pouco a 

formação pedagógica. 

 

A cultura universitária teve, por outro lado, de atribuir um maior 
status acadêmico à pesquisa até transformá-la no componente 
básico da identidade e do reconhecimento do docente universitário 
[...] embora possa soar como contraditório, a docência transforma-se 
em uma atividade marginal dos docentes (ZABALZA, 2004, p. 154). 

 

As pesquisas da área de formação de professores apontam para o caráter 

intercomplementar entre ensino e pesquisa; entretanto as mesmas pesquisas 

pontuam a ausência de formação pedagógica dos docentes como uma das 

problemáticas basilares da universidade hoje (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; 

GARCIA, 1999). Aliás, as pesquisas recentes apontam a necessidade de formação 

pedagógica dos docentes do ensino superior como decorrência das mudanças 

internas e externas ocorridas na universidade nas últimas duas décadas. A 

emergência de um novo perfil para a docência superior requer a revalorização da 

docência como atividade de mesmo patamar das atividades de pesquisa (GARCIA, 

1999; PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; ZABALZA, 2004; CUNHA, 1989). 
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Os teóricos da formação de professores (GARCÍA, 1999; PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2002; ZABALZA, 2004) são concordes, em linhas gerais, no tocante 

à precariedade da formação de professores para o ensino superior e da necessidade 

de concebê-la como processo contínuo que deve contemplar três dimensões: 

individual, coletiva e institucional. 

Assim, percebemos a complexidade da formação do professor do ensino 

superior e, ao mesmo tempo, constatamos que essa pretensão ainda é uma utopia 

para a maioria dos programas de pós-graduação e cursos de especialização, posto 

que a formação oferecida por estes cursos ainda limita-se à formação de 

pesquisadores. 

 

1.4 A PESQUISA EDUCACIONAL NO BRASIL: ABORDAGENS TEÓRICAS E 

PARADIGMAS METODOLÓGICOS. 

 

 Uma nova perspectiva que se apresenta na interlocução entre a formação 

mais ampla e a formação profissional é a compreensão da “voz do professor”, como 

iniciativa para valorização da experiência. Aqui acreditamos que nesta experiência 

está contida uma formação que se expande além da formação profissional. Deste 

pensamento resulta a compreensão que a formação necessita ser permanente. E 

mais que isso, “... os processos de formação são vividos não como novas aberturas 

com o passado, mas como novas aberturas que encadeiam as dimensões 

temporais” (MOITA apud SAUL, 1996, p. 116). Estes processos são momentos do 

cotidiano da vida do indivíduo. 

 Ainda segundo Moita (1992), 

 

O processo de formação, sendo social, tem igualmente uma 
dimensão individual; às vezes uma ou outra dessas dimensões está 
mais escondida, menos explícita ... a formação tem uma dimensão 
educativa; ela requer trato ante o conhecimento que se busca. É 
inviável pensar formação fora do conhecimento. Os seres humanos 
são chamados a conhecer, através das experiências de que 
participam ... o que vai sendo conhecido durante a formação envolve 
opções políticas das pessoas ... ao compreendermos isso nós nos 
colocamos questões como: quem forma quem? Quem forma quem 
para quê? Formar-se contra o quê? Formar-se a favor de quê? ... As 
pessoas e as instituições formadoras que não respondam essas 
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questões estão, a meu ver, burocratizando demais a prática 
formadora e reduzindo o conhecimento (ibid.). 

 

 

 Na perspectiva da reflexão sobre a própria prática, professores são 

convocados a refletir sobre suas ações cotidianas. Nesse sentido, segundo Nóvoa 

(1995), é necessário se pensar a formação dentro de três processos de 

desenvolvimento, a saber: o pessoal, o profissional e o organizacional. A partir 

desses três processos, podemos pensar que se formam os professores tanto para o 

ensino fundamental como superior. E é pensando nesses três elementos que 

podemos compreender qual o grau de complexidade do desafio que se lança às 

pesquisas em educação, mais especificamente as voltadas à formação de 

professores, ou seja, pensar o que torna uma pessoa um professor. 

 A pesquisa educacional foi consideravelmente ampliada no Brasil com a 

expansão dos programas de pós-graduação em educação. Tal expansão ensejou a 

multiplicação de perspectivas teóricas e metodológicas. Segundo Gatti (2001), a 

pesquisa educacional brasileira no século passado foi fortemente marcada pelos 

trabalhos do INEP e seus escritórios regionais de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Bahia, nos idos das décadas de 30, 40 e 50. Enquanto centro de 

irradiação de pensamento pedagógico e de paradigmas teóricos e metodológicos, 

este período é caracterizado, no tocante a pesquisa educacional, pelo empirismo e 

pelo método experimental. As temáticas são fortemente orientadas pela psicologia e 

psicopedagogia, tais como o desenvolvimento psicológico das crianças, processos 

de ensino e os instrumentos de medidas educacionais.  

 A respeito desse contexto, há que se considerar a importância  

 

[...] desses centros no desenvolvimento de bases metodológicas, 
sobretudo da pesquisa de caráter empírico, no Brasil, pode ser dada 
pelo contraponto com as instituições de ensino superior e 
universidades da época nas quais a produção de pesquisa em 
educação era rarefeita ou inexistente. O INEP e seus centros 
constituíram-se em focos produtores e irradiadores de pesquisas e 
de formação em métodos e técnicas de investigação científica em 
educação, inclusive os de natureza experimental. Seus 
pesquisadores atuaram também no ensino superior e, por sua vez, 
professores de cursos superiores passaram a trabalhar nesses 
centros, criando uma fecunda interface, especialmente com algumas 
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universidades, nas décadas de 40 e 50 dos anos novecentos 
(GATTI, 2001, p. 66). 

 

 Posteriormente, já em meados da década de 50 e na década seguinte, com a 

implantação dos programas de pós-graduação no Brasil e a progressiva qualificação 

dos docentes no exterior, permitiu uma reconfiguração do quadro da pesquisa 

educacional no país. Inclusive, vale salientar que, nesse período, os escritórios 

regionais do INEP são fechados, como decorrência do contexto político-institucional 

do país pós-1964. Dessa maneira, a formação de pesquisadores foi deslocada para 

a universidade.  

Neste período, a pesquisa educacional é marcada pelo deslocamento dos 

eixos temáticos para as interfaces entre sistema escolar e realidade social, ainda 

que a ênfase seja o planejamento educacional, a formação profissional e as 

demandas sociais, a eficiência das técnicas e recursos de ensino. Trata-se de 

reflexos, na pesquisa educacional, da política adotada pelo Estado. Ao que parece, 

este momento marca um incipiente distanciamento dos estudos empíricos e 

experimentais. Os estudos sociológicos e econômicos da educação ganham 

visualidade. Assim, apesar da permanência hegemônica do paradigma quantitativo, 

a abordagem teórica passa a ser mais econômica e sociológica, ainda que a 

abordagem psicológica da educação continue significativa (GATTI, 2001, p. 65-67; 

ANDRÉ, 2001, p. 52-53).  

 Na década de 70, novos eixos temáticos são propostos para a pesquisa 

educacional, tais como: currículo; avaliação educacional e da aprendizagem; 

correlação entre educação, sociedade e Estado. A grande diversificação da 

produção científica em educação faz emergir as primeiras questões acerca do modo 

de focalizar tais temáticas. Nesse momento, os métodos qualitativos começam a 

emergir nas pesquisas educacionais. Na década seguinte, a ampliação temática 

continua e é acompanhada pelo crescimento das abordagens qualitativas fundadas 

em referenciais teóricos críticos da Filosofia, da Economia e da Sociologia. Segundo 

Gatti (2001), não só houve maior diversificação dos temas, como também dos 

modos de focalizá-los. Passou-se a utilizar tanto métodos quantitativos mais 

sofisticados de análise, quanto qualitativos e, no final da década, um referencial 

teórico mais crítico, cuja utilização se estende a vários estudos. Mas, nesse período, 

ainda predominaram os enfoques tecnicistas, o apego a taxonomias e à 
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operacionalização de variáveis e sua mensuração. A despeito de algumas críticas 

aos limites desse tipo de investigação, a propagação do emprego das metodologias 

da pesquisa-ação e das teorias do conflito no final dos anos 70 e começo dos anos 

80, ao lado de certo descrédito de que soluções técnicas resolveriam problemas de 

base na educação brasileira, contribuíram para o enriquecimento da pesquisa 

educacional e abertura de espaço a abordagens críticas. 

 É em meados das décadas de 80 e 90 que ocorrem grandes mudanças nas 

abordagens metodológicas; 

 

[...] os estudos chamados ‘qualitativos’, que englobam um conjunto 
heterogêneo de perspectivas, de métodos, de técnicas e de 
análises, compreendendo desde de estudos do tipo etnográfico, 
pesquisa participante, estudos de caso, pesquisa-ação até análises 
de discurso e de narrativas, estudos de memória, histórias de vida e 
história oral (ANDRÉ, 2001, p. 54). 

 

 

Só na década de 90 encontramos uma expansão, sem precedentes, de 

temáticas, abordagens teóricas e paradigmas metodológicos para a pesquisa 

educacional. Como conseqüência da expansão, emerge a problemática da 

abordagem teórica e do paradigma metodológico na pesquisa educacional: a 

dificuldade de elaborar categorias próprias para a pesquisa educacional e 

metodologias aptas a atender a necessidade de compreensão da prática educativa, 

multifacetada por natureza (GATTI, 2001; ANDRÉ, 2001). 

 Gatti (2001) explicita que todas estas mudanças geram uma tensão ao 

explicitar as dificuldades enfrentadas pela pesquisa educacional no tocante às 

abordagens teóricas e suas convergências metodológicas. 

 Essa dificuldade fez com que a investigação em educação mostrasse 

adesões a sociologismos ou economismos de diferentes inspirações, de um lado, ou 

a psicologismos ou psicopedagogismos de outro, especialmente as chamadas 

teorias socioconstrutivistas. A consciência do problema a enfrentar, ou seja, o do 

entendimento mais claro da natureza do próprio fenômeno educacional, ou, pelo 

menos, das concepções de educação que inspiram as práticas de pesquisa, não foi 

suficiente para o enfrentamento dessas questões de base. A captação da estrutura 
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desse fenômeno, bem como de sua dinâmica, não como idéias que delas fazemos, 

mas a captação em sua concretude histórico-social, como parece ser a exigência 

que se coloca para a pesquisa educacional, traz desafios teóricos e metodológicos 

que permanecem em aberto. 

 Os vários problemas educacionais a serem enfrentados pedem “[...] um corpo 

de conhecimentos significativamente mais amplo e mais confiável do que aquele que 

estamos produzindo” (ANDRÉ, 2001, p. 48). Assim, é importante buscar além de 

melhores condições de produção e de trabalho científico, compreender que “o rigor 

nas pesquisas é também uma meta política” (id., ibid.).  

Ao final da década de 80, as pesquisas em educação saíram a campo 

tentando desvendar como se forma um professor. No caso específico da pesquisa 

acerca da formação de professores para o ensino superior emerge a seguinte 

questão: quem é o professor que forma os futuros professores? 

 Imbernón (2002) aponta para a necessidade de mudança nas políticas e nos 

programas de formação de professor, tanto da educação básica, quanto do ensino 

superior. 

Para as instituições de formação de professores, impõe-se a questão da 

profissionalização docente. Entre as mudanças previstas para as pautas das 

instituições formadoras de professores, encontramos o abandono do modelo de 

transmissão de conhecimento para o modelo de produção de conhecimento. O 

modelo de produção de conhecimento pauta-se na oposição ao modelo de 

transmissão de conhecimento, caracterizado por práticas centralizadoras, 

selecionadoras e individualistas de transmissão do conhecimento, entre outras 

características apontadas por Imbernón (2002).  

 Esta crítica aponta para a renovação das instituições formadoras de 

professores e, nesse contexto, se torna importante repensar a profissão docente, 

repensar o perfil deste “novo” profissional do ensino, pois esta encontra-se 

 

[...] cheia de crateras e areias movediças: os problemas próprios 
que surgem ao tentar promover os critérios profissionais dentro de 
uma profissão tão massificada, a possibilidade de desvalorização 
das habilitações como conseqüência do aumento dos requisitos 
educativos, a herança niveladora dos sindicatos dos professores, a 
posição histórica da docência como forma de trabalho próprio de 
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mulheres, a resistência que oferecem os pais, os cidadãos e os 
políticos à reivindicação do controle profissional das escolas, o fato 
de a docência ter demorado a se incorporar a um campo infestado 
de trabalhos profissionalizados, a prévia profissionalização dos 
administradores das escola e o excessivo poder da burocracia 
administrativa, a prolongada tradição de realizar reformas 
educacionais por meios burocráticos [...] e a diversidade de entornos 
em que se dá a formação de professores (LABAREE, 1999 apud 
IMBERNÓN, 2002, p.15). 

 

 Há um conjunto de fatores que concorrem para a problemática da 

profissionalização docente e pedem a renovação da concepção de formação 

docente. 

 

1.5 A UNIVERSIDADE E O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

 

 Nosso interesse em trabalhar com os professores do curso de pedagogia 

deve-se, como já mencionamos na introdução deste texto, à nossa formação e 

acrescentamos também a experiência profissional desenvolvida nos últimos anos, 

como professora dos cursos de formação de professores. Nossa preocupação fica 

robustecida a partir das questões pessoais e, principalmente, por acreditar que 

precisamos compreender mais sobre os processos que permeiam a identidade 

desse profissional.  

 Acreditamos que um dos passos que devemos seguir é tentar compreender 

não só as possíveis especificidades deste profissional, mas nesta parte tentaremos 

brevemente compreender algumas questões a respeito do contexto acadêmico mais 

amplo, seus objetivos e algumas diretrizes normativas. 

 

Diferentemente dos outros graus de ensino, o professor universitário 
se constituiu, historicamente, tendo como base a profissão paralela 
que exerce ou exercia no mundo do trabalho. A idéia de que quem 
sabe fazer sabe ensinar deu sustentação à lógica de recrutamento 
dos docentes (CUNHA, 2003, 46-47).  

 

Pensar a universidade como espaço formativo da profissionalidade docente é 

também pensá-la como espaço de formação vinculado a uma perspectiva mais 

ampla, pois as instituições de ensino superior expressam os interesses e as 
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necessidades da sociedade em que está inserida. A universidade deve expressar os 

objetivos de “[...] crescimento e aperfeiçoamento das pessoas, em um sentido 

global” (ZABALZA, 2004, p. 39).  

Não podemos negar que os conhecimentos e as habilidades profissionais que 

são ensinados e aprendidos na universidade, respondem aos anseios sociais para a 

formação profissional daqueles que ocuparão cargos e funções e que estas exigem 

saberes específicos. Nas licenciaturas, este aspecto da formação universitária 

ganha mais relevo, pois nos termos da normatização vigente, mais especificamente 

as diretrizes curriculares, aponta em seus princípios para uma reequilibração entre o 

técnico e o ético, contudo as competências e habilidades exigidas são 

essencialmente técnicas. Assim, em boa medida, quase que exclusivamente, o 

espaço formador universitário assume a dimensão técnica em detrimento das 

demais dimensões do fazer do professor (ZABALZA, 2004; CUNHA, 2003). 

O modelo de docência do ensino superior no Brasil está fortemente 

influenciado pelos paradigmas de ciência e de produção de conhecimento 

dominantes, emergentes da modernidade, sob a égide das ciências exatas e da 

natureza. Dessa forma, a legitimação do fazer do professor está ancorado na 

detenção dos conhecimentos técnicos, em detrimento do conhecimento ético e 

pedagógico. Possivelmente por essa razão a formação para a docência é 

desprestigiada e a formação pedagógica relegada a segundo plano. Mais ainda, o 

pedagógico fica adstrito a uma condição instrumental, tomada como um conjunto de 

prescrições e técnicas ditadas pela racionalidade técnica. 

Devemos considerar ainda que a formulação de saberes sobre o fazer 

pedagógico se constituiu longe do espaço universitário, passando a ser objeto da 

pesquisa educacional a partir das décadas de 60 e 70. Anteriormente, conforme 

pontuamos acima, a pesquisa educacional enfatizava os processos de 

aprendizagem à luz da Psicologia. A legitimidade do saber sobre o fazer pedagógico 

é constituída recentemente. Aliás, a Pedagogia, tomada como teoria do ensino, tem 

a sua origem na idéia de formação das crianças. Esta compreensão, por vezes, 

impede que tenhamos a real dimensão dessa teoria.  

Ora, a docência na universidade remete à produção de um grande espectro 

de saberes, destacados por Pimenta e Anastasiou: 
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[...] criação, desenvolvimento, transmissão crítica da ciência, da 
técnica e da cultura; preparação para o exercício de atividades 
profissionais que exijam a aplicação de conhecimentos e métodos 
científicos e para criação artística; apoio científico e técnico ao 
desenvolvimento cultural, social e econômico das sociedades (2002, 
p. 163). 

 

Brew, citado por Zabalza (2004), em estudos realizados sobre as 

características das condições da docência na universidade, aponta algumas 

particularidades, entre elas: 

 

• Vivência à margem da sociedade que [a] [...] rodeia [...], o que implicava uma 

escassa relação com a atividade econômica da nação. 

• Crescente ansiedade dos governos por controlar o emprego do dinheiro 

público e a conseqüente introdução de sistemas de avaliação e controle. 

• Progressiva heterogeneização da instituição, diversificação do conceito de 

universidade e dos formatos contratuais dos professores. 

• Mudanças significativas nas demandas do mundo produtivo e dos 

empregadores; já não existe apenas um grande cabedal de conhecimento ou 

algumas competências técnicas muito especializadas: solicitam-se outras 

habilidades (alguém que saiba como aprender, que seja capaz de tomar 

decisões, que seja consciente de si mesmo, que saiba se comunicar); além 

disso, a formação é colocada como tarefa ao longo de toda a vida. 

• Maior envolvimento das empresas e dos empregadores na formação 

acadêmica. 

• Progressiva massificação e conseqüente heterogeneização dos estudantes; 

tal massificação foi seguida de um decréscimo nos investimentos financeiros, 

motivo pelo qual as instituições e os professores se viram obrigados a 

responder a novos compromissos sem poder contar com os recursos 

necessários para fazê-lo. 

• Grande indiferença em relação à formação para a docência; os aspectos 

importantes para um bom funcionamento dos processos formativos tiveram 



 

 

52 

pouca atenção (coordenação, desenvolvimento de metodologias, avaliação 

incorporação de novas tecnologias, novos sistemas de ensino como o 

semipresencial, a formação no trabalho). 

• Internacionalização dos estudos superiores e das expectativas de mobilidade 

no trabalho. 

• Crescente escassez dos recursos financeiros e uma insistência maior na 

busca de caminhos diversificados de autofinanciamento. 

 

 Preocupados em alcançar a especificidade dos professores universitários, 

entendemos estas questões, acerca do contexto universitário, como relevantes não 

para o objeto central nosso, ou seja, a convicção pedagógica, porém não podemos 

desconsiderar que há uma ambiência característica do próprio clima universitário. 

Então, faz-se relevante considerar estas diretrizes gerais do ensino superior, acima 

pontuadas, para aprofundarmos as implicações da interferência dessa objetividade 

nas construções e fenômenos subjetivos.  

 A razão técnica, explícita em nossos cursos de pedagogia com o intuito de 

otimizar o curso, atualmente expressa na diminuição do tempo de formação o meio 

eficaz para a resolução dos problemas educacionais mais urgentes. Dentro da 

política de formação de professores, encontramos inclusive os cursos de formação 

de professores a distância e a ênfase exagerada nas especializações. São variadas 

as exemplificações das situações que se pretende enquadrar a formação dos 

professores no curso de pedagogia efetivada no ensino superior. A verdade é que a 

maioria das novas propostas vem a aumentar a idéia de uma formação respaldada 

numa preocupação técnica, apenas em detrimento de uma formação que considere 

o conhecimento como movimento mais profundo que pode levar a uma reflexão 

sobre a educação. 

Esse tem sido um equívoco histórico dos projetos de formação de professores 

e que merece ser analisado sob a ótica da possibilidade de pensar no ser enquanto 

ser humano possuidor de várias dimensões (RÖHR, 2003). 

 Pensar a formação de professores remete-nos à Pedagogia, extrapolando a 

compreensão de curso de Pedagogia, para assumir o termo pedagogia como campo 

de conhecimento que inclusive serve de substrato para o que tem o mesmo nome. 
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 Libâneo chama a atenção para o fato de que curso de Pedagogia só faz 

sentido “[...] pelo fato de existir um campo de investigação – o da pedagogia – cuja 

natureza constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria e prática da 

formação humana” (2005, p. 60)6. 

Compreendemos que a formação do humano nos acompanha em todos os 

momentos, inclusive na nossa formação profissional. Isso parece estar esquecido 

em algumas propostas de formação.  

 Pensar a formação humana não é uma questão que pode ser facilmente 

respondida pelas ciências, nem mesmo as ciências humanas. Acreditamos que há 

uma profunda relação entre a educação e a formação humana. Esta é uma 

afirmação que aponta algo que é central em nosso trabalho, ou seja, pensamos aqui 

que não nascemos prontos, mas nos humanizamos ao longo da vida e a educação 

seria responsável por esse processo, pois seria nela que vamos sendo 

humanizados. A nossa idéia inicial seria que caberia à educação desenvolver as 

dimensões da pessoa humana “... de modo gradativo e proporcional do ser humano 

na sua integralidade7...” (RÖHR, 2006, p. 438). Aceitar isso coloca um dilema, pois 

pensar na idéia da integralidade impõe também a necessidade de aceitar que por 

mais que busquemos alcançar a nossa, somos por natureza inconclusos. Essa 

limitação humana caracteriza uma crise constante. 

 Este processo que estamos compreendendo como formação humana é um 

reflexo de um emaranhado de experiências que acontecem ao longo de nossa vida e 

as possibilidades de interpretação e sentido que damos às mesmas. O seu conceito 

remete-nos a conceitos históricos que marcam profundamente sua compreensão; 

assim se deu com as compreensões de Paidéia, Humanitas e Bildung, que a seu 

tempo representaram um ideal de homem e suas aspirações sócio-culturais. Quando 

os grupos sociais fazem uso destas compreensões, surgem modelos de educação 

que os tomam como sinônimo. Porém, em algum momento estes conceitos 

começam a ser deturpados, principalmente pela busca incessante do homem de 

instrumentalizar a educação. 

                                                 
6 PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia e Pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: 

Cortez, 2006. 
7 Integralidade é tratada por Röhr como uma idéia regulativa, “... no sentido de ser de fundamental 

importância para o direcionamento da nossa prática pedagógica, e de outro como conceito que não 
se alcança na sua totalidade na realidade empírica” (2003, p. 4). 
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 Quando não levamos em consideração esta sutil relação, negamos a 

especificidade da formação pedagógica e colaboramos para a negação da própria 

pedagogia reduzindo assim a educação “... querendo fazê-la admitir que a mesma 

seja teoria pura, ciência ou técnica. A formação torna-se assim carrasca da 

educação quando não respeita a natureza do processo pedagógico” (HOUSSAYE, 

2004, p. 35). 

 Esta é uma necessidade que nos coloca em uma posição de profunda 

reflexão, porque exige de nós não apenas repensar, mas revirar o que em nós foi 

“construído” como discurso plenamente aceito. Inserir a nossa pessoa nessa 

reflexão significa mudar radicalmente as certezas que julgamos, e sendo levados a 

acreditar durante anos a fio da nossa existência. Assim, não é fugindo de um 

mergulhar em nós mesmos, em nossas “certezas” cristalizadas, para poder quebrá-

las, que iremos nos humanizar, pois só nos humanizamos onde há vida. 
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“Pensar é ter a coragem de pôr em jogo, em todo 

relacionamento, o esforço de liberdade das próprias 
pressuposições e o advento da verdade nos propósitos de 

ação e compreensão. Esta coragem já nos é sempre dada. 
Por isso temos que aprender a pensar. Não adianta tomar 

posição, sem pensar as suposições em que a própria 
posição se planta.” 

 

(Emmanuel Carneiro Leão, Aprendendo Pensar, vol. II, 

p. 25) 
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CAPÍTULO 2 - BERGSON E AS IMPLICAÇÕES DE SUA TEORIA PARA UMA 

COMPREENSÃO DA CONVICÇÃO PEDAGÓGICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

 

Neste capítulo abordaremos conceitos como intuição, duração e memória do 

filósofo Henri Bergson, tratados a partir da leitura de algumas de suas principais 

obras: Ensaios Imediatos da Consciência, O Pensamento e o Movente, Matéria e 

Memória e Evolução Criadora. Esses conceitos, na verdade, alimentam em grande 

parte as nossas análises e reflexões no percurso teórico e metodológico bem como 

as ponderações acerca do que sejam as convicções do professor. Contudo, 

optamos por não tratar todo o conjunto da obra de Bergson, pois, embora 

reconheçamos uma teoria bastante rica, é importante ressaltar que o foco central do 

nosso trabalho não está vinculado apenas à sua abordagem.  

Assim, a finalidade deste capítulo é construir o conceito de convicção. Apesar 

de não ser um conceito próprio à filosofia de Henri Bergson, ousaremos estabelecer 

pontes analíticas entre algumas de suas idéias, como intuição e liberdade, e essa 

noção específica. Para isso, inicialmente, apresentamos uma discussão sucinta de 

categorias vitais ao pensamento de Bergson. Em seguida, procedemos a uma 

análise do significado do conceito de convicção, primeiramente no sentido 

etimológico comumente encontrado em dicionários de Filosofia, Latim e Língua 

Portuguesa. Por fim, buscamos fazer algumas interrelações com idéias extraídas de 

Bergson para derivar dessa aproximação uma primeira compreensão do que seja 

uma convicção pedagógica.  

 

2.2 NOTAS SOBRE HENRI BERGSON  

 

 Henri Louis Bergson nasceu em 18 de outubro de 1859 em Paris. 

Considerado o “príncipe da filosofia contemporânea” (TREVISAN, 1995), Bergson 
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trabalhou nos Liceus de Angers e de Clermont-Ferrand, transferindo-se mais tarde 

para Paris onde se doutorou em 1889. Em 1898 foi promovido a maître de 

conférences na “École Normale Supérieure”. No ano de 1900 foi nomeado professor 

do “Collège de France” onde atuou até 1921. Bergson faleceu em 04 de janeiro de 

1941 na cidade de Paris. 

Bergson pode ser considerado o representante mais conceituado e original da 

nova "filosofia da vida", embora não se possa afirmar que tenha sido ele o seu 

fundador. Na própria França, a Action de Blondel precedeu o Essai sur les données 

immédiates de Ia conscience de Bergson. E também Le Roy, que mais tarde seria 

discípulo de Bergson, já anteriormente se havia manifestado contra o mecanicismo. 

Todo este movimento está em relação com a tendência espiritualista, voluntarista e 

personalista da filosofia francesa, que, iniciada por Maine de Biran, foi em seguida 

representada por Félix Ravaisson-Mollien (1813-1900), Jules Lachelier (1832-1918) 

e Émile Boutroux (1845-1921), de quem Bergson foi discípulo.  

Contudo, Bergson não se deixou influenciar somente por estes filósofos, mas 

também pela "crítica da ciência", tomando igualmente muitas idéias das teorias 

evolucionistas inglesas. Seu pensamento expressou-se, sobretudo, em quatro 

grandes obras. O Essai sur les données immédiates de Ia conscience (1889) contém 

a sua teoria do conhecimento; Matière et Mémoire (1896) sua psicologia, L’Évolution 

créatrice (1907), sua metafísica fundada na biologia especulativa, Les deux sources 

de la Morale et de la Religion (1932), sua ética e filosofia da religião. Todas estas 

obras tiveram êxito extraordinário, que se explica não só porque Bergson expunha 

uma filosofia realmente nova e que correspondia às necessidades mais prementes 

da época, mas também porque a exprimia numa linguagem de rara beleza8.  

Mas o que mais impressiona em suas pesquisas é o seu esforço de 

superação tanto do positivismo quanto do idealismo do século XIX. Bergson, desde 

sua época aos dias atuais, tem provocado uma curiosidade singular, refletida nas 

avaliações a favor ou em oposição à validade de suas explicações. Por ironia, o que 

poderia ser, para alguns, algo problemático, acabou por se tornar algo 

profundamente instigante (TREVISAN, 1995, GALEFFI, 1961, SOUZA, 2004), para 

                                                 
8 Bergson recebeu, em 1927, o prêmio Nobel de literatura. A uma prodigiosa clareza, a uma artística 

matização das expressões e a uma impressionante potência de imaginação, ele alia uma 
extraordinária gravidade filosófica. 
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os pesquisadores de seu pensamento, uma vez que suas obras configuram-se como 

instrumentos de fundamentadas críticas aos cientistas e aos próprios filósofos de 

sua época.  

Em sua tese de doutoramento que originou o livro Ensaios Imediatos da 

Consciência, Bergson suscitou críticas da própria banca de defesa, quando sua idéia 

original sobre a duração não foi entendida. Também mais tarde foi duramente 

criticado em razão de uma não compreensão sobre sua concepção de intuição. 

Entre os críticos do pensamento bergsoniano, destacamos Merleau-Ponty que 

mesmo entendendo o tempo como um desdobramento da vida de uma consciência, 

acreditou estar se distanciando das idéias de Bergson, quando na verdade, estavam 

muito próximos. Prova disto pode ser observada no texto Bergson se Faisan. Nesse 

texto, segundo a interpretação de Vielllard-Baron (2007), Merleau-Ponty “apreende a 

originalidade e a profundidade das visões de Bergson sobre a percepção que nos 

coloca nas coisas, pois percebemos as coisas lá onde elas estão e nossa percepção 

está nelas próprias e não na interioridade da nossa consciência” (p. 11). 

Apesar das críticas manifestas, Bergson também encontrou admiradores do 

seu pensamento9. Na atualidade, um dos mais conhecidos seguidores do ideário 

bergsoniano foi Gilles Deleuze. Segundo Vieillard-Baron (2007), Deleuze conciliou 

água e fogo, ou seja, Bergson (a serenidade) e Nietzsche (a dramatização). Para 

ele, Deleuze conseguiu dar ênfase particularmente à noção bergsoniana de imagem-

movimento,  

 

através dos níveis da imagem-percepção, da imagem-afecção, da 
imagem-pulsão e da imagem-ação. (...) [Ele] compreende o 
bergsonismo como um monismo da realidade, permitindo 
compreender a explosão da diversidade infinita dos fenômenos. Mas 
ele não apreendeu a identidade da duração e do espírito, e a 
natureza psicológica da realidade segundo Bergson (ibid., p. 93). 

 

Em um contexto marcado por um “salto técnico para a sociedade industrial e 

(...) [uma] forte desorientação moral”, Bergson constrói sua teoria (VIEILLARD-

BARON, 2007, p. 13), condenando o pessimismo reinante nesse momento e 

postulando que “a humanidade ama a vida e desmente o pessimismo” (ibid.). A 

                                                 
9 Desde a influência nas artes com o pintor Henri Matisse ou Paul Valéry ao seu primeiro discípulo 

Édoard Lê Roy que mais tarde sucedeu o próprio Bergson no Collège de France (1918). 
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primeira guerra mundial (1914) parece ter se constituído para ele como um momento 

de profundas reflexões sobre estas questões. 

Compreende-se, assim, o cargo que ele assumiu na Sociedade das Nações 

como membro da Comissão Internacional de Cooperação Intelectual (DEVAUX, 

2001). Este ato talvez evidencie um dos lados de um pensador que hoje, pode-se 

dizer, foi responsável por uma revolução filosófica em seu tempo. 

Alguns tentam enquadrar seu pensamento em correntes filosóficas 

específicas. Desse modo, para alguns, Bergson seria um essencialista. Para outros, 

um romântico. Um realista. E ainda há quem o apreenda como um filósofo pós-

moderno (SOKAL; BRICMONT, 1999)10. Contudo, seu pensamento caracteriza-se, 

sobretudo, por uma construção dialética, de confrontação constante de duas 

realidades opostas: “duração e tempo, duração e simultaneidade, intuição e 

inteligência, o eu profundo ou eu total e o eu da superfície, matéria e memória” 

(TREVISAN, 1995, p. 16).  

Mesmo não tendo proposto uma teoria educacional, na atualidade, sua obra 

tem possibilitado uma reflexão bastante aprofundada sobre questões de natureza 

educativa, o que talvez se justifique por sua disposição crítica em relação às 

posições de matiz positivista. Como ressalta Guimarães (2006),  

 

perpassando a obra de Bergson, pode-se abstrair uma teoria implícita 
da educação. Há, entretanto, uma coerência profunda entre a 
gnoseologia e esta filosofia da educação, ambas apoiadas, segundo a 
reflexão bergsoniana, na vontade de criar, móvel fundamental do 
homem. Para Bergson a educação tem como objetivo conservar e 
aumentar o impulso vital, élan vital, fazendo desabrochar a liberdade e 
a criatividade (p. 12). 

 

Ainda, segundo Guimarães (2006), as idéias bergsonianas exerceram uma 

grande ressonância na Escola Nova, na França, onde a primeira indagação de 

Bergson se fez ouvida: que gênero de homem pretendemos formar? E sua resposta 

foi clara: como não temos a previsão do futuro, ficou muito difícil formar um homem 

para ele, o que se pode fazer é desenvolver a liberdade das pessoas, fazer com que 

aflorem nelas a iniciativa e a criatividade.  

                                                 
10 No livro “Imposturas intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos”, esses autores 

fazem críticas ao pensamento de Bergson e de outros autores como Deleuze, Guattari que, 
segundo os mesmos, contribuíram com as raízes da pós-modernidade. 
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Assim não é estranho que alguns dos alunos, do Collège de France, que em 

1900 foram contemplados com as aulas de Bergson, tenham relatado que suas 

vidas intelectuais foram profundamente marcadas pelo pensamento de Bergson. 

Entre eles estavam Jacques Chevalier, Étienne Gilson e Jean Baruzi.  

Na filosofia da existência de Gabriel Marcel e Jean Wahl, os reflexos de 

Bergson são apreendidos como “a espiritualidade da duração (...) [como uma] 

dimensão concreta da existência” (VIEILLARD-BARON, 2007, p. 92). Já Jean 

Guitton, mesmo tendo uma concepção de tempo divergente de Bergson, concordava 

com ele na “superação das antinomias e a união da intuição e da emoção” (ibid.). 

Bergson emerge, portanto, como um dos mais brilhantes representantes “da tradição 

filosófica que privilegia a intuição, ou a experiência subjetiva, sobre a razão” (p. 181). 

Sua visão filosófica reconhece dois modos distintos de se conhecer uma coisa.  

O primeiro se detém no nível relativo. O segundo visa atingir o absoluto. 

Enquanto o nível relativo depende do ponto de vista que adotamos e usa signos e 

símbolos para se exprimir, o segundo pressupõe um movimento interior. Assim a 

intuição seria a forma através da qual se manifesta o absoluto, enquanto o restante 

seria apenas objeto de análise. Nesses termos, a análise corresponderia a uma 

tradução em símbolos de uma representação sucessiva de pontos de vista sobre o 

objeto estudado (BERGSON, 1979, p. 20). E é dessa forma que, no desejo de 

compreender o objeto estudado, a análise dá voltas apenas multiplicando pontos de 

vista sobre uma representação. 

Ao contrário, para atingir uma realidade de modo integral, em lugar de 

conhecê-la apenas relativamente, usando símbolos ou signos, seria necessária a 

própria coincidência com o objeto, o que resultaria no absoluto. O absoluto é visto 

aqui como algo simples, porém, é preciso lembrar que se visto de fora do objeto, 

torna-se novamente um agrupamento de símbolos complexos. Aqui reside uma das 

principais críticas de Bergson à ciência positiva (cf. BERGSON, 2006). Segundo ele, 

os cientistas abordam a realidade através da extensão, da multiplicidade numérica e 

do determinismo causal. O mundo, para a ciência, compõe-se de corpos sólidos 

extensos, cujas partes estão espacialmente justapostas. Um espaço totalmente 

homogêneo e por separações precisas, e todos os acontecimentos são de antemão 

determinados por leis invariáveis. A ciência da natureza nunca considera o 

movimento, mas só as posições sucessivas dos corpos; nunca as forças, mas só os 
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seus efeitos. A imagem do mundo traçada pela ciência natural carece de dinamismo 

e de vida. Com essa crítica, Bergson recusou a perspectiva comtiana de igualar o 

positivo e o relativo, ou seja, ele discorda da afirmação de que  

 

a característica essencial do estado positivo é ter atingido a ciência, 
quando o espírito supera toda a especulação e toda a transcendência, 
definindo-se pela verificação e comprovação das leis que se originam 
na experiência (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996, p. 48).  

 

Desse modo, desde uma perspectiva bergsoniana, podemos afirmar que o 

conhecimento que podemos ter de um objeto é apenas um “conhecimento limitado” 

ou “relativo”, e será entre a ambivalência, do absoluto e do relativo das coisas, que 

se construirá uma das maiores temáticas de sua obra 11. Em suas críticas ao método 

tradicional, ele enfatiza que este só resulta em uma nova representação do objeto, o 

que resulta em uma grande dificuldade na compreensão já que as análises não 

alcançam o interior do objeto estudado e assim “não (alcançam) o que ele contém 

de essencialmente original e espontâneo, isto é, o ponto inicial que impulsionou o 

movimento (de um) novo pensamento” (ROSSETTI, 2004, p. 26). 

Nessa perspectiva, para compreender melhor a realidade do objeto de 

conhecimento é necessário voltarmos ao que este objeto tem de mais simples. Esta 

realidade possui uma intensidade puramente qualitativa, compõe-se de elementos 

absolutamente heterogêneos, que, entretanto, se interpenetram, de sorte que não é 

possível discriminá-los claramente uns dos outros; e, por último, esta realidade 

interior é livre (BERGSON, s/d; 1999). Não é espacial nem calculável; de fato, não 

somente ela dura, senão que é duração pura, e, como tal, completamente diferente 

do espaço e do tempo das ciências da natureza. Esta realidade encontra-se, em 

princípio, em constante fluir, nunca é, perpetuamente devém.  

Para os propósitos da discussão que se pretende com esse trabalho, importa 

realçar que o pensamento de Bergson (2006), sob vários aspectos, assinala uma 

distinção fundamental entre inteligência e intuição. Distinção que, sob denominações 

diversas, é possível encontrar em outros sistemas filosóficos, tendo em vista a 

                                                 
11 Vale ressaltar que, para Bergson, o conhecimento relativo não é desprovido de importância. Ao 

contrário, esse tipo de conhecimento corresponde ao que pode, de fato, ser alcançado por nós 
enquanto pesquisadores. 
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penetração da influência de Bergson. A seu ver, o ser humano seria dotado de dois 

modos ou instrumentos fundamentais de conhecer: um de natureza intelectiva; e o 

outro de ordem intuitiva. Trata-se de dois processos que se complementam, cada 

qual dotado de qualidade ou de valor próprio. 

A inteligência seria o grande instrumento da ciência, a alavanca através da 

qual os seres humanos se tornariam senhores da realidade, subordinando-a a seus 

fins vitais. A inteligência caracteriza-se por sua exclusiva orientação para a ação. 

Como para a ação necessitamos de coisas exatamente definidas, o objeto principal 

da inteligência é o fixo corpóreo, o inorganizado, o fragmentário; a inteligência não 

concebe claramente senão o imóvel. Por isso, seu domínio privilegiado é a matéria. 

A inteligência é o órgão do homo faber subordinado, essencialmente, à construção 

de instrumentos. Dentro do domínio da matéria, a inteligência não só capta os 

fenômenos, como também a essência das coisas12. Suas características são a 

clareza e a capacidade de distinguir; suas operações, a quantificação e a 

espacialização (BERGSON, 2006). 

O conhecimento da ciência é conhecimento quantificado, abrangendo o real 

em fórmulas e equações e cindindo o real em uma sucessão de visões 

fragmentárias, cuja redução se harmoniza com as exigências do “cálculo”, essencial 

ao saber científico. Isso graças à inteligência. No entanto, observa Bergson (ibid.), 

esse conhecimento fica, de certa maneira, na superfície das coisas.  

Por essa razão, sentimos a necessidade de nos achegarmos ao ser mesmo 

das coisas, sem o intermédio dessas fórmulas numéricas fragmentárias. 

Manifestamos uma necessidade de entrar em contato direto e imediato com o “real”. 

A questão é: como será possível atingir aquilo que é em si? A resposta de Bergson é 

que o instrumento de penetração do homem no mundo da duração seria a intuição 

(BERGSON, 2006; 2005). Com ela, conhecemos diretamente e intimamente. A 

intuição distingue-se por características que se contrapõem às características da 

inteligência. Órgão do homo sapiens, a intuição não está ao serviço da prática; seu 

objeto é o fluente, o orgânico, o que está em marcha. Enquanto a inteligência 

analisa, decompõe, para preparar a ação, a intuição é uma simples visão, que não 

decompõe nem compõe, mas vive a realidade da duração. Não se adquire 

                                                 
12 Nesse aspecto, Bergson abandona o fenomenismo de Kant e dos positivistas, e confere à 

inteligência, no domínio do corpóreo, a capacidade de penetrar na essência das coisas. 
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facilmente a intuição; tão habituados estamos ao uso da inteligência que se torna 

necessária uma viragem íntima contrária a nossas inclinações naturais, para 

podermos exercitar a intuição, e só em momentos bastante favoráveis e fugazes 

somos capazes de o fazer. 

A intuição, nesse caso, é o processo próprio do filósofo ou do homem 

enquanto filosofa. A intuição, nos termos do próprio Bergson, seria uma espécie de 

simpatia espiritual. O conhecimento intuitivo opera diretamente, como uma 

sondagem no real para coincidir com aquilo que ele tem de concreto, de único, e, 

por conseguinte, de inefável. Segundo Reale e Antiseri (2003, p. 02), há algo de 

“imaginoso” nos conceitos bergsonianos de intuição, de “impulso vital” e duração 

pura, o que, aliás, explica para esses autores, o sucesso e a repercussão da sua 

doutrina. 

 

Bergson dá-nos um exemplo ou uma imagem interessante para 
distinguir-se inteligência de intuição. Analisemos o conhecimento de 
uma cidade. Podemos conhecer Rio de Janeiro ou Paris por meio de 
plantas, guias, fotografias. Obtemos fotografias precisas dos 
quarteirões, das principais praças e monumentos, lemos guias, 
decoramos nomes de ruas, estudamos a situação das igrejas, dos 
museus e dos teatros. Eis um conhecimento típico da inteligência, pela 
contemplação de fragmentos, pela composição daquilo que 
previamente se dividiu e se separou. Este é um conhecimento 
puramente intelectual. Comparemo-lo, no entanto, com o conquistado 
por quem vai morar na cidade, põe-se em contato com suas ruas, com 
suas casas, com sua gente, não fica na visão fragmentária do todo, 
mas se insere naquilo que é insuscetível de divisão e de 
fragmentação. Quem vive assim na cidade penetra no coração da 
realidade urbana. É um conhecimento por dentro, não por fora apenas, 
um ir dentro da coisa, ou seja, na sua natureza genuína. A intuição, 
portanto, é uma via de acesso direta ao real de maneira que o homem 
se identifique com o real concreto, com a “duração pura” (p. 03). 

  

Em síntese, no pensamento bergsoniano, é possível diferenciar dois domínios 

de experiência. De um lado, o domínio da matéria espacial e rígida, subordinado à 

inteligência prática. De outro lado, o domínio da vida e da consciência que dura, ao 

qual corresponde a intuição. Sendo a atitude vital da inteligência essencialmente 

prática, a filosofia precisa recorrer à intuição. 
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2.3 A INTUIÇÃO EM HENRI BERGSON 

 

 É fato relativamente comum que filósofos das mais diferentes épocas façam 

uso de termos correntes para expressar suas idéias e estabelecer seus conceitos. 

Ao fazê-lo, travam um diálogo particular com a tradição, chegando por vezes a uma 

reformulação completa dos termos. Em meio a esta diversidade no uso de 

determinados termos filosóficos podem surgir dificuldades de compreensão na 

leitura dos textos. 

Sem dúvidas, o conceito de intuição é uma dessas noções altamente 

problemáticas do vocabulário filosófico, adquirindo nuances e sentidos próprios em 

diferentes sistemas de pensamento. A noção tem se apresentado insistentemente 

na história do pensamento filosófico. Para Bergson, o termo tem uma ligação 

profunda com a própria atividade filosófica. De acordo com Deleuze (1999), a 

intuição é o próprio “método do bergsonismo”, um método rigoroso que torna a 

filosofia uma disciplina absolutamente precisa. Para Deleuze, é o fio metódico da 

intuição que permite compreender a relação entre as noções fundamentais da 

filosofia de Bergson: duração, memória e élan vital. Mas, é importante ressaltar o 

sentido da tese de Deleuze, pois em sua perspectiva a intuição bergsoniana não 

consiste, de modo algum, em um sentimento, uma inspiração ou uma forma 

qualquer de simpatia. 

Por essa razão, alguns pesquisadores chamam a atenção para o fato de que 

a interpretação deleuziana do pensamento de Bergson 

 

privilegia claramente o “racional” em detrimento do “irracional”, 
sugerindo a incompatibilidade entre esses dois aspectos. Ao colocar 
em primeiro plano a intuição em seu aspecto metódico e oferecer uma 
esclarecedora caracterização do método intuitivo bergsoniano, 
Deleuze parece ignorar ou, pelo menos, desconsiderar o fato de 
Bergson, com freqüência, referir-se à intuição como uma faculdade e 
definir o conhecimento intuitivo como “simpatia” (COELHO, 1999, p. 
152). 

 

Além disso, Deleuze não explicita porque Bergson dá ao seu método filosófico 

o nome de “intuição” e como é possível que a noção bergsoniana de duração, 

intuitiva por excelência, tenha, segundo o próprio Bergson, recebido em muito a 
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teoria da intuição. Coelho (1999) questiona-se: “poderia Bergson ter aplicado o 

método intuitivo antes de estabelecê-lo?” (p. 152). O que está em jogo nesse tipo de 

questionamento é o debate acirrado em torno do estatuto da intuição em Bergson. 

Seria a intuição fundamentalmente um método racional e preciso de filosofia ou uma 

faculdade irracional de conhecimento? Nossa posição é a mesma expressa por 

Coelho (1999), para quem  

 

esses dois aspectos não são excludentes, mais ainda, que o 
primeiro é incompreensível sem o segundo. Nesse sentido, as 
regras metódicas bergsonianas, as quais são na verdade um 
conjunto de procedimentos intelectuais, têm a função ou de propiciar 
a intuição para si e para os outros ou de legitimá-la, já que a intuição 
não depende do método, ou seja, ela pode ocorrer 
espontaneamente (p. 152). 

  

Mas antes de abordar mais diretamente a compreensão bergsoniana do 

termo intuição, é importante situar a noção numa linha histórica, a partir de dois 

filósofos fundamentais do período moderno: Descartes e Kant. Para Descartes, a 

intuição é parte constituinte do próprio entendimento, juntamente com a dedução13. 

O entendimento, por sua vez, é uma das faculdades do espírito que deve ser 

exercitada para dar ao homem a capacidade de estabelecer juízos sobre aquilo com 

que toma contato. A intuição para Descartes, portanto, é de natureza intelectual e 

proporciona uma distinção clara e nítida no estudo de uma realidade determinada. 

Intuição e dedução ligam-se ao método no sentido em que por ele são direcionadas 

para alcançar um conhecimento verdadeiro.  

Assim, se para Descartes a intuição é componente ativo do entendimento, 

para Kant deve-se efetuar uma divisão entre as formas da intuição sensível e o 

entendimento. A esse último ficam designadas as categorias ou puros conceitos. A 

intuição, por sua vez, diz respeito à recepção dos fenômenos sensíveis, sendo 

empírica quando associada à sensação e pura quando associada às formas (espaço 

e tempo) que são a própria condição de possibilidade de uma intuição sensível. Para 

Kant, a compreensão da intuição necessita que nos reportemos ao sentido 

etimológico de origem latina, ou seja, intueri que corresponde a ver aquilo que se 

                                                 
13 Descartes foi o primeiro filósofo moderno que se utilizou da intuição para reconstruir todo o sistema 

filosófico. Outros filósofos, posteriores a Descartes, também fizeram amplo uso da intuição: Fichte, 
Schelling, Hegel e Schopenhauer (filósofos alemães). 
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apresenta ao nosso sentido do olhar. Desta forma, a intuição é uma faculdade da 

sensibilidade, e só ocorre quando um objeto mostra-se aos nossos sentidos, “a 

faculdade das intuições será a sensibilidade ou a capacidade de receber 

representações ou a receptividade para as impressões” (KANT, In: PASCAL, 2005, 

p. 49)14. 

No que se refere ao pensamento de Bergson (2006), como apresentado 

inicialmente, é importante destacar que há duas vias para se conhecer a realidade. 

Dois movimentos opostos. O primeiro movimento é o que segue o próprio intelecto, 

generalizando, classificando. Esta forma de conhecimento é o ambiente privilegiado 

no qual se desenvolvem as ciências positivas. Por outro lado, há o movimento da 

intuição que, segundo Bergson, é o método que deve ser empregado no estudo 

filosófico. 

Isto porque a intuição se contrapõe à atividade intelectual – que consiste em 

fazer o que os cientistas e homens ordinários fazem: tornar as coisas estáticas, 

estudando, por esse caminho, apenas o aspecto superficial da realidade. A atividade 

intuitiva busca, em uma outra direção, conhecer e explicar uma realidade que flui no 

tempo. Para Sloterdijk (apud MAFFESOLI, 2005, p. 132), a ciência moderna 

“eliminou tudo aquilo que é incompatível ao a priori da distância objetivante” 

acarretando a “recusa da intuição, da empatia, do espírito de finura” do que pode se 

chamar “erotismo do conhecimento” (MAFFESOLI, 2005, p. 132). A barreira maior 

que se encontra na percepção do fenômeno da intuição é o ranço pragmático muito 

presente no modo de ser do homem moderno que o afasta do seu pensar mais 

sublime que se encontra na essência do ser15. Acontece que aparentemente não 

queremos adentrar em nós mesmos, ou até então não temos conhecimento de sua 

existência. 

Uma forma de tornar essa compreensão mais clara consiste em distinguir o 

que seja o método intuitivo do método discursivo. Como a palavra "discursivo" 
                                                 
14 Constituinte do entendimento (como em Descartes) ou condição para toda experiência sensível 

(como em Kant), a intuição liga-se ao intelecto de maneira inextricável. A direção do pensamento é 
a mesma: a busca por uma ciência que dê conta de compreender a realidade.  

15 Mais profundamente: na época de Bergson reinava a filosofia kantiana; a metafísica era 
desprezada por não conseguir um conhecimento do absoluto ou da coisa em si. Bergson não aceita 
essa condenação para a metafísica. Para ele, a metafísica é uma experiência interior que dá 
contato do absoluto. Por isso, ele insiste em distinguir dois modos de conhecimento. O 
conhecimento intelectual ou analítico, que tem como característica a necessidade, e o 
conhecimento intuitivo, que é a expressão máxima da contingência superior ao conhecimento 
intelectual por chegar à coisa em si, ou seja, ao Absoluto. 
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indica, este método tem relação com a palavra "discorrer". Discorrer fornece uma 

idéia de uma série de atos, de uma série de esforços sucessivos para captar a 

realidade de algo. 

Trata-se de um conhecimento que chega ao fim proposto mediante uma série 

de esforços sucessivos que consistem em ir fixando, por aproximações sucessivas, 

teses que serão discutidas, melhoradas, substituídas por outras e assim até chegar 

a abranger por completo a realidade do objeto em questão. O método discursivo é 

essencialmente indireto. Em lugar de ir direto ao objeto, o espírito passeia, por assim 

dizer, ao redor do objeto, considera-o e contempla-o de múltiplos pontos de vista: vai 

sitiando-o cada vez mais de perto, até que por fim consegue forjar um conceito que 

se aplica perfeitamente a ele.  

A intuição faz um percurso distinto, pois consiste num único ato do espírito 

que, subitamente, lança-se sobre o objeto. Apreende-o, fixa-o, determina-o com uma 

só visão. 

Por isso a palavra "intuição" tem relação com a palavra "intuir", a qual, por sua 

vez significa em latim "ver". Intuição vale tanto como visão, como contemplação. O 

caráter mais evidente do método da intuição é ser direto. Por meio da intuição 

obtém-se um conhecimento imediato (CUNHA, 1999), enquanto por meio do 

discurso, do discorrer ou do raciocinar, obtém-se um conhecimento mediato, ao final 

de certas operações sucessivas. 

Apesar dessa apreciação do fenômeno intuitivo, um questionamento que 

normalmente se faz é: existem realmente intuições? A resposta a esta pergunta não 

é simples, mas podemos dizer que o exemplo mais direto e mais característico do 

fenômeno intuitivo é a chamada intuição sensível, que todos praticamos a cada 

instante, quando com um só olhar percebemos um objeto, uma árvore, uma mesa, 

uma paisagem. Esta intuição é imediata, é uma comunicação direta entre o sujeito e 

o objeto. Por conseguinte, fica claro que existem intuições. No entanto, esta 

modalidade de intuição não pode ser a intuição de que se vale o filósofo para mover 

o seu sistema filosófico por duas razões fundamentais. A primeira é que a intuição 

sensível não se aplica senão a objetos que se oferecem aos sentidos, e, por 

conseguinte, só é aplicável e válida para aqueles casos que, por meio das 

sensações, nos são imediatamente dados na percepção sensível. A segunda é que 

esta percepção sensível não proporciona conhecimento, pois como não se dirige 
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mais que a um objeto singular, que efetivamente está aí, a intuição sensível tem o 

caráter da individualidade, só é válida para esse objeto particular. 

Nesse cenário, caso não houvesse mais intuição que a intuição sensível, a 

filosofia ficaria muito mal servida. Não obstante, há na nossa vida psíquica outra 

forma de intuição além da intuição sensível. Uma intuição que podemos denominar 

de "intuição formal". Assim, quando pomos o nosso espírito a pensar um objeto, por 

exemplo: que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, vemos sem 

necessidade de demonstração (a demonstração é discurso e conhecimento 

discursivo); com uma só visão do espírito, com uma evidência imediata, o princípio 

de contradição, como o chamam os lógicos, é, pois, intuído por uma visão direta do 

espírito, é uma intuição16. 

Existe, então, uma intuição que se diferencia da intuição sensível. Uma que 

nos coloca diante de um gênero de objetos que são relações formais, mas que 

também não torna viável a construção efetiva de um pensamento filosófico já que 

este não se sustenta apenas com formalismos. Há, na investigação filosófica, que 

penetrar na essência, na realidade mesma das coisas. Desse modo, há processos 

intuitivos que penetram no ser mesmo da coisa. Esta intuição que vai diretamente ao 

fundo da coisa é a que aplicam os filósofos. Uma intuição espiritual de caráter real, 

capaz de fazer entrar em contacto com a íntima realidade essencial e existencial dos 

objetos. Essa intuição, por sua vez, pode-se dividir em três classes, segundo 

predomine nela, ao verificá-la, por parte do filósofo, a atitude espiritual, a atitude 

emotiva ou a atitude volitiva. 

Quando na atitude da intuição o filósofo põe principalmente em jogo suas 

faculdades intelectuais, então temos a intuição intelectual. Esta intuição tem no 

objeto seu correlato exato. A intuição intelectual é um esforço para captar 

diretamente, mediante um ato do espírito, a essência, ou seja, aquilo que o objeto é 

(BERGSON, 2006). Outra atitude intuitiva é aquela em que atuam 

predominantemente motivos de caráter emocional. Esta segunda espécie, a intuição 

emotiva, tem também seu correlato no objeto. Mas o correlato a que se refere a 

                                                 
16 Outro exemplo é quando distinguimos a cor vermelha da cor azul. Esta diferença é captada com os 

olhos do espírito mediante uma visão direta e imediata. Observe-se que é sensível a intuição do 
vermelho, como é sensível a intuição do azul, porém a intuição da relação de diferença — a 
intuição de que o vermelho é diferente do azul — essa já não é uma intuição sensível, porque seu 
objeto, que é a diferença, não é um objeto sensível. 
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intuição emotiva não é a essência do objeto, não é aquilo que o objeto é, mas o seu 

valor, se o objeto é bom ou mau, agradável ou desagradável, belo ou feio, magnífico 

ou mísero. E existe uma terceira intuição na qual as motivações internas do sujeito, 

que se coloca nessa atitude, são predominantemente volitivas. Aqui os motivos que 

se entrechocam são derivados da vontade, derivados do querer, referem-se à 

existência, à realidade existencial do objeto. 

Deve-se ressaltar que essas três categorias de intuição são complementares 

entre si, podendo ser utilizadas de acordo com a realidade onde estiverem situados 

os objetos a serem estudados (REALE; ANTISERI, 2003). Na história da filosofia os 

três tipos principais de intuição estão ampla e significativamente representados. Na 

filosofia contemporânea, a intuição constitui também uma forma fundamental do 

pensamento filosófico17.  

Para Bergson, a filosofia não pode ter outro método que o da intuição. 

Qualquer outro método que não seja a intuição falsearia radicalmente a atitude 

filosófica. Ele contrapõe a atividade intelectual e a atividade intuitiva.  

 

No ensaio Introduction à la métaphysique, referindo-se à problemática 
do conhecimento, Bergson estaca um aspecto que considera comum 
aos filósofos: eles distinguem “duas maneiras profundamente 
diferentes de conhecer uma coisa” (PM18, p. 177) e isso 
independentemente de as considerarem legítimas ou possíveis. Uma 
dessas formas de conhecimento consiste em manter-se no relativo, ou 
seja, em permanecer orado objeto, rodeando-o, assumindo um “ponto 
de vista” sobre ele e se utilizando de “símbolos” para exprimi-lo; enfim, 
o conhecimento relativo é aquele que “altera a natureza de seu objeto” 
(ME, p. 774). Já o outro modo de conhecimento, o “conhecimento 
absoluto” ou o “conhecimento do absoluto”, caracteriza-se por entrar 
no objeto, apreendê-lo, captá-lo “por dentro, nele mesmo, em si” (PM, 
p. 178), ou seja, não se parte do sujeito, excluindo-se, assim, o “ponto 
de vista” e a mediação de “símbolos” (COELHO, 1999, p. 156). 

 

 

 

                                                 
17 Contudo, as modalidades em que a intuição se apresenta na filosofia contemporânea são muito 

variadas. Numa classificação generalizante e tomando as principais figuras do pensamento 
contemporâneo, podemos encontrar três modalidades no uso do método intuitivo. Temos 
primeiramente a intuição como a emprega e pratica Bergson. A segunda modalidade está 
representada principalmente por Dilthey. A terceira modalidade está representada por Husserl, que 
formou uma escola bastante extensa pelo número de seus seguidores e que costumava levar o 
nome de "escola fenomenológica". 

18 PM (O Pensamento e o Movente). 
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Assim,  

  

o próprio Bergson mantém essa distinção que encontra na tradição 
filosófica, considerando que há efetivamente dois modos de 
conhecimento. Para o filósofo, o conhecimento relativo, estático, por 
conceitos, que envolve uma separação entre aquele que conhece e o 
que é conhecido” (ME, p.773), é o intelectual, o qual, embora se 
justifique pragmaticamente, é teoricamente limitado, sendo o gerador 
de problemas filosóficos aparentemente solúveis. O conhecimento que 
toca o absoluto,que tem a virtude de resolver os problemas gerados 
pelo interior, é o intuitivo. Este consiste num modo de apreensão 
imediata, na identificação, na coincidência com o particular, com o que 
não é, portanto, traduzível em conceitos, constituindo-se como uma 
visão direta da realidade: “consciência imediata, visão que não se 
distingue do objeto visto, conhecimento que contato e mesmo 
coincidência” (PM, p. 27) (COELHO, 1999, p. 156-157). 

 

Para Bergson, portanto, a atividade intelectual consiste em fazer o que fazem 

os cientistas, em fazer o que fazem os homens na vida ordinária: tomar as coisas 

como coisas inertes, estáticas, compostas de elementos que se podem decompor e 

recompor. Este aspecto da realidade que o intelecto, a inteligência, estuda desta 

maneira é o aspecto superficial e falso da realidade. Debaixo dessa realidade já 

feita, está a mais profunda e autêntica realidade, que é uma realidade fluente, que 

escapa tão logo queremos aprisioná-la.  

Desse modo, 

 

para Bergson, o método intelectual opera sempre dos conceitos para a 
realidade, ampliando a sua generalidade sempre que se aplica a um 
novo objeto. Esses conceitos “rígidos e pré-fabricados” (PM, 213) 
funcionam como gavetas ou roupas feitas, que escolhemos para 
colocar o novo objeto: “Será esta, essa ou aquela coisa? E “esta”, 
“essa” ou “aquela” coisa, para nós, é sempre o já concebido, o já 
conhecido” (EC19, p.48). Esses conceitos “de origem intelectual” são 
“imediatamente claros” para quem “pode esforçar-se o suficiente”, 
claros à medida que se “nos apresentam, simplesmente numa nova 
ordem, idéias elementares que já possuímos” (PM, p.31). É nesse 
sentido que a inteligência, “não encontrando no novo mais do que o 
antigo, sente-se em terra conhecida; ela está à vontade, ela 
‘compreende’” (PM, p.31) (COELHO, 1999, p. 158). 

 

 

                                                 
19 EC (Evolução Criadora). 
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Sem dúvidas, o intelecto facilita a explicação porque, tendo transformado o 

movimento em imobilidade, decompõe o movimento em uma série infinita de pontos 

imóveis. Por isso, para Bergson (2005), Zenão de Eléa, o famoso autor dos 

argumentos contra o movimento, terá razão no terreno da intelectualidade, mas 

nunca no âmbito da intuição vivente. A intuição tem por alvo, justamente, abrir 

passagem através dessas concreções do intelecto. No título de seu último livro, O 

pensamento e o movente, se apreende a essência do argumento de Bergson. 

Intelectual é o pensamento. Mas o aspecto profundo e real é o movimento, o fluir, ao 

qual só por intuição pode-se chegar.  

O filósofo não pode se contentar em fazer definições porque as definições se 

referem ao estático, ao imóvel, ao mecânico. A verdade última é o movente e a essa 

verdade não se pode chegar por meio de definições intelectuais: a única coisa que 

pode fazer o filósofo é mergulhar nessa realidade profunda; e logo, quando voltar à 

superfície, tomar a pena e escrever, procurando, por meio de metáforas, levar o 

leitor a verificar por sua vez essa mesma intuição que o autor verificou antes dele. 

Dessa forma, 

 

a intuição é uma experiência especial, distinta da experiência vulgar, 
ou do senso comum. Ela é capaz de tocar a coisa em si, o absoluto, 
sem abandonar o fio condutor da experiência. A positividade da 
metafísica, para Bergson, é a submissão do fato à experiência como 
na ciência. Para ele, a metafísica deve chegar a ser a própria 
experiência. Assim como o positivismo científico tem por objeto o 
concreto e que afirma que é impossível conhecer além do que a 
experiência nos revela, da mesma maneira, há uma experiência 
interior, também indubitável, direta e irrecusável. Essa experiência 
interior é a intuição (AMORIM; HABITZREUTER, 2006, p. 04). 
 

 

Assim define-se a intuição para Bergson: “Chamamos aqui intuição a simpatia 

pela qual nos transportamos para o interior de um objeto para coincidir com o que 

ele tem de único e, conseqüentemente, de inexprimível” (BERGSON, 2006, p. 187). 

E, nessa medida, a intuição difere-se fundamentalmente da análise, “operação que 

reconduz o objeto a elementos já conhecidos, isto é, a elementos comuns a esse 

objeto e a outros” (idem, ibid).  
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Essa apreensão do fenômeno intuitivo nos permite verificar que a intuição é 

um conhecimento contingencial que tem o seu centro experiencial a partir da 

interioridade, ou seja, pela intuição entra-se no objeto como se entra no nosso eu, 

vivencia-se sua vida como se vive a nossa.  

Conhecer, portanto, um objeto não significa manter uma distância. Antes, é 

vital que se insira nele e se tenha a visão de que o objeto expressa a si próprio. É 

justamente essa capacidade que permite nos transportarmos ao interior de um 

objeto e coincidir com sua realidade. A experiência intuitiva é um conhecimento do 

espírito, refletindo o significado de uma realidade contingente, não algo substancial, 

mas puro movimento criativo.  

 

É da intuição que viria a luz, se alguma vez devesse esclarecer-se o 
interior do impulso vital, sua finalidade, sua significação. Porque ela 
estava voltada para dentro; e se, por uma primeira intensificação nos 
fazia apreender a continuidade da nossa vida interior, se a maior parte 
de nós não fosse mais longe, uma intensificação superior a levaria 
talvez até às raízes de nosso ser e, com isso, até ao próprio princípio 
da vida em geral. Acaso a alma mística não tinha precisamente esse 
privilégio? (BERGSON, 1978, p. 206). 

 

Ao assinalar que a intuição é um conhecimento do espírito, ou uma 

experiência interior da consciência, não se diminui a inteligência e nem se nega a 

ela nada do que lhe é próprio. Somente se constata ao lado dela a existência de 

uma outra faculdade, um prolongamento do conhecimento intelectivo, capaz de um 

outro tipo de conhecimento. Como ressalta Amorim e Habitzreuter (2006), “a intuição 

nada mais é que a percepção de um eu profundo (espírito)” em contraposição ao “eu 

superficial (inteligência)” (p. 11). O eu superficial tem sua experiência no mundo 

espacial, no mundo físico e não apreende o movimento fluido da vida interior, a 

realidade que dura20. 

Desse modo, Bergson consolida sua teoria do conhecimento mediante uma 

psicologia bem definida. Em primeiro lugar, repudia o materialismo que extrai sua 

força do fato de a consciência depender do corpo. Entretanto, para Bergson, entre 

                                                 
20 Duração que é o tempo como experiência interior, isto é, uma experiência viva, contingente. Na 

consciência, o tempo é duração vivida, não é fracionado em momentos cronológicos distintos. 
Nesse sentido, a duração é vida interior em que um momento funde-se no outro, cresce sobre o 
outro e com ele se envolve. 
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os fenômenos psicológicos e os fisiológicos não existe sequer um paralelismo. O 

argumento é evidenciado através da análise do que ele denomina memória pura 

(BERGSON, 1999). Em segundo lugar, ele critica a psicologia associacionista e seu 

duplo erro de conceber a duração como um espaço e o eu como um conjunto de 

coisas decalcadas pela matéria. Estes erros conduzem ao determinismo psicológico, 

que concebe os motivos como coisas simultâneas e o tempo como um caminho no 

espaço, donde se infere, naturalmente, a negação da liberdade. 

Na realidade, diz ele, nossas ações provêm de nossa personalidade toda; a 

decisão cria algo de novo, o ato sai do eu, e, portanto, é inteiramente livre. O fato de 

a liberdade ser negada tão freqüentemente, apesar de sua evidência imediata, deve-

se a que a inteligência forma um eu superficial, análogo ao corpo, e encobre dessa 

maneira o eu real mais profundo, que não é senão criação e duração. Essa 

compreensão bergsoniana tem impacto direto para a teoria educacional, uma vez 

que o ato de educar implica fomentar a liberdade, de modo que o homem se engaje 

em atos com toda sua alma. Educar consiste em levar o homem a se expor na sua 

ação, a criar, através da ação, o que tem uma relação sensível com a expressão da 

intuição. 

 

2.4 LIBERDADE E INTUIÇÃO EM BERGSON: APONTAMENTOS PARA A 

COMPREENSÃO DAS CONVICÇÕES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES 

 

Nessa direção, a filosofia de Bergson é um constante convite para que o 

educador seja também filósofo e atento também às próprias intuições. Buscar uma 

aproximação das experiências originárias é uma necessidade pedagógica 

fundamental se observarmos que para se chegar a um pensamento sobre algo 

ativamos elementos dentro de nossos espíritos que não podemos dar conta apenas 

com as referências das ciências, mesmo que muitas vezes tentemos fazer isso por 

meio de descrições pormenorizadas. 

Trata-se de algo extremamente relevante, pois, assim como Bergson, cremos 

na continuidade da vida interior. Vida é consciência e os fatos da consciência 

refletem a nossa alma. Esta realidade interior é dinâmica e se movimenta em uma 

“continuidade indivisível e indestrutível” (BERGSON, 1994, p. 25), e ainda dura por 
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muito tempo (o tempo da consciência). Pensar a vida como a própria duração 

implica pensar no tempo da consciência. Tempo que se opõe ao tempo da ciência 

que fragmenta a realidade para poder lhe dar simbologias. A duração, 

concretamente vivida, conhece-se quando tomamos consciência dela em nós 

mesmos. Ser verdadeiramente nós mesmos, segundo Bergson (1999), corresponde 

ao “conjunto de nossos sentimentos, de nossos pensamentos e de nossas 

aspirações mais íntimas” (p. 217). 

A manifestação do movimento ininterrupto dessa consciência e a 

aproximação da sua compreensão é o que nos leva à liberdade. Liberdade enquanto 

expansão do movimento permanente da própria consciência. Liberdade com que a 

consciência, em sua mais densa e profunda intuição, recria-se a si mesma e nesse 

movimento recria também a própria vida (BERGSON, 1999).  

Assim há o “eu superficial” e o “eu profundo”.  

 

O superficial é onde os momentos conscientes são projetados e 
imobilizados no espaço, e o profundo é onde a personalidade 
permanentemente está consciente, enquanto vive a melodia contínua 
da própria vida (GUIMARÃES, 2006, p. 03). 

 

Essa concepção de “eu profundo” está impregnada de liberdade, a qual lança 

suas raízes no “eu profundo”, no eu que quer, que se apaixona, que amadurece, que 

é puro dinamismo e constitui a verdadeira personalidade. De fato, para Bergson, a 

realidade desse eu profundo é vir-a-ser, e a inteligência não capta esse dinamismo, 

fazendo-se necessária a presença e atuação da intuição, elemento indispensável 

para abarcar toda a realidade do ser.  

Assim, com base nas reflexões bergsonianas sobre a intuição, é possível 

defender como princípio a existência de um pensamento, capaz de fundamentar as 

nossas ações pedagógicas, numa realidade mais profunda do que a então 

reconhecida pelas teorias educativas da nossa época. Esta realidade encontra-se na 

vida interior, no espírito, e tem na duração a sua existência (DEVAUX, 2001, p. 138), 

na consciência profunda do nosso eu.  

A reflexão filosófica acerca da intuição e da liberdade, em Bergson, permite 

extrair elementos importantes para a compreensão do que estamos denominando de 
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convicção pedagógica. Trata-se de uma operação delicada e arriscada, sem dúvida, 

a que tentamos, pois significa reconciliar o que Bergson preconizava em seu tempo: 

relacionar filosofia e vida. Não se trata de um empreendimento fácil, sabemos, já 

que envolve um esforço difícil e, às vezes, penoso pelo qual se rompe com as idéias 

preconcebidas e os hábitos intelectuais para recriar idéias que começam por serem 

obscuras. O mesmo vale para a validação da experiência mesma da intuição, a qual 

só pode ser comunicada por meio da inteligência, devendo para lograr transmitir-se, 

“cavalgar sobre as idéias”.  

 

Desse modo, para que uma “idéia radicalmente nova e absolutamente 
simples, que capta mais ou menos uma intuição” (PM, p.31), torne-se 
clara, é necessário um trabalho de “longo prazo”. Tal idéia, que a 
princípio nos aparece como “incompreensível” “obscura”, “dissipará as 
obscuridades” presentes nos “diversos departamentos de nosso 
conhecimento” e, o dissolver os “problemas que julgamos insolúveis”, 
ela “se beneficiará do que tiver feito por esses problemas” (PM, p. 32). 
(COELHO, 1999, p. 160). 

 

 Esse talvez seja o caso do que estamos denominando de convicção 

pedagógica. Uma idéia nova, apreendida mais ou menos como uma intuição, e que 

está nos exigindo um trabalho longo para torná-la reconhecível na esfera acadêmica 

em que circulam nossos conhecimentos. Se vamos conseguir extrair algum 

benefício desse trabalho é algo a se ver, mas, de todo modo, acreditamos ter tocado 

em um ponto central das lições bergsonianas.  

Bergson apreende que uma idéia intuitiva se torna mais inteligível à proporção 

que se a aplica, e ela se mostra fecunda quando soluciona problemas “insolúveis”. A 

questão é como expressar essas idéias tendo em vista que, segundo o próprio 

Bergson, a intuição não pode ser encerrada em uma representação conceitual? Ele 

admite que os conceitos, em certa medida, são indispensáveis, mas, ao mesmo 

tempo, a filosofia precisaria abandonar os conceitos prontos que estão à nossa 

disposição e criar conceitos diferentes. Esses adviriam da visão direta do real. Trata-

se, nesse caso, como nos lembra Coelho (1999), de criar completamente, para um 

objeto novo, um novo conceito, talvez até mesmo um novo método de pensar (p. 

162).  
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Por essa razão, Bergson caracteriza esses “conceitos intuitivos” como 

representações flexíveis, móveis, fluidas, ou, ainda conceitos que se remodelam 

sem cessar sobre os fatos. 

 

Depreende-se daí que o método intuitivo bergsoniano compreende 
dois aspectos fundamentais: o aspecto negativo, que consiste tanto na 
denúncia do caráter ilusório das produções da inteligência quanto na 
identificação da origem de certos problemas filosóficos; e o aspecto 
positivo, que diz respeito à solução do problema, a qual envolve a 
intuição propriamente dita. Deve-se considerar, ainda, que esses dois 
aspectos estão intimamente relacionados. Se por um lado a crítica ao 
entendimento cria as condições propícias para o surgimento da 
intuição, por outro, não se pode ignorar que as objeções à inteligência 
não podem ser dissociadas da resposta proporcionada pela intuição 
aos problemas formulados ela própria inteligência, incluindo aí a 
desqualificação destes (COELHO, 1999, p. 159). 
 

 

Assim, para Bergson, a intuição é tanto uma forma de conhecimento, que 

pode em circunstâncias específicas acontecer espontaneamente, quanto pode ser 

propiciada por meio de certos procedimentos analíticos, um esforço árduo e penoso 

por meio do qual se rompe com as idéias preconcebidas e com determinados 

hábitos intelectuais. Nesse sentido, a contingência seria a ultrapassagem do 

entendimento intelectual até o conhecimento intuitivo, proporcionando ao ser 

humano o contato com o ato gerador da vida e projetando a própria vida para além 

do determinismo (BERGSON, 2005). 

Sintetizando bastante seu pensamento pode-se dizer que há um impulso de 

vida que cria e que se desenrola num tempo real, culminando no aparecimento do 

ser humano constituído de consciência, memória e liberdade. Bergson entende que 

a realidade dura, ou seja, que existe um movimento dinâmico de ininterrupta criação. 

Essa duração se percebe, intuitivamente, em primeiro lugar, em nós mesmos como 

um eu.  

 

Ao lado do corpo que está confinado ao momento presente no tempo 
e limitado ao lugar que ocupa o espaço, que se conduz como 
autômato e reage mecanicamente às exigências exteriores, 
apreendemos algo que se estende muito mais longe que o corpo no 
espaço e que dura através do tempo, algo que solicita ou impõe ao 
corpo movimentos não mais automáticos e previstos, mas 
imprevisíveis e livres: isto que ultrapassa o corpo por todos os lados e 
que cria atos ao se criar continuamente a si mesmo, é o “eu”, é a 
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“alma”, é o “espírito” - o espírito sendo precisamente uma força que 
pode tirar de si mesma mais do que contém, devolver mais do que 
recebe, dar mais do que possui (BERGSON, 2005, p. 84). 
 

 

Onde Descartes acreditava encontrar o pensamento, uma coisa que pensa, 

Bergson vê essencialmente uma coisa que dura. Assim, consciência em Bergson é 

uma espécie de conversão da atenção para o mundo interior, “afastando do campo 

da consciência os conceitos fabricados para satisfazer as necessidades da vida 

social e da conversação, e afastando as imagens depositadas em nós pela longa 

convivência com os objetos do mundo” (AMORIM; HABITZREUTER, 2006, p 13). 

Por isso, Bergson nos convida a um desnudamento para vivenciar uma experiência 

de inocência com o pensamento original desprovido de conceitos. Ele nos incita a 

olhar em nós e aí descobrir os dados imediatos da consciência.  

Há, portanto, dois aspectos da consciência como experiência. Um no qual a 

consciência se ocupa das coisas externas. Outro no qual a consciência entra em si 

mesma, se toma a si mesma, aprofunda-se a si mesma. A primeira é percepção, 

enquanto a segunda é duração. Na consciência exterior, o sujeito se opõe ao objeto. 

Ela desdobra-se em sujeito e objeto. Na duração, ou consciência interior, a 

consciência é uma continuidade em que os momentos não se individualizam uns em 

relação aos outros e não se opõem ao eu que os vivencia. Essa consciência forma 

um todo que é a própria pessoa. Por isso, 

 

co-extensiva à consciência, ela (memória pura) retém e alinha uns 
após outros todos os nossos estados à medida que eles se produzem, 
dando a cada fato seu lugar e consequentemente marcando-lhe a 
data, movendo-se efetivamente no passado definitivo, e não, como a 
primeira (memória hábito), num presente que recomeça a todo instante 
(BERGSON, 1999, p. 177) 21. 
 
 

A memória assim teria como função mais preeminente 

 

evocar todas as percepções passadas análogas a uma percepção 
presente recordar-nos o que precedeu e o que seguiu, sugerindo-

                                                 
21 Com essa compreensão da memória, Bergson (1999) contribui ainda para combater uma visão 

utilitarista da matéria. Neves (1994) afirma que segundo ele a matéria “...é um conjunto de 
imagens”. E por “imagens (...) entendemos uma certa existência que é mais do que aquilo que o 
idealista chama uma representação, porém mais do que o aquilo que o realista chama coisa – uma 
existência situada a meio caminho entre ‘coisa’ e a ‘representação’” (p.14). 
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nos assim a decisão mais útil. Mas não é tudo. Ao captar numa 
intuição única momentos múltiplos da duração, ela nos libera do 
movimento de transcorrer das coisas, isto é, do ritmo da 
necessidade. Quanto mais ela puder condensar esses momentos 
num único, tanto mais sólida será a apreensão que nos 
proporcionará da matéria (BERGSON, 1999, pp. 266-267). 

 

 

Disso tudo, depreende-se que duração, sendo consciência e memória, a 

liberdade surge pelo simples fato de duração ser criação. E criação em Bergson não 

supõe causalidade, determinismo ou finalismo. É essencialmente um ato livre, 

contingente. A própria sucessão na duração já supõe a liberdade, pois a verdadeira 

liberdade é criação de si mesmo por si mesmo, não é uma opção de escolha entre 

fatos dados, mas uma escolha em criar fatos novos.  

 

O que nos sobrevém é sempre novo, desconhecido, imprevisível. E 
nisso a duração é a própria originalidade, porque nela nada se repete. 
A liberdade consiste no algo mais que é criado. Este algo mais não é 
de ordem quantitativa, mas quer dizer outro, diferente, novo, algo novo 
qualitativamente, de caráter imprevisível (AMORIM; HABITZREUTER, 
2006, p. 14). 

 

Bergson tem, pois, uma concepção de liberdade onde há um impulso de vida 

que quer realizar-se livremente. E que não é o mesmo que livre-arbítrio, esta 

hesitação entre dois possíveis. Ao fazermos a experiência interior da liberdade, 

descobrimos o que somos no fundo de nós mesmos: um dinamismo criador, um élan 

vital, conceito-chave na filosofia bergsoniana. Para Bergson,  

 

o instinto humano é o mesmo de qualquer outro animal. O instinto é 
como um vigia da inteligência, quando esta põe em risco a vida. Ele é 
simpatia e está voltado para a perpetuação da espécie. A inteligência, 
por seu turno, vigia a matéria inerte, estática. Ela raciocina, deduz, 
fabricando e empregando instrumentos. Assim, deve-se procurar a 
intuição do lado do instinto e não da inteligência (GUIMARÃES, 2006, 
p. 04). 

 

Contudo, Bergson não identifica instinto e inteligência.  

 

É ao próprio interior da vida que nos conduziria a intuição, isto é, o 
instinto tornado desinteressado, consciente de si próprio, capaz de 
refletir sobre o seu objeto e de o alargar indefinidamente. A 
inteligência permanece o núcleo luminoso em torno do qual o instinto, 
mesmo alargado e depurado como intuição, constituía penas uma 
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vaga nebulosidade. O instinto é infra-intelectual, enquanto a intuição é 
supra-intelectual (BERGSON, 1941, p. 186-187). 

 

Assim, a consciência dividiu-se em duas partes e favoreceu estas duas 

últimas: no homem, a consciência é, sobretudo, inteligência. Mas é também, 

intuição. Intuição e inteligência representam duas direções do trabalho consciente: a 

intuição marcha no sentido próprio da vida, a inteligência em sentido inverso, e 

acha-se regulada sobre o movimento da matéria. 

De acordo com Bergson (1941), “uma humanidade completa e perfeita seria 

aquela em que estas duas formas da atividade consciente alcançassem seu pleno 

desenvolvimento” (p. 263). É por isso que, segundo Reale e Antiseri (2003), Bergson 

adota um método que ultrapassa a condição humana de simplesmente inteligir ou de 

saber manipular o mundo material.  

A liberdade em Bergson (s/d) emerge como um esforço de interiorização. 

Esforço que à medida que vai se aprofundando faz despontar novas dimensões da 

liberdade. Desse modo, a liberdade se faz como um dinamismo criador que é o 

próprio ser verdadeiro. Com essa experiência de liberdade, o homem ultrapassa 

suas limitações ordinárias e, ao mesmo tempo, trilha o caminho para a constituição 

de suas convicções. 

Nessa perspectiva, o processo de formação de uma convicção está 

diretamente relacionado ao que, no pensamento bergsoniano, compreende-se como 

liberdade. As nossas convicções mais profundas se originariam ao longo do 

processo existencial, em um movimento de recriação de si mesmo, no encontro com 

a sua própria duração. As convicções se processariam na duração, projetando na 

vida a autenticidade do nosso próprio “eu”. Suspeita-se, então, que as convicções 

pedagógicas originam-se na nossa realidade interior.  

Embora admitamos que as convicções possam ser alimentadas também das 

experiências superficiais, é na realidade profunda que uma determinada convicção 

vai encontrar seu solo de enraizamento, diferindo, por exemplo, dos dogmas e das 

crenças adquiridas externamente. Um dos elementos importantes no florescimento 

dessas convicções é exatamente a experiência intuitiva. Como vimos, o fenômeno 

intuitivo é algo que nos acontece mais comumente do que imaginamos, contudo ele 
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passa por nós sem que tenhamos a clareza do seu impacto sobre nossas 

construções cotidianas.  

Mas mesmo que não tenhamos consciência, as experiências significativas 

ficam registradas em nossa memória e podem refletir-se em ações que colaboram 

com a nossa construção identitária. Por isso, a intuição, mesmo que comunicada de 

forma “incompleta”, pode ser expressa através da inteligência sendo intermediada 

freqüentemente por imagens. Embora as imagens não sejam a intuição, elas 

aproximam-se da intuição mais que os conceitos, podendo ajuntar-se a eles para 

fornecer a intuição. Como nos diz Coelho (1999, p. 162),  

 

em L’intuition philosophique, o filósofo define a imagem como ‘quase 
matéria, pois se deixa ainda ver, e quase espírito, pois não se deixa 
tocar’ (PM, p.130). Essas imagens, que derivam da intuição, são 
indispensáveis para apreendê-la. Elas são necessárias para ‘obter o 
signo decisivo, a indicação da atitude a tomar e do ponto para onde 
olhar’. 

 

Bergson considera que na apreensão do “dado intuitivo”, o que 

apreenderemos é uma certa imagem intermediária entre a simplicidade da intuição 

concreta e a complexidade das abstrações que a traduzem. Desse modo, quem 

experienciou a intuição pode, por meio das imagens, provocar uma espécie de 

trabalho formativo que pode bloquear os hábitos de espírito utilitários, permitindo 

que se coloque a consciência numa atitude favorável de aproximação à intuição. 

Mais uma vez, Coelho (1999, p. 162) ressalta que 

 

embora nenhuma imagem substitua a intuição, muitas delas 
“diversificadas, emprestadas à ordem de coisas muito diferentes, 
poderão, pela convergência de sua ação, dirigir a consciência para o 
ponto preciso em que há uma intuição a ser apreendida” (PM, p.185). 
Elas podem realizar em conjunto aquilo que não podem 
individualmente, ou seja, sugerir indiretamente a intuição. Escolhendo 
imagens tão disparatadas quanto possível, impediremos que uma 
qualquer dentre elas venha usurpar o lugar da intuição que ela está 
encarregada de evocar, pois, neste caso, ela seria imediatamente 
expulsa por suas rivais. Fazendo que todas exijam de nosso espírito, 
apesar de suas diferenças de aspecto, a mesma espécie de atenção 
e, de alguma forma, o mesmo grau de tensão, acostumamos pouco a 
pouco a consciência a uma disposição bem particular e bem 
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determinada, precisamente aquela que deverá adotar para aparecer a 
si mesma sem véu (PM, p.185).  

 

De todo modo, não se pode esquecer que se, por um lado, a utilização de 

imagens pode ser considerada como um dos procedimentos do método intuitivo, o 

qual contribui para sugerir a intuição àquele que não a tem, quem as propõe só as 

pode ter escolhido a partir de uma intuição existente que norteia essa escolha; 

afinal, não são quaisquer imagens que servem a esse objetivo22. 

A teoria bergsoniana permite, portanto, reconhecer nossas capacidades 

intuitivas como uma atividade fundamental da mente, ao lado do intelecto. Mas o 

importante é que sejamos capazes de captar a nós mesmos, ainda que por um 

instante, “entrar numa ligação direta com o objeto” (RÖHR, 2000, p. 8).  

Com esses rápidos apontamentos extraídos do diálogo com a teoria 

bergsoniana da intuição, acreditamos ser possível destacar que uma convicção pode 

ser pensada como uma certeza profunda acerca de algo. Certeza que pode ser 

identificada, por aproximações, nas atitudes do indivíduo (no nosso caso 

professores), no seu agir pedagógico.  

Pensamos que essa aproximação não é algo extemporâneo, pois seguindo a 

compreensão de Japiassú e Marcondes (1996), para quem a convicção configura-se 

como um “grau bastante forte do assentimento que se interioriza” (p. 55), vislumbra-

se que uma convicção não se instala, como nos diz Bergson, mediante um olhar 

superficial sobre alguma coisa, mas a partir de uma íntima certeza construída por 

reflexões profundas do eu. Nessa mesma direção, Durozoi (1993), Luft (1995), 

Torrinha (1939), Fernandes (1998) reforçam a idéia de uma certeza íntima que se 

constrói sobre algo. Certeza atrelada à persuasão íntima - do latin persuadio, 

conscientia -, uma opinião firme que se tem sobre algo, a convicção, conviction 

(inglês), conviction (francês) ou do latim convictus. Assim, a palavra convicção 

aponta para certeza profunda e pode apontar uma aproximação intuitiva ao 

conhecimento sobre as coisas que se reflete na vida dos indivíduos23. 

                                                 
22 Essa é uma observação importante, pois permite indicar que a intuição é, sob esse aspecto, 

irredutível ao método intuitivo. 
23 Abbagnano (1982) apresenta uma idéia próxima às demais, porém acrescenta uma compreensão 

kantiana sobre o termo. Para Kant, na Crítica da Razão Pura, a convicção representa uma crença e 
é “válida para todos, desde que estes sejam dotados de razão, o fundamento dessa crença é 
objetivamente suficiente”. Embora concordemos com a relevância do argumento kantiano, em 
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Dessa ótica, a convicção porta dimensões subjetivas e objetivas, visto que 

não construímos convicções sem esforço próprio, isto é, para chegarmos à 

convicção de algo nosso pensamento procede por idas e vindas, baseado em 

princípios que fundamentam racionalmente nossas escolhas, mas que são 

assumidos, convictamente, como um ato de liberdade. Assim, a convicção não é 

uma certeza que se instala logo ao nascermos e que continua a mesma durante 

toda a vida. Se assim fosse, o comportamento humano já estaria determinado ao 

nascermos. As convicções são construídas a partir de movimentos do nosso 

pensamento oscilando entre princípios subjetivos e objetivos até chegar à certeza 

profunda sobre algo. 

A convicção está relacionada ao que no pensamento bergsoniano pode-se 

associar ao próprio movimento da existência. Nessa perspectiva, as convicções mais 

profundas se originam ao longo do processo existencial de cada indivíduo, num 

movimento de recriação de si mesmo, na coincidência com a sua duração. É desse 

processo existencial que podemos dar conta, pois dele “estamos mais certos e (...) 

melhor conhecemos (...), pois de todos os outros objetos temos noções que podem 

ser julgadas exteriores e superficiais, ao passo que percebemos a nós mesmos 

interiormente, profundamente” (BERGSON, 2005, p. 1). A fim de apreender esse 

processo,  

não é necessário associar vários fatos de consciência para 
reconstituir a pessoa: toda ela se encontra num só deles, contanto 
que se saiba escolher. E a manifestação exterior deste estado 
interno será precisamente o que se chama um ato livre, porque só o 
eu será o seu autor, uma vez que ela exprimirá o eu total. Neste 
sentindo, a liberdade não admite o caráter absoluto que o 
espiritualismo lhe empresta, por vezes admite graus (BERGSON, 
2006, p. 116). 

 

Assim, 

 

enquanto se assiste a um espetáculo ou se participa de uma 
conversa, surge, de repente, a convicção24 de que já se viu o que se 
vê, já se ouviu o que se ouve, já se pronunciaram as frases que se 
pronunciaram – que esteve ai, no mesmo lugar, nas mesmas 
disposições, sentindo, percebendo, pensando e querendo as 

                                                                                                                                                         
nossa compreensão as características apontadas por Kant para a convicção seriam insuficientes, 
pois tomada como regra do agir uma convicção não seria necessariamente válida para todos. 

24 Grifo nosso. 
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mesmas coisas – enfim, de que se revive nos mínimos detalhes 
alguns instantes da vida passada. Algumas vezes, a ilusão é tão 
completa que a todo momento, enquanto dura, acredita-se nela a 
ponto de predizer o que vai acontecer: como já não sabemos, uma 
vez que sentimos que teremos sabido? (BERGSON, 2006, pp 95-
96). 

 

Essa sensação de ser estranho a si mesmo, por estar diante de situações que 

convictamente crê já ter presenciado, mas não podendo compreender 

racionalmente, pois são situações do presente, é o que Bergson chama de 

“despersonalização”25, termo este relacionado - mas não sinônimo – a “falso 

reconhecimento”. O falso reconhecimento nos leva a fazer várias observações do 

acontecimento, assumindo muitas vezes expressões idênticas.  

O falso reconhecimento é um dos fenômenos que podem colaborar para a 

compreensão da complexidade de uma experiência intuitiva e da possibilidade de 

expressá-la, mas antes de tudo aponta a possibilidade de uma aproximação de 

processos subjetivos que contribuem para a construção das convicções. Apesar das 

dificuldades para explicar o falso reconhecimento, Bergson concorda que ele 

“implica a existência real, na consciência, de duas imagens, sendo uma reprodução 

da outra” (1908, p. 101). São esses elementos que vão pouco a pouco desenrolando 

o novelo que irá mostrar o caminho para aproximarmos das convicções, pois é num 

movimento ininterrupto que se criam as certezas enquanto convicção firme daquilo 

que vai ao longo das nossas vidas se conflitando e confirmando em nossas ações.  

Por ser a convicção uma certeza que para ser alcançada implica princípios 

que são, muitas vezes, ambíguos, quando ainda não construímos convictamente 

algo, nosso pensamento pode ser conduzido para crenças dogmáticas que não se 

caracterizam como de fato uma convicção. Enquanto que a convicção é uma postura 

pessoal e íntima que envolve uma reflexão sobre princípios objetivos e subjetivos de 

algo, o dogma pode ser simplesmente uma “proposição a priori” desse algo no 

sentido kantiano. A atitude dogmática é arrogante e direciona-se à afirmação ou 

negação de algo, ela é uma “crença, geralmente ingênua e não crítica, [das] (...) 

verdades e princípios racionais” (FERREIRA, 2001, p. 244).  

                                                 
25 Bergson menciona este termo que, segundo ele, foi criado por M. Douglas (Um caso de 

despersonalização, Revue Philos, vol. XlV, 1898, pp. 500-507). 
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O alcance de uma convicção é o resultado de um profundo processo do 

pensar que é criativo e não ingênuo. De fato, é a própria liberdade em manifestação, 

pois quando atingimos a convicção sobre algo, ela não é uma simples escolha entre 

duas vias; se assim o fosse seria também dogma e não convicção. Para ser livre, o 

“eu” não deve explicações do motivo que o levou a tomar certas decisões, já que “é 

da alma inteira que emana a decisão livre; e o acto será tanto livre quanto mais a 

série dinâmica a que se religa tender para se identificar com o eu fundamental” 

(BERGSON, s/d, p. 117). Muitos irão viver e morrer “sem terem conhecido a 

verdadeira liberdade” (ibid).  

Precisamos, então, estar sempre atentos ao que é uma convicção, pois 

podemos confundi-la com dogmatismo que não envolve da mesma forma um reflexo 

da alma e sendo assim, retira o sentido da liberdade. 

Nessa mesma direção, outro conceito que é necessário caracterizar para não 

confundirmos com a convicção é a imposição. Aparentemente seria fácil distinguir 

essas duas idéias – convicção e imposição -, mas não o é, pois a imposição refere-

se a algo que é imposto, impedindo justamente a manifestação da liberdade daquele 

a quem foi imposto algo. A dificuldade em diferenciar é que quando estamos diante 

das situações cotidianas não sabemos de onde vêm as nossas decisões. Por isso, 

essa falta de clareza faz que confundamos tanto imposição e convicção quanto 

dogma e convicção. 

Ao pensar a convicção como uma questão educativa relevante, busca-se 

ultrapassar uma visão fragmentada da realidade, ou melhor, solicita-se uma visão de 

educação mais integral. Não estamos sós nesse empreendimento. Seguindo 

Guimarães (2006), acreditamos que a reflexão gnoseológica de Bergson permite 

uma análise renovada dos pressupostos que ancoram os processos educacionais. 

Mais ainda, segundo essa autora,  

 

Bergson concebia a educação como uma formação integral, na qual 
os aspectos moral, intelectual, sociológico e físico têm seu lugar 
assegurado de direito. Bergson quer aliar, no ensino, o esprit de 
géometrie (estudos científicos) com o esprit de finesse (estudos 
culturais), tornando equilibrada e harmoniosa a educação. Se nos 
atentarmos para o ensino tradicional, veremos um ensino meramente 
informativo,acumulativo e enciclopédico, que não é formativo. Uma 
indisciplina que pode comprometer o élan vital, presente no educando. 
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O élan vital que é sempre exigência motivada de criação, renovação e 
estímulo (idem, p. 06). 

 

É nesta perspectiva que procuramos no pensamento de Henri Bergson 

elementos que permitissem a compreensão de determinados processos que 

atravessam a educação dos seres humanos, embora nem sempre esses processos 

sejam tomados em sua consistência própria como é o caso das experiências 

intuitivas. A dificuldade de encontrar uma linguagem que permita expressar o 

fenômeno da intuição não pode ser uma justificativa para relegar o papel educativo 

desse fenômeno. O argumento comumente veiculado de que “a intuição é 

inerentemente inexplicável” (PARIKH; NEUBAUER; LANK, 1998, p. 79), ancorado 

na conceituação da intuição do próprio Bérgson que a qualifica como inexprimível, 

passa ao largo das análises que ele próprio realizou no sentido de evidenciar que o 

caráter inexprimível refere-se não à impossibilidade de expressar algo da intuição, 

mas de não se poder alcançar de forma absoluta, o que cada ser tem de único. 

Assim, não há nada que impeça uma abordagem da intuição mediante 

aproximações, inclusive intelectuais, já que como também reconhece Bérgson, o 

intelecto é necessário e imprescindível para o conhecimento e o estudo de um dado 

objeto. O cuidado metodológico, quando da aproximação com a temática, aponta 

apenas que a análise não retratará fielmente a vivência original. Mesmo assim, ela 

não pode ser considerada um conhecimento vago ou inseguro (RÖHR, 2000). 

Tomado esse cuidado, o estudo da intuição enquanto vetor formativo das nossas 

convicções pedagógicas constitui-se de uma importância fundamental para a 

“formação” dos professores.  

Nesse sentido, os apontamentos discutidos têm como intenção afirmar que a 

formação de professores também é um problema filosófico, isso porque toda a 

educação e toda formação remete-nos a um determinado conceito de ser humano e 

de suas relações com o mundo. Logo, como educadores, precisamos estar atentos 

aos nossos processos intuitivos, pois muitas vezes buscamos a explicação para os 

grandes problemas humanos e educacionais em instâncias distantes de nossa 

própria autenticidade.  

Daí a relevância de se analisar a construção das nossas convicções 

pedagógicas e seus impactos nas decisões e práticas cotidianas. Admitimos, 
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portanto, que há uma interface entre o que aqui chamamos de convicção profunda e 

o que Henri Bergson chama de intuição íntima das coisas, e, para melhor 

compreender essa relação, lembraremos o texto Intuição e formação do professor, 

onde Röhr (2000) nos apresenta a história de Karl Jaspers, e como este conheceu 

sua esposa Gertrud. Mesmo sendo um filósofo que abraçava a idéia de que o nosso 

conhecer é discursivo e não intuitivo, seguindo a idéia kantiana, Jaspers foi 

personagem de uma experiência intuitiva que o guiou convictamente por todo o resto 

de sua vida. Jaspers mesmo nas situações mais adversas, quando ele poderia ter 

desistido de sua convicção original – o amor incondicional por Gertrud – não o fez. 

Assim, se aceitamos que a “... intuição humana não alcança só o interior do homem, 

expande-se à vida em geral e chega até ao universo material” (BERGSON, 1979, p. 

114-115), então podemos acreditar que através dela vivenciamos aquilo que 

verdadeiramente temos como sendo nossa convicção profunda.  

Jaspers, mesmo sem ter a intenção de intuir algo, entrou em ligação direta 

com o interior do objeto, no caso a convicção da relação amorosa com Gertrud. A 

certeza que Jaspers adquiriu sobre sua intuição só pode ter sido possível a partir do 

que Bergson chama de duração interior, que é a própria essência da realidade. 

Mesmo sabendo que a essência muda constantemente, esse movimento básico da 

realidade não apaga o que é registrado na memória, a essência do movente 

(ROSSETTI, 2004, p. 18). É em busca dessa essência do movente, captada na 

forma de convicções pedagógicas, que se articulam os sentidos maiores dessa 

pesquisa. 
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TRADUZIR-SE 

Uma parte de mim é todo mundo; 

Outra parte é ninguém: fundo sem fundo. 

 

Uma parte de mim é multidão; 

Outra parte estranheza e solidão. 

... 

Uma parte de mim é permanente; 

Outra parte se sabe de repente. 

 

Uma parte de mim é só vertigem; 

Outra parte linguagem. 

 

Traduzir uma parte na outra parte 

Que é uma questão de vida ou morte 

será arte? 

 

Ferreira Gullar (1980) 

 

 

 



 

 

88 

 

 

CAPÍTULO 3 - CAMINHO METODOLÓGICO: ABORDAGENS E INSTRUMENTOS 

DE COLETA 

 

Esta proposta de trabalho buscou investigar a formação mais ampla do 

professor universitário do curso de Pedagogia, em outras palavras, procuramos 

saber como foram construídas suas convicções pedagógicas ao longo de suas vidas 

e se estas foram princípios que norteavam suas ações, mesmo que eles não 

tivessem total clareza da existência delas. 

Para compor o nosso caminho metodológico de investigação partimos da 

idéia de retomar através das falas de alguns professores elementos que podiam 

colaborar para compreendermos como e quais foram os fenômenos, eventos, 

pessoas, entre outros elementos, que fizeram parte desse processo.  

Nesse estudo, a memória foi nossa aliada, pois acreditávamos que nela 

residiam as lembranças marcantes e a partir dela poderíamos nos aproximar de 

lembranças que estavam lá, na memória, camufladas, mas, que poderiam se abrir 

para nos dar pistas da origem das convicções pessoais dos professores.  

Essa procura não foi desatenta, visto que já tínhamos de antemão uma 

hipótese de trabalho que se originou desde a finalização do curso de Mestrado em 

Educação, qual seja, dentre os fenômenos que constituem as convicções dos 

professores encontra-se a intuição26.  

A relevância da memória, nessa pesquisa, pode ser reforçada por Bosi 

quando afirma que ela é “... uma força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, 

latente e penetrante, oculta e invasora” (2003, p. 36), em outras palavras, é a 

memória “... o lado subjetivo de nosso conhecimento das coisas” (BERGSON, 1999). 

A aproximação ao que ficava registrado na memória dos professores sujeitos da 

pesquisa ocorreu através das narrativas pessoais desses e foram coletadas em 

entrevistas abertas.  

                                                 
26 Este conceito assumimos a partir das idéias de Henri Bergson e foi apresentado no capítulo 

anterior. 
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Essa perspectiva ao mesmo tempo em que possibilitou conhecer mais os 

professores também nos provocou uma reflexão profunda sobre nossas próprias 

convicções a respeito da atividade docente. Algumas inquietações moveram esses 

momentos de entrevistas e assim surgiram interrogações: Como conhecer a história 

de uma pessoa se não a resgatamos por fontes diversas? Como saber se o que 

escutamos não são ilusões de alguém? Como saber o que é verdadeiro ou é 

narrado com pinceladas de fantasia? 

Sabemos que conhecer a história da humanidade é uma necessidade muito 

antiga das pessoas que a constituíram, e para conhecer mais sobre essa história, as 

pessoas que se interessavam tiveram, ao longo dos tempos, que pesquisar e 

conhecer novas fontes que pudessem conduzir de forma cada vez mais aproximada 

a história “verdadeira”. Isso nos ajuda a dizer que pensar em fontes que 

possibilitassem nos aproximar das lembranças guardadas na memória e que 

poderiam ser resgatadas nas narrativas dos professores não foi uma tarefa simples.  

Acreditamos que a história coletiva se faz na tessitura de redes das diferentes 

histórias individuais, e, nesse sentido, temos a impressão que cada indivíduo tem 

algo importante para contribuir com o conjunto maior da coletividade, pois a sua 

história é significativa para a própria história da humanidade. 

Para ilustrar a necessidade do encontro entre as pessoas, tomamos de 

empréstimo as palavras de Madalena Freire e de um grupo de professoras 

coordenado por ela, onde podemos ver a importância da relação com o outro na 

constituição de nós mesmos e do contexto mais amplo das relações. Diz o poema: 

 

“Eu não sou você? 

Você não é eu 

Eu não sou você 

Você não é eu. 

Mas sei de mim 

Vivendo com você. 

E você, sabe muito de você vivendo comigo? 

Eu não sou você 

Você não é eu. 

Mas encontrei comigo e me vi 
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Enquanto olhava prá você 

Na sua, minha, insegurança 

Na sua, minha, desconfiança 

Na sua, minha, competição 

Na sua, na minha, birra infantil 

Na sua, minha, omissão 

Na sua, minha, firmeza 

Na sua, minha, impaciência 

Na sua, minha, prepotência 

Na sua, minha, fragilidade doce 

Na sua, minha, mudez aterrorizada.  

E você, se encontrou e se viu, enquanto  

Olhava prá mim? 

 

Eu não sou você 

Você não é eu. 

Mas foi vivendo minha solidão 

Que conversei com você. 

E você, conversou comigo na sua solidão 

Ou fugiu dela, de mim e de você? 

 

Eu não sou você 

Você não é eu.  

Mas sou mais eu, quando consigo 

Lhe ver, porque você me reflete 

No que eu ainda não sou 

No que já sou e  

No que quero vir a ser ... 

Eu não sou você 

Você não é eu. 

Mas somos um grupo, enquanto 

Somos capazes de, diferenciadamente,  

Eu ser eu, vivendo com você e 

Você ser você, vivendo comigo. 

 

(Eu-Outro: identificação e diferenciação) 
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 A mensagem desse poema – a experiência resultante do encontro entre as 

pessoas – traz, nesse trabalho, uma reflexão sobre nossa pretensão de pesquisa e 

os resultados obtidos na nossa coleta e análise.  

 Acreditamos que muito mais do que “levantar” dados para dar um caráter 

quantitativo, “aceitável” e científico à pesquisa, as conversas com os professores 

tiveram a intenção de ser o “caminho” que dispúnhamos para compreender melhor 

nosso objeto de pesquisa. Esse “caminho” escolhido também serviu como um 

processo de auto formação, cremos que nossa e também dos professores, dando 

um sentido pessoal e íntimo, visto que estar com os professores nos conduzia 

inevitavelmente para a nossa própria história enquanto criança que fomos, jovem 

estudante e professora.  

O outro na nossa pesquisa nos foi estranho, ao mesmo tempo nos completou, 

pois nos tornamos humanos por estarmos no mundo, e estando no mundo nos 

relacionamos e nos educamos com os outros, assim nós podemos aprender a ser 

nós mesmos em contato com o outro, ou fazendo totalmente diferente do outro, mas 

de alguma forma o outro também faz parte de nós. 

 

 

3.1 CONVERSANDO SOBRE OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Além dessas considerações feitas anteriormente, também consideramos na 

escolha de nossos instrumentos metodológicos e abordagem de pesquisa a crítica 

feita pela ótica cientificista às pesquisas que anunciam uma relação entre 

pesquisador e o que é pesquisado. Essa perspectiva escolhe ver apenas o 

conhecimento como um rígido sistema metodológico, onde a razão instrumental 

determina, objetivando o que é válido enquanto resultado do processo de uma 

pesquisa. 

Dessa forma, problemáticas e questões que não podem ser pesquisadas nos 

limites dessa compreensão são excluídas do campo de análise do conhecimento 

dito tradicionalmente científico. Só servem, enfim, os objetos que são acessíveis e 
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observáveis de forma controlada, acessíveis, via de regra, por uma determinada 

maneira de fazer ciência. 

A atitude mais comum partindo desse princípio é tentar aplicar uma 

metodologia que funcione eficazmente, ou seja, de igual forma para pesquisar a 

todos os fenômenos que são de diferentes áreas, como o método da 

experimentação, por exemplo. Desse modo, por muitos anos nos afastamos do que 

poderia ser uma expressão direta do nosso espírito, para considerarmos apenas o 

que é valorativo numa realidade mais material e superficial. Nesse tipo de reflexão, o 

que ocorre é que fenômenos que extrapolam essa forma de conhecimento nunca 

seriam conhecidos nem aprofundados.  

A hegemonia desse modelo de ciência repercutiu nas mais variadas 

dimensões sociais, inclusive na educação, “... com o tempo, nossas organizações e 

instituições educacionais transformaram o cientificismo na condição sine qua non do 

conhecimento...” (GOLDBERG, 1997, p. 20) e isso refletiu diretamente na 

compreensão do pensar, que também foi visto como um modelo único e acabado.  

Sabemos que essa discussão não será tão cedo encerrada, porém é 

importante ressaltar que momentos ditos de crise dos paradigmas da ciência 

colaboram, por exemplo, para rupturas de alguns aspectos, de alguns conceitos de 

ciência originados na modernidade27, podendo originar assim novos elementos de 

reflexão que podem colaborar para mudança de valores relevantes para as nossas 

vidas. 

De todo modo, não podemos negar as contribuições que a ciência moderna 

trouxe para o desenvolvimento da humanidade, porém não podemos deixar de 

observar que em alguns aspectos ela não atingiu suas aspirações, fechando-se a 

novas perspectivas que poderiam trazer para a sociedade grandes contribuições 

para o seu desenvolvimento. 

Aqui partimos do pressuposto segundo o qual a realidade é múltipla, então, 

defendemos a necessidade de adequar os procedimentos da ciência às diferentes 

faces dessa realidade, ou seja, àquilo que determinada metodologia científica é 

capaz de captar dela. A necessidade dessa revisão pode também justificar-se pelo 

                                                 
27 Aqui, quando criticamos, nos referimos principalmente ao movimento inicial do positivismo e do 

marxismo. 
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esquecimento a que fomos levados e que contribuem para nos distanciarmos de que 

há em nós uma voz interior, a qual pode apontar, por exemplo, para tomada de 

decisões, para a construção de saídas criativas nas situações cotidianas, entre 

outras. Refletindo sobre essas questões, não poderíamos crer que um instrumento 

metodológico hermeticamente fechado em si mesmo, que não possibilite tentativas 

de investigação a partir de abordagens mais diferenciadas, poderia dar conta do 

nosso estudo. 

Também não temos a intenção de creditar aos instrumentos escolhidos 

produtos que serão tomados como verdades únicas sobre o que pesquisamos, mas 

acreditamos que os resultados aproximados, aos quais chegamos, refletem o 

conjunto de nossas observações a respeito das questões e objetivos de pesquisa.  

Então, escolhemos a abordagem biográfica, mas essa preferência não foi 

aleatória, nem responde à aderência a mais um modismo do campo da pesquisa 

educacional. O nosso desejo ao fazer essa escolha era, além de ouvir as 

experiências dos professores, também propiciar que esses professores tomassem o 

papel de narradores de suas próprias histórias. Precisávamos ouvi-los, tentar voltar 

às raízes das coisas, com os ouvidos atentos e abertos para as suas “vozes 

interiores”, algumas seriam externalizadas, outras não, mesmo sabendo que não 

alcançaríamos o que há de mais inteiro em cada professor, nos arriscamos a uma 

aproximação. Nessa perspectiva, todos os nossos sentidos estavam orientados por 

uma visão hermenêutica e fenomenológica. 

 

3.2 DELINEAMENTOS DAS ABORDAGENS DE PESQUISA: O OLHAR 

HERMENÊUTICO E FENOMENOLÓGICO E AS NARRATIVAS BIOGRÁFICAS 

DOS PROFESSORES. 

 

Na busca de um estilo que mais se aproximasse de nossas próprias 

convicções, e, tendo o cuidado de não coisificar o nosso desejo e nem a 

materialização desse trabalho, encontramos nas abordagens hermenêutica e 

fenomenológica a possibilidade de orientar o nosso olhar investigativo. 

Esse é um caminho que pode nos orientar não apenas ao que se encontra no 

entorno das experiências dos professores, mas também possibilitar olhar para nós 
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mesmos como alguém que experimenta e é experimentado pela experiência da 

pesquisa. 

Outra abordagem de trabalho inspirou-se na Metodologia das Histórias de 

Vida, mais especificamente a abordagem biográfica. Essa perspectiva foi tomada 

por entender que para nos aproximarmos dos nossos interesses, conhecer como o 

professor do curso de Pedagogia constrói suas convicções pedagógicas, 

precisávamos então de um dispositivo que nos auxiliasse a compreender com esses 

professores os acontecimentos mais marcantes nesse caminho. Resumidamente, 

nossos passos de pesquisa foram pensados da seguinte forma:  

Inicialmente, na apresentação do trabalho, podemos dividir em dois 

momentos. Um quando aplicamos questionários com os alunos e o segundo quando 

iniciamos os contatos com os professores. A aplicação de questionários com alunos: 

levantamento, junto aos alunos, de nomes de professores que pudessem vir a ser 

sujeitos de nossa pesquisa. 

Depois desse momento, prosseguimos na segunda fase da apresentação que 

aconteceu com os professores depois de já termos levantado os nomes de seis 

professores em cada instituição. Fizemos uma primeira entrevista com um roteiro 

estruturado e, a partir deste passo, escolhemos três professores de cada instituição 

para dar continuidade aos nossos encontros. 

 Na coleta das narrativas, ocorreram os encontros, que nomeamos de 

Encontros Temáticos, a partir do que foi respondido pelos professores no passo 

anterior. No primeiro encontro com, agora apenas três professores de cada 

instituição, apresentávamos brevemente algumas condições dos encontros 

seguintes como, por exemplo, tempo de cada encontro e que não seria uma 

entrevista e que seria um encontro onde o próprio professor guiaria as conversas, a 

minha intervenção seria mais no sentido de dar mais elementos para o desenrolar 

das mesmas. Na verdade não havia um tempo estabelecido, porém já preveníamos 

os professores que os próximos encontros durariam mais tempo que o momento da 

realização da entrevista, que em média duraram 17 minutos. Cada encontro 

temático com cada professor durou de 30 minutos a 1 hora e 20 minutos. 

Nesses encontros buscamos aprofundar principalmente os pontos da primeira 

entrevista que nos apontavam desconfianças de caminhos próximos às nossas 
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questões de pesquisa. É importante que apesar da ênfase ter sido a escuta da 

narrativa oral dos professores, também fizemos algumas perguntas que visavam 

tornar clara alguma passagem que não havia ficado explícita no momento em que 

narravam. Nessa parte, foi comum que na seqüência de encontros sempre 

iniciávamos cada encontro com um resumo do encontro anterior e/ou questões que 

objetivavam aprofundar passagens que desconfiássemos ter relação com o nosso 

tema. 

 E, por fim, ocorreu a transcrição das narrativas orais que se tornam então 

narrativas escritas. A leitura dessas narrativas, agora escritas, nos possibilita 

recortar aqueles conteúdos narrados que mais se aproximam da convicção de cada 

professor. Esses passos da abordagem biográfica serão comentados mais adiante, 

quando apresentaremos os mesmos mais detalhadamente. 

 

3.2.1 A COMPREENSÃO HERMENÊUTICA 

 

 A abordagem hermenêutica pode apontar para novas perspectivas, onde 

cabe, no campo educacional, uma postura pedagógica diferenciada na qual o 

reconhecimento da experiência com o que não é conhecido se faz necessário para 

se adentrar no processo compreensivo do ato pedagógico. Novas explicações de 

sentido vão surgir e determinar o próprio rumo da compreensão. O processo de 

conhecer amplia-se pelas novas possibilidades da razão, o que permite uma forma 

não autoritária e não dogmática de compreensão dos conhecimentos e das 

diferentes culturas (HERMANN, 1996, pp. 53-54).  

A hermenêutica no sentido que nos fala Gadamer implica no que ele chamou 

de “abertura da experiência”, e esta abertura é o que permite alterar o intérprete em 

favor do texto ou situação, pois “na hermenêutica (...) a vida humana é concebida 

como um horizonte de possibilidades não decididas” (GRÜN; COSTA, 1996, p. 97). 

Isto, pois, aponta como perspectiva a ampliação de uma dimensão criadora da 

compreensão do sentido mesmo da educação, para além das limitações normativas 

e técnico-científicas, se acrescentado a isto que o processo educativo é uma 

experiência que se altera pela linguagem (cf. HERMANN, 2002, p. 84). 
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 Captar essas experiências e os diálogos dos atores envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem exige ultrapassar um olhar superficial e ingênuo do fenômeno 

educativo. Assim, aprofundar compreensivamente a experiência evita a fuga das 

experiências vivenciadas pelos professores, e isso poderá evitar o empobrecimento 

do processo de formação. 

 A experiência educativa original permite o diálogo pedagógico, que é aquele 

que permite ao homem constituir-se a si mesmo enquanto participante de um 

processo que possibilita expor suas próprias posições sobre conceitos e pré-

conceitos (Ibid., pp. 93-94). O processo educativo extrapola a relação sujeito-objeto 

no sentido de dominar o objeto; com essa afirmativa pode-se estar colocando em 

cheque as várias determinações metodológicas que costumam reduzir o espaço da 

experiência. 

Nesse sentido, vale enfatizar que a perspectiva da compreensão 

hermenêutica pode possibilitar e ainda esclarecer a educação a si mesma a partir de 

suas bases, por meio de debates e respeitando as racionalidades que atuam no 

fazer pedagógico, interpretando suas características próprias e suas múltiplas 

dimensões, através da linguagem como fonte de interpretação ilimitável das relações 

educativas (Ibid., pp. 83-84). 

Coreth elabora as características principais da hermenêutica, justificando 

esse gesto a partir do próprio desenvolvimento histórico da hermenêutica. Para este 

autor, “toda compreensão mostra uma estrutura de horizonte” (CORETH, 1973, p. 

101). Nesse sentido, cada processo de compreensão tem um objeto específico a ser 

compreendido e, no caso de nossa pesquisa, buscamos compreender as narrativas 

de acontecimentos ocorridos com professores do curso de Pedagogia. A princípio se 

pensarmos esse objeto isoladamente, não conseguiríamos compreendê-lo, porém é 

preciso observá-lo em um dado contexto no qual ele está inserido. Para Coreth, 

esse contexto chama-se horizonte e conforme a imagem do horizonte, a minha 

movimentação poderá alterar o próprio horizonte, assim quando me movimento o 

horizonte se alarga. 

Diante do processo de compreensão, nos deparamos com o objeto específico 

que gostaríamos de conhecer e o horizonte em que esse objeto se situa que 

também é desconhecido. É na dependência desses dois lados que parte a postura 

hermenêutica. O horizonte, ou a seqüência interminável de novos horizontes, é na 
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verdade, como designa Coreth, o fundo atemático que representa a totalidade dos 

possíveis horizontes importantes para que possamos compreender os objetos 

específicos. Para a percepção mais aproximada do todo, é necessária uma 

aproximação do singular, se instalando assim, uma dialética entre o todo e o singular 

na compreensão que em princípio envolve um processo interminável (cf. CORETH, 

1973). 

 A estrutura circular parte do fato de que já existe uma pré-compreensão (cf. 

CORETH, 1973) ou preconceito (GADAMER, 1997) do objeto a ser compreendido. 

Sempre nos encontramos num mundo de sentidos, e a compreensão desses 

sentidos não nos conduz a uma conclusão definitiva do objeto. Por essa razão, não 

só partimos de pré-compreensões, mas, mesmo que avancemos na compreensão, 

não superaremos o status de uma pré-compreensão. Na medida em que 

desvelamos novos aspectos do lado objetivo, que inclui tanto o objeto específico 

quanto os seus horizontes, nossa própria pré-compreensão se modifica, tanto no 

sentido de ampliação da compreensão, quanto na possibilidade de modificações das 

mesmas no caso de termos tido equívocos na pré-compreensão. Assim, a nova 

compreensão continuando, em princípio, uma pré-compreensão, pode permitir 

também novos questionamentos e novos olhares em relação ao objeto. Nessa forma 

de relação entre o sujeito e o objeto, demonstra-se o Círculo Hermenêutico ou 

Espiral (cf. CORETH,1973).  

 Na estrutura dialógica, segundo Coreth, encontramos mais um elemento 

esclarecedor do processo hermenêutico; nessa perspectiva, o diálogo não fica 

restrito à presença física das pessoas envolvidas num diálogo. Ele admite 

desenvolver um diálogo com personagens históricas ou documentos escritos. Por 

exemplo, o importante nessa estrutura é enxergar como se confrontam e se 

entrelaçam compreensões de sujeitos distintos, cada um com seu próprio mundo de 

compreensão (cf. CORETH, 1973). Essa condição do diálogo prescinde que o objeto 

seja o mesmo para todos os sujeitos envolvidos. 

O fato do diálogo ser mediado pela linguagem leva a um cuidado com a 

compreensão adequada daquilo que de fato foi intencionado na fala ou na escrita de 

um processo hermenêutico. É necessário entrar no mundo de compreensão da 

pessoa que a nós dirige a palavra, para adquirir sempre mais clareza sobre a 

linguagem que usa (cf. CORETH, 1973). A compreensão do mundo e da linguagem, 
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a partir da qual nem parceiro de diálogo fala, envolve a dialética entre objeto 

específico e horizonte, bem como a espiral que se instala entre sujeito e objeto. 

Novamente nos confrontamos com o processo de compreensão, que pode nos levar 

a ganhos e avanços, mas, ao mesmo tempo, a um processo de natureza 

interminável e inconcluso.  

 

3.2.2 O OLHAR FENOMENOLÓGICO 

 

Para direcionar o nosso olhar sobre o objeto da pesquisa optamos por uma 

visão fenomenológica. Essa perspectiva pode alcançar a realidade e os elementos 

que a integram colaborando para uma melhor percepção da mesma. Segundo 

Quintás (1993, p. 29428 apud PERRISÉ, 2004, p. 82), 

 

Você não pensa numa coisa e depois em outra. Pensa numa coisa e 
em outra em sua mútua conexão e influxo29. Se você primeiro analisa 
a matéria e depois a forma, não penetrará no que significa uma e 
outra. Ao pensar no que é a matéria, é preciso dirigir o olhar ao 
mesmo tempo para a forma e tomar consciência de que cada matéria 
está impregnada de uma forma determinada, como costumava 
destacar Maurice Merleau-Ponty. 
 

 

A nossa própria estada nesse caminho investigativo leva a idas e vindas no 

nosso próprio pensar dentro das situações que se apresentam a nós, a partir de 

como elas se mostram. Este é o grande dilema da fenomenologia, ou seja, refletir 

sobre “... um fenômeno ou sobre aquilo que se mostra” (BELLO, 2006, p. 18). É o 

real que se mostra como ele é fazendo “... sobressair suas qualidades específicas” 

(MAFFESOLI, 2005, p. 118).  

O ato sempre corresponde a um objeto correspondente, e nesse sentido a 

descrição dos fenômenos nos conduz à essência das coisas, ou seja, “A 

Fenomenologia ensina, desta forma, como conseguir a vivência da realidade, por 

meio da descrição do fenômeno que a experiência nos oferece, para chegar a sua 

essência” (RIBEIRO JÚNIOR, 2003, p. 3). 

                                                 
28 A obra citada refere-se a El arte de pensar con rigor y vivir de forma creativa. Madri, Asociación 

para el Progreso de las Ciencias Humanas, 1993. 
29 Grifo do autor. 
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Então, pensar sobre o conhecimento do conhecimento colaborou 

metodologicamente para desnudar algumas sutilezas que ressoaram nos nossos 

ouvidos, mas essa é uma forma de ver, ouvir e tentar interpretar o sentido dado ao 

mundo e aos fenômenos que nele ocorrem.  

Analisar como as nossas questões de pesquisa podem estar contempladas 

tanto no sentido como no significado das narrativas biográficas é uma crença nossa. 

Isto porque as narrativas são as manifestações de uma pessoa, mas evocam 

também quem as escuta, pois enquanto humanos somos a quem o fenômeno 

aparece (cf. BELLO, 2006, p. 18). E nesse sentido, “... o fenômeno faz sentido em si 

mesmo, qualquer que seja: profano, religioso ou político” (MAFFESOLI, 2005, p. 

117). 

Pensar sobre o que se mostra nas conversas (narrativas) com os professores 

nos direciona a uma percepção mais aguçada, não apenas do que aparentemente 

se faz ver num nível mais superficial como também num nível mais profundo. As 

narrativas nos direcionarão não só às convicções mais atuais dos professores do 

curso de Pedagogia como também ao próprio caminho dessa construção. Esta 

posição permite, sem perder a complexidade e profundidade da investigação, 

sermos nós mesmos, ou seja, darmos à nossa pesquisa tons pessoais, pois 

estamos a todo o momento buscando os nossos pensamentos e posicionamentos 

diante do mundo, porém sem perder de vista as características que são próprias da 

abordagem fenomenológica (cf. REZENDE, 1990, p.14). 

Nesse sentido, precisamos ter o cuidado na escolha do caminho, 

principalmente com os nossos instrumentos metodológicos e o uso que faríamos 

deles, pois, geralmente estamos inclinados a levar em conta a técnica, apenas como 

técnica, como se ela tivesse vida própria, e fosse ela que desse sentido onde ela 

está, mas o que esquecemos ou não conseguimos perceber é que a técnica, sim, é 

importante, mas como algo que colabora com o homem, auxiliando na realização de 

algumas de nossas tarefas cotidianas, inclusive de pesquisa. 

A escolha do título deste capítulo, ou seja, “Caminho” Metodológico, foi 

idealizada pela interpretação da palavra “caminho” por Husserl; segundo ele, para se 

compreender melhor os fenômenos é preciso fazer um caminho. A própria 

etimologia da palavra método nos ajuda a compreender melhor. A palavra método é 
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formada e duas partes: “odos”, que significa estrada, e “meta”, que significa por meio 

de, através (BELLO, 2006, p. 21). 

Então, buscamos nesse “caminho” metodológico escolhido nos aproximar do 

sentido das coisas através das narrativas dos professores sujeitos dessa pesquisa. 

A aproximação das convicções pedagógicas do professor do curso de Pedagogia foi 

possível através dos relatos de vida que nos deu uma melhor perspectiva dos 

elementos constituidores desse fenômeno. 

 

3.2.3 ABORDAGEM BIOGRÁFICA 

 

Respaldaremos nosso trabalho na história de vida, mais especificamente na 

abordagem biográfica que é uma adaptação das histórias de vida, com recortes mais 

direcionados (cf. JOSSO, 2004). 

O percurso da análise dos dados apreendidos com a abordagem biográfica 

nos conduziu, até o momento, a um diálogo. Diálogo semelhante ao que Alfonso 

Lopes Quintás explica em relação à obra de arte e que fazemos uso aqui, ou seja, 

estabelecer um diálogo com as obras de arte implica estabelecer diálogo 

especialmente “... com outros seres humanos – requer a disposição...” (QUINTÁS, 

2004, p. 72).  

A obra de arte com a qual nos deparamos neste trabalho são as narrativas 

dos professores pesquisados. Ela nos conduz a um diálogo profundo com o que há 

de mais sutil nas histórias de vida de cada sujeito. Assim como as obras de arte, o 

substrato das narrativas dos professores é resultado de uma imensidão de fatos, 

acontecimentos e experiências que os tocaram e por isso ficam registrados, e vêm à 

tona como expressão de beleza. 

A partir dos estudos de Marie-Chistine Josso (2004), Nóvoa (1995), Catani, 

Sousa e Bueno (2000), Warschauer (2001), entre outros, sobre histórias de vida, nos 

inspiramos para buscar compreender melhor algumas experiências que serão 

narradas pelos professores e que implicam de maneira direta ou indiretamente na 

conduta pedagógica dos mesmos. Estamos cientes que esse tipo de coleta exige do 

pesquisador um trabalho consciencial (ibid.), ou seja, precisamos estar atentos a nós 
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mesmos e aos sujeitos pesquisados, pois a cada momento se exigirá uma 

sensibilidade maior de nossos sentidos. 

O importante nessas narrativas é que as experiências mais significativas, 

explícitas ou implícitas nelas, podem constituir um elemento relevante no processo 

de formação dos professores, extrapolando a própria formação profissional dos 

mesmos.  

Como já anunciamos na introdução geral deste trabalho, nosso estudo não 

tem objetivos de desenvolver-se especificamente sobre a construção da identidade 

dos professores, porém cremos que ele poderá dar uma contribuição aos estudos já 

existentes sobre essa temática. Nesse sentido, o próprio estudo se realizando 

através das histórias de vida colabora para essa discussão. Segundo Therrien, “... 

[o] testemunho da história de vida, indica claramente que a construção da [...] 

identidade profissional se apóia sobre outros modos de apreensão da realidade...” 

(2000, p. 220). 

De acordo com Silva, as narrativas autobiográficas  

 

... constituem um plano de espelhamento; o que permite ao leitor (...) 
(que pode ser, no nosso caso, tanto os professores quanto a 
pesquisadora), olhar para si por meio das experiências vividas por 
outra pessoa, tendo em vista as relações e/ou mediações 
estabelecidas entre a história individual e a história coletiva (2004, p. 
3).  

 

 As narrativas dos professores tinham como substrato algumas concepções 

sobre a realidade educacional. Ao conversar, as suas falas não repercutiam apenas 

neles, mas também em nós. Durante os encontros e a análise das narrativas, as 

mesmas provocavam em alguns a possibilidade de autoconhecimento e auto 

desenvolvimento. 

 Os relatos de vida, ou narrativas biográficas, como chamaremos nesse 

trabalho, se tornam um importante elemento para, entre outras questões, colaborar 

para reformulação das perspectivas em pesquisa no âmbito da formação de 

professores, bem como da compreensão das práticas pedagógicas, entre outras 

contribuições para o campo educacional. 
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 Não se trata de uma exaltação de tal proposta metodológica, porém não 

podemos negar a sua importância e adequação ao estudo desejado. Afinal, as 

escolhas metodológicas poderiam ter sido outras, porém desde o início assumimos 

que se trata de um trabalho que parte, antes de tudo, de um desejo que surge na 

nossa própria história de formação. 

 Para Silva (2004), há riscos em relação 

... à dinâmica autobiográfica como instrumento de sistematização de 
uma idéia (...) Alguns deles dizem respeito diretamente às 
fragilidades da natureza do método propriamente dito, que estimula 
[algumas] (...) avaliações estruturais (p. 2). 
 
 

 Bem, a esse respeito é correto afirmar que as avaliações envolvem juízo de 

valor, logo também a subjetividade de quem avalia. Aqui especificamente, avalia 

quem narra, pois ele é quem escolhe o que falar para o pesquisador; avalia quem 

escuta, pois temos ao ouvir as narrativas, nossas próprias convicções – e não 

podemos negá-las; e avalia quem analisa esses dois sujeitos. Então, o que seria 

mais correto acreditar é que o senso crítico contido na perspectiva fenomenológica 

pode colaborar para uma avaliação mais aproximada e verdadeira do sentido do 

trabalho realizado com a perspectiva biográfica. 

 Outro fato alvo de críticas se refere “... à tipologia dos episódios relatados” 

(ibid.). Quanto a essa questão, Josso (2004) aponta que experiências formadoras e 

qualificadas podem originar-se do que ela chama de “recordações-referências”. 

Nesse caso, não podemos negar que essas são fruto das experiências formadoras 

dos professores, ou melhor, são aquilo que eles decidem manifestar nas narrativas 

tornando público, assim podemos dizer também que esses relatos são qualificados 

por terem um caráter formador para esses professores. 

 A nossa escolha foi desde o começo por professores que ensinassem nos 

cursos de Pedagogia; esse interesse é, antes de qualquer coisa, conhecer mais 

sobre esse sujeito que forma outros professores. Conhecer mais sobre esse sujeito 

nos ajuda a também compreender algumas questões voltadas à sua identidade. 
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Nesse sentido, achamos pertinente a pergunta de Nóvoa30: “... Quem forma o 

formador?”. Segundo ele, 

 

... o formador forma-se a si próprio, através de uma reflexão sobre 
seus percursos pessoais e profissionais (auto-formação); o formador 
forma-se na relação com os outros, numa aprendizagem conjunta 
que faz apelo à consciência, aos sentimentos e as emoções (hetero-
formação); o formador forma-se através das coisas (dos saberes, 
das técnicas, das culturas, das artes, das tecnologias) e da sua 
compreensão crítica (eco-formação) (apud JOSSO, 2004, p. 16). 

 

No caso do nosso objeto de pesquisa, podemos também dizer que os 

professores também se formam pela sua relação com as convicções que eles vão 

evocando ao longo de sua vida. Essa evocação envolve todos esses elementos 

apontados por Nóvoa na introdução do livro de Marie-Christine Josso, mas em uma 

relação complexa e rica. Anualmente se formam milhares de professores, outras 

centenas ingressam na carreira do Ensino Superior, mas podemos nos questionar 

quantos, realmente, sabem convictamente o porquê e para quê de suas escolhas da 

profissão e, o que nos interessa, a convicção pedagógica. 

Então, voltando à pergunta de Nóvoa, escolhemos essa abordagem, pois a 

sua importância pode apontar uma perspectiva formativa, não só aos professores 

pesquisados, mas também para quem direciona essa pesquisa, além do mais 

constitui-se em mais uma possibilidade de pesquisa sobre a identidade e a 

subjetividade do professor, ultrapassando uma visão apenas formalista de formação.  

Temos a convicção que a escolha da abordagem biográfica nos trouxe muito 

mais do que a história de vida de algumas pessoas; ela nos possibilitou ver o que há 

de semelhança no processo de escolha da docência do ensino superior, o valor que 

se obtém quando as convicções dos professores resultam de um conjunto de 

reflexões sobre ações realizadas por eles ao longo de suas vidas; essas ações 

estão sempre direta e/ou indiretamente voltadas ao ensino. 

Estas narrativas podem ser reveladoras de feixes da alma humana que 

encontram na memória sua morada. Elas possibilitam resgatar na memória as 

lembranças que ficam além do pensamento puramente racional, e poderá nos ajudar 

                                                 
30 NÓVOA, António. Prefácio. JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: 

Cortez, 2004. 
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a compreender mais amplamente a formação dos professores de duas instituições 

de ensino superior da região metropolitana do Recife. 

 

3.3 A ESCOLHA DO CAMPO DE PESQUISA 

 

Nosso campo de pesquisa, já anunciado no primeiro capítulo, foi o ensino 

superior. Mais especificamente, o curso de Pedagogia, e para a escolha das 

instituições, campos de pesquisa, utilizamos como primeiro critério a nossa própria 

trajetória de formação pessoal e profissional, na qual nossas convicções se forjaram. 

Julgamos que num trabalho orientado por narrativas de vida deveríamos considerar 

uma parte de nossa própria história, visto que esta foi um dos elementos que nos 

influenciaram na escolha inclusive desse tema. 

Também a partir dessa reflexão escolhemos o professor universitário do curso 

de Pedagogia, pois essa é uma função inquietante tanto por termos freqüentado 

este curso como aluna de graduação, como também por ter feito da profissão de 

docente universitária nosso trabalho cotidiano. Foi a partir destes elementos que em 

nossa vida começaram a surgir inquietações sobre quem são estes professores e o 

que fazem. O que leva estes professores a se constituir tão diferentes uns dos 

outros, mas mesmo assim, muitas vezes, professores tão heterogêneos marcam 

seus alunos de forma muito significativa? O que os move? Será que há uma 

convicção acerca do pedagógico nesses professores? Se há, como eles a evocam? 

Como ela é constituída? São diversas questões para tentar chegar a possíveis 

respostas. Delimitar o local e os sujeitos da pesquisa foi imprescindível. 

Em segundo lugar, o critério foi o acesso e a permissão para realização do 

trabalho junto aos alunos e professores. Outro fator que não é um critério, mas 

influenciou a nossa escolha, foi que determinamos a escolha de apenas duas 

instituições, visto o quantitativo de alunos e professores, e se optássemos por três 

ou mais, resultaria num quantitativo extenso demais para ser analisado no tempo e 

esforço dessa pesquisa. 

Preocupamo-nos em mapear as instituições que também foram responsáveis 

pela formação inicial de muitos dos atuais professores de universidades e 

faculdades da região metropolitana do Recife, quer dizer, procuramos instituições 

que têm certa tradição na região. Em um breve levantamento, conseguimos mapear 
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essa questão observando que muitos dos egressos estão ministrando aulas em 

outras universidades e faculdades do Recife, cidades vizinhas e outros estados31. 

Não optamos por procurar outra instituição, pois percebemos já nessa altura que a 

qualidade de dados de três instituições não permitiria o aprofundamento no 

tratamento dos dados que intencionamos. 

 Esse levantamento não faz parte dessa pesquisa, nem de seus anexos, mas 

se trata de uma enquete realizada informalmente com professores de várias 

instituições de ensino superior para saber onde cursaram a graduação em 

Pedagogia. É nosso interesse, em um momento mais adiante, fazer uma pesquisa 

sobre os egressos do curso de Pedagogia de algumas instituições que são 

reconhecidas pelo longo tempo em que atuam na área da formação de professores. 

Outro critério de escolha das instituições foi que elas fossem localizadas na 

região metropolitana do Recife. As instituições procuradas são as mais antigas a 

oferecer o curso de Pedagogia, no Recife; apresentam uma história de no mínimo 15 

anos de implantação do curso. Partimos do pressuposto de que nessas instituições 

se encontram com mais probabilidade docentes com uma longa experiência 

profissional e os critérios de contratação são menos orientados pelo mercado, 

diferentemente da maioria das instituições emergentes que são guiadas por uma 

lógica, segundo seus próprios discursos, empreendedora (PIMENTA, 2009, p. 3). 

A delimitação cronológica, ou seja, acerca do tempo e criação do curso, é 

importante, pois também queremos observar as instituições que já tinham os cursos 

de Pedagogia no período em que foi aprovada a última lei de diretrizes e bases 

(1996), e mais tarde os Referenciais para Formação de Professores32. Este 

programa, a nosso ver, imprimiu um maior investimento financeiro e incentivou a 

retomada dos estudos pelos professores da educação infantil e do ensino 

fundamental33. Isso irá refletir diretamente no aumento maciço dos cursos de 

                                                 
31 Nessas faculdades e universidades os egressos destas instituições mais antigas lecionam 

majoritariamente nos cursos de formação de professores. 
32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Referenciais para Formação de Professores. 

2.ed. Brasília: A Secretaria, 2002. Os “parâmetros” para a formação dos professores, segundo o 
então ministro da educação, Paulo Renato de Souza, visavam “... apoiar as Universidade e 
Secretarias Estaduais de Educação, na desafiadora tarefa de promover transformações efetivas 
nas práticas institucionais e curriculares da formação de professores” (MEC, 2002, p. 05). 

33 O aumento da procura por cursos de formação de professores no terceiro grau fez florescer, em 
paralelo à aprovação da lei e depois de sua aprovação, os cursos de Pedagogia em todo o país. 
Não estamos aqui analisando as condições desse crescimento, quantidade nem qualidade dos 
mesmos, porém é importante ressaltar que esse fenômeno irá pôr ainda mais em evidência a 
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Pedagogia e na contratação de profissionais para assumir esses postos. Esse 

aumento, contudo, não irá possibilitar uma ampliação qualitativa da reflexão acerca 

do que é ser professor do ensino superior, e mais ainda, qual a função desse 

profissional no seu campo de atuação34. 

Por fim, delimitamos que os cursos de Pedagogia das instituições 

selecionadas fossem presenciais, pois, para chegar aos professores, optamos, 

primeiramente, por aplicar questionários com alunos dos últimos períodos. Também 

percebemos que os cursos presenciais privilegiam uma maior aproximação entre 

professor e alunos, e precisávamos de professores que tivessem ensinado, 

presencialmente, a vários alunos dos últimos períodos de Pedagogia.  

 

3.4 O PRIMEIRO CONTATO COM AS INSTITUIÇÕES 

  

 A primeira instituição procurada foi bastante receptiva em nossa acolhida, 

estando todos, desde a direção até a coordenação, solícitos quanto ao nosso 

trabalho. O mesmo ocorreu com os professores, ao cederam as suas aulas para que 

aplicássemos os questionários com os alunos. Essa presteza foi decisória para que 

pudéssemos coletar os dados nessa instituição, visto que foi a que apresentava o 

maior quantitativo de alunos a serem consultados; foram 165 questionários. Outro 

fator, para o qual foi muito importante a colaboração dos professores, foi o fato do 

curso de Pedagogia, nessa instituição, ser oferecido nos três turnos e muitas vezes 

não encontrávamos os alunos dos três últimos períodos no seu turno de origem. Ou 

seja, podíamos encontrar um aluno do noturno pagando disciplina no turno da 

manhã e vice-versa. 

 Mais uma vez destaco a importante colaboração de funcionários, da direção, 

da coordenação, que mesmo antes de começarmos a aplicação dos questionários 

com os alunos, já tinham nos adiantado listas com os nomes de todos os alunos que 

estariam, naquele semestre, matriculados nos períodos que delimitamos para 

pesquisa. 

                                                                                                                                                         
identidade docente. Ou melhor, o que constitui essa identidade, aqui nós pensamos dar uma 
pequena contribuição para os estudos desse campo. 

34 Sobre essa problemática trazemos mais reflexões no Capítulo I. 
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É importante ressaltar que essa instituição teve como peso maior em sua 

escolha o fato de ter sido nela que fizemos o nosso curso de graduação em 

Pedagogia. Nesse sentido, um trabalho que se destina a uma análise a partir de 

abordagem biográfica, não poderia deixar de lado a instituição na qual nos 

profissionalizamos, até porque muito da história desta pesquisa se origina na nossa 

passagem por essa instituição. 

 Na segunda instituição, procuramos a coordenação do curso que nos 

encaminhou para a coordenação geral das licenciaturas. Apesar de todos os 

documentos terem sido preenchidos corretamente pela secretaria do programa do 

qual fazemos parte e entregues com antecedência, passamos 20 dias para receber 

uma resposta sobre a posição da instituição a respeito da autorização para realizar a 

pesquisa. A instituição nos informou que por problemas ocorridos anteriormente com 

outros pesquisadores não seria autorizada a realização da pesquisa com os alunos 

e professores da mesma.  

 A partir da resposta dessa instituição, partimos para uma terceira opção que 

se enquadrava nos nossos critérios de escolha, descritos anteriormente. Nessa 

instituição também houve, como na primeira, uma receptividade muito grande à 

nossa presença. Tanto professores, quanto alunos foram sempre muito disponíveis 

no que foi necessário desde o questionário até as últimas conversas com os 

professores. Nessa instituição, o quantitativo de alunos foi menor (86 alunos) e 

foram encontrados em apenas um turno35. Vale ressaltar que a segunda instituição 

escolhida possui o curso de Pedagogia há mais de 20 anos e também localiza-se na 

região metropolitana do Recife36. 

 

3.4.1 PARTICULARIDADES DA INSTITUIÇÃO “A” E DA INSTITUIÇÃO “B” 

 

 Apresentamos agora reflexões advindas de nossas percepções no momento 

das conversas com os professores nas duas instituições. Essas reflexões têm o 

cuidado de não buscar caracterizar uma visão comparativa, de modo a desqualificar 

essa ou aquela, mas não conseguimos deixar de lado algumas dessas impressões, 

                                                 
35 Nessa instituição, o curso de Pedagogia só é oferecido no noturno. 
36 Não detalharemos mais informações como tempo de fundação, endereço, etc..., de nenhuma das 

instituições a fim de poder preservar ao máximo sua identificação. 



 

 

108 

pois elas também ilustram uma paisagem que influencia os nossos professores e a 

nós mesmos. 

 Um primeiro registro importante, e porque não dizer curioso, foi que sempre 

quando entramos em contato com os professores colocávamos à disposição a 

escolha do local para o encontro, ou seja, poderia ser em locais fora das 

universidades. Curiosamente em nenhum dos vários encontros, e foram ao todo 

mais de 17 encontros, os professores cogitaram de ocorrerem fora dos seus locais 

de trabalho. Isso para nós, apesar de não termos uma explicação, foi um fato 

curioso. 

 Há outros aspectos que devemos refletir mais profundamente e que, a nosso 

ver, interferiu não nos resultados da análise, mas no comportamento de nosso 

sujeito e pesquisa. O fato de estarem em instituições, uma pública e outra privada, 

produz nos sujeitos, mesmo que eles não percebam, uma mudança na forma de se 

comportar diante de uma situação de entrevista. É claro que temos clareza que isso 

não ocorre de igual forma para todos, mas, por exemplo, os professores da rede 

pública apresentavam uma maior tranqüilidade e liberdade ao tratar sobre o tema. 

Nessa instituição, algo que talvez tenha influenciado esse clima entre os professores 

entrevistados deva ter sido o conhecimento anterior que os professores tinham a 

nosso respeito. Como já sinalizei em outro momento, essa instituição foi onde eu já 

havia estudado, e logo todos os professores entrevistados ficaram mais à vontade 

comigo. 

 Enquanto isso, na instituição privada, apesar da colaboração e riqueza das 

conversas, havia vez ou outra uma necessidade dos narradores incluírem em suas 

falas o que chamamos de ícones no vocabulário atual do campo pedagógico. Ou 

seja, o que queremos dizer é que esses professores muitas vezes tinham uma 

preocupação, mesmo que inconsciente, em demonstrar que dominavam o 

significado dos saberes, da discussão acerca da identidade docente, sobre 

competência, sobre organização do trabalho pedagógico. Com todo devido respeito 

a esses conhecimentos, o que aqui levantamos é que na maioria das nossas 

conversas a maior preocupação era com o que eles viveram, sentiram, vibraram 

etc... Pensamos que, talvez, um dos fatos que contaram para esse tipo de 

comportamento seja ter sido apresentada como aluna do doutorado, e enfim, não 

podemos negar que a presença do pesquisador, a princípio, causa certo “cuidado” 
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com o que se fala e qual a finalidade do trabalho que se vai fazer. Porém, e isso nós 

já vislumbrávamos acontecer, não interferiu na qualidade de nossas conversas. 

 

3.5 O PROJETO PILOTO 

 

 Para verificarmos como se desenvolveriam nossos instrumentos 

metodológicos, decidimos realizar um piloto com um dos professores, antes de dar 

prosseguimento aos encontros com os demais. Esse momento resultou no texto de 

nossa qualificação, o qual recebeu algumas contribuições. Elaboramos o piloto, pois 

sentimos a necessidade de compreender como funcionaria a pesquisa numa 

perspectiva da abordagem biográfica, assim observaríamos se as etapas pensadas 

atenderiam aos nossos objetivos. 

 Esse piloto foi realizado com apenas um dos professores - o PROFESSOR 01 

– e, após a fase de respostas ao questionário, realizamos os encontros temáticos, 

totalizando três. Para a qualificação, analisamos brevemente suas narrativas a fim 

de verificar se obtínhamos nesse material o suficiente para caminhar com os demais 

professores ou se precisaríamos fazer algumas adequações.  

 

3.6 DESCREVENDO OS PASSOS DA PESQUISA  

 

3.6.1 QUESTIONÁRIO COM OS ALUNOS 

  

 Como chegar aos professores, com os quais realizaríamos as etapas da 

pesquisa?  

 Não partimos do pressuposto de que todos os professores de um curso de 

Pedagogia de fato têm uma convicção pedagógica formada no sentido mais 

profundo que abordamos. Precisamos, portanto, procurar uma forma de selecionar 

os professores que nos dão pelo menos uma certa expectativa nesse sentido. Como 

nosso estudo é de caráter exploratório, não nos interessa identificar a quantidade de 

professores que estão cuidando da sua própria convicção pedagógica. A questão 

aqui é nos aproximar de como essa se instala, como o próprio professor a adquire e 

põe em prática. 
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 Partimos do pressuposto que o fato de ter uma convicção pedagógica só é 

válida caso haja uma repercussão nos alunos. Temos claro que nem todos os 

alunos tenham a sensibilidade de detectar uma convicção íntima dos seus 

professores, mas também é de se esperar que um professor que conduz sua prática 

a partir da sua própria convicção não vai ser totalmente despercebido nessa questão 

pelos alunos. Escolhemos os professores, portanto, a partir da percepção dos 

discentes. 

 Elaboramos como primeiro momento um questionário37 para ser aplicado com 

os alunos do sétimo, oitavo e os chamados alunos de período indefinido38. 

 A escolha destes alunos e respectivos períodos se justifica por os mesmos 

estarem no mínimo há três anos e meio na instituição “A” e “B”39, ou seja, 

especificamente era de nosso interesse que estes alunos, a princípio, estivessem lá 

tempo suficiente para ter passado por vários professores da instituição.  

 Ao todo, na instituição “A”, os questionários foram respondidos por 165 

alunos, destes, 24 deixaram a questão 2 em branco e 6 foram nulos. Já na 

instituição “B”, 86 e apenas um ficou em branco. 

 O questionário tinha uma estrutura simples, apenas com três questões que 

pessoalmente acompanhamos a sua aplicação, o que possibilitou, em alguns 

momentos, dialogar com os mesmos e também ouvir algumas expectativas de 

alguns professores. 

 As questões utilizadas para seleção dos professores foram a 1 e a 2. A 

terceira questão foi colocada por nós no questionário para satisfazer uma 

curiosidade específica a respeito da compreensão dos alunos em relação aos 

conceitos de educação e formação humana40. 

 Na primeira questão, os alunos deveriam marcar um X, caso lembrassem, no 

nome dos professores que já haviam ensinado a eles. Solicitamos aos alunos que 

eles não deixassem de responder. 

                                                 
37 O questionário encontra-se em anexo. No modelo do questionário em anexo foram alteradas 

algumas informações como nome da instituição e dos professores para preservar a identidade dos 
mesmos. 

38 Os alunos indefinidos que entraram em nossa amostra pagavam disciplinas do sétimo ao nono 
períodos. 

39 Os alunos que responderam os nossos questionários estão em uma proposta curricular que prevê 
o término do curso em quatro anos e seis meses para os alunos regulares. 

40 No momento, esta questão foi ignorada para fins do presente estudo. 
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 Nas colunas onde os alunos deveriam marcar, constavam os nomes apenas 

dos professores efetivos dos últimos quatro anos de cada área41. Não colocamos 

nomes de professores substitutos nos questionários. Referimo-nos aqui a 

professores substitutos como sendo aqueles que possuem um contrato por tempo 

determinado na instituição, lecionando por um período, geralmente, no máximo de 

vinte e quatro meses. A inclusão desses professores nos traria algumas dificuldades 

na coleta, visto a grande rotatividade destes nos cursos. A opção de inclusão desses 

na nossa pesquisa traria problemas que se agravariam por termos inclusive optado 

por aplicar o questionário apenas com os alunos dos três últimos períodos do curso 

de Pedagogia. Ressaltando que na instituição “A” o curso tem a duração de quatro 

anos e na instituição “B” de três anos e meio, incluir os professores substitutos, 

nesses casos, empreenderia ter que ir à procura de muitos que, com certeza, já 

haviam se desligado do curso e da universidade. 

 Mesmo se o aluno não havia estudado com o professor “A” que ensinou 

Didática quando ele estudou no terceiro período, lá no sétimo, por exemplo, talvez 

ele já tivesse tido a oportunidade de ter sido aluno do mesmo.  

 Consideramos também que os alunos marcaram os nomes de alguns 

professores que conheciam de outras atividades (extensão, pesquisa, monitoria, 

palestras). 

 Para nós isso é importante, pois alguns alunos, como pudemos observar, 

mesmo quando não tinham estudado com o professor “A” em sala de aula 

marcavam o nome do mesmo, e alguns ainda justificavam oralmente sua resposta. 

 Na segunda questão foi solicitado que os alunos apontassem segundo 

algumas características os nomes de três professores do curso. Foram as questões: 

• Demonstra segurança nos assuntos que ensina. 

• Está preocupado com a formação pedagógica dos seus alunos. 

• Tem uma posição teórica própria, mas não impôs seu pensamento aos 

alunos. 

• É coerente na sua prática pedagógica com as idéias que defende. 

                                                 
41 Estas áreas representavam disciplinas que se agrupavam por afinidades de conhecimento. Esta 

separação já era definida pela instituição, nós apenas colocamos no quadro do questionário. 
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• Insiste na responsabilidade dos alunos encontrarem as próprias convicções 

pedagógicas. 

 Pensamos nestas características como pertencentes a um professor que guia 

sua prática por suas convicções pedagógicas, mesmo que ele muitas vezes não 

perceba. Então, foi a partir destas características sugeridas que os alunos deveriam 

refletir e apresentar o nome dos três professores em ordem crescente. Todos os 

alunos foram avisados que a classificação (1º, 2º e 3º lugar) não seria considerada 

de forma aleatória, ou seja, seria vista como um dado de importância atribuída pelos 

alunos ao professor indicado; assim, o professor que apareceu no 1º lugar era 

compreendido como sendo, dentre os outros dois, mais aproximado às 

características sugeridas no questionário; o que aparecia em 2º lugar era 

considerado mais próximo do que o 3º, e assim subseqüentemente.  

 Não entraremos de forma mais aprofundada nas percepções que 

possivelmente estavam presentes nas respostas dos alunos, porém alguns registros 

podem ser feitos de expressões destes alunos ao responderem os questionários. 

Lembrando que o nosso objetivo ao trabalhar com o questionário era chegar mais 

adiante aos professores com os quais trabalharíamos, isso não invalida que 

brevemente registremos estes momentos com os alunos. 

 O que nos chama mais atenção na fala abaixo é que a professora 

mencionada pela aluna foi uma das quais fizemos uma rodada da primeira 

entrevista, ou seja, ela teve entre os demais professores uma média que a destacou.  

 

“A professora ‘B’ é de fato como ela nos ensina que devemos ser. 
Veja só... Tem professores que nos ensinam que se deve avaliar o 
aluno dessa ou dessa forma, mas quando nos avalia faz o de sempre. 
Essa professora não, ela chega e no início, mesmo agente dizendo 
que não é capaz, ela consegue que agente vá acreditando mais em 
nós mesmos. É isso ela permite que agente acredite, no nosso 
potencial, ela faz agente ver que podemos saber mais” (ALUNA 142). 
 

 

 Percebemos que há presente na prática dessa professora, segundo a fala da 

aluna, uma coerência entre o que discursa e sua ação; este seria um 

comportamento marcante no cotidiano de um professor que abraça sua convicção. 

                                                 
42 A fala desta aluna foi observada enquanto aplicávamos os questionários. 
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Esta professora também aposta na autonomia e na formação do aluno, quando, 

mesmo com um comportamento descrente dos alunos, ela tenta mostrar-lhes que 

eles têm possibilidade de atingir os seus próprios objetivos. 

 Quando começamos a observar os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários, decidimos que iniciaríamos a contagem das respostas a partir da 

segunda questão, respeitando a ordem dada pelos alunos. Apesar de respeitar as 

indicações dos alunos, não achamos coerente abrir mão dos nomes que apareciam 

na segunda e na terceira indicação. Isto ocorreu por percebermos que, por exemplo, 

havia professores que eram citados muito em segundo lugar e outros que tinham 

uma grande freqüência no terceiro. Dessa forma, estes professores chamaram 

nossa atenção. 

 Este primeiro momento foi decisivo para seguir na contagem da primeira 

questão, pois nela apareciam os nomes de todos os professores efetivos dos últimos 

cinco anos de cada instituição. Enfim, com os resultados da contagem da segunda 

questão, optamos por tabular apenas os 10 primeiros nomes com maior pontuação 

na segunda questão. 

 Considerando as respostas dos alunos, chegamos a um resultado sobre o 

qual fizemos algumas reflexões originadas principalmente nas observações 

resultantes da aplicação do questionário.  

 Entre estas falas de alunos também nos chamou a atenção a de outra aluna 

que expôs não ter condições de apontar apenas três professores, pois achava que 

muitos dos professores que lhe haviam ensinado tinham aquelas características. 

Esta aluna realmente não indicou três, mas, segundo ela – e a leitura do seu 

questionário -, quase todos os professores que lhe ensinaram alguma disciplina 

durante o curso. Apesar de considerarmos muito importante esse depoimento da 

aluna, este questionário foi tabulado como nulo, pois fugiu às orientações dadas 

para seu preenchimento. 

Esta posição de defender que a indicação de três professores era insuficiente 

foi percebida em várias falas de alunos. Para a maior parte dos casos, apesar de 

fazerem questão de registrar verbalmente, na folha com o questionário os alunos 

escreviam apenas os três nomes solicitados. 
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 Para este levantamento, atribuímos uma pontuação que seria multiplicada 

pelo total de vezes indicadas, ficando da seguinte forma: primeira indicação = 10, 

segunda indicação = 8, terceira indicação = 6. 

 Dessa forma, por exemplo, se o professor “C” apareceu 20 vezes na primeira 

indicação, 5 na segunda e 5 na terceira, ele teria no final 270 pontos (200+ 

40+30=270). Dividimos a pontuação alcançada por cada professor pelo número das 

vezes em que aparecem como professores dos alunos que responderam ao 

questionário. 

 Com o resultado da questão 2, verificamos os dez professores que obtiveram 

a maior soma de pontos e então fomos para o levantamento da quantidade de vezes 

que este mesmo professor aparecia na questão 143. Exemplificando, se o professor 

“C” na questão 2 obteve o total de 270 pontos e apareceu em 67 questionários, 

então ele ficava ao final com valor 4,02. Esses valores formaram a nossa escalação 

dos 10 professores. 

 Destes dez professores, na instituição “A”, 2 estavam afastados de suas 

atividades no semestre da nossa coleta e tinham que ser excluídos dos possíveis 

sujeitos da nossa pesquisa; mais dois foram excluídos, pois apresentaram uma 

diferença de 2,50 em relação aos demais. Então resolvemos ir para um segundo 

momento do nosso levantamento com os 6 que apresentaram o resultado maior. Na 

instituição “B”, observamos que os seis primeiros professores apresentavam uma 

diferença muito maior em relação aos demais, e foi então com estes que 

prosseguimos na nossa coleta. 

 Sem sombra de dúvida, não se trata, apesar da quantidade significativa de 

números e cálculos, de uma escolha segura de professores com convicção 

pedagógica. Precisamos levar em conta toda problemática da avaliação docente 

pelo aluno que não cabe aprofundar na nossa pesquisa. Poderíamos ter feito um 

levantamento semelhante entre os colegas de trabalho, e o resultado teria que 

contar também com um número significativo de fatores que distorcem a percepção 

mais objetiva da realidade. O que importa de fato nessa primeira fase foi um 

aumento da probabilidade de selecionar professores com o perfil desejado. Os 

                                                 
43 Apesar de solicitarmos dos alunos que não deixassem de assinalar os nomes dos professores na 

questão 1, aconteceram casos de alunos que simplesmente não lembravam dos nomes. 
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primeiros resultados confirmam a expectativa em relação ao caminho escolhido. 

  

3.6.2 ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

 

 Dando continuidade à coleta iniciada, realizamos com os professores44 uma 

entrevista, para depois, partindo de suas respostas, escolhermos três dentre os seis. 

Tendo em vista o tempo disponível para finalização da tese, achamos que 

poderíamos trabalhar na outra instituição com esse mesmo quantitativo. 

 As entrevistas consistiam em um roteiro semi-estruturado com 2 perguntas 

que foram pensadas com a finalidade de já nesse primeiro momento perceber 

aqueles que poderiam colaborar com as nossas questões de pesquisa. 

 Constavam no roteiro as perguntas: 

 

1. Você acha que é importante o educador ter uma convicção própria sobre o que é 

educação? Se sim, fale sobre a sua.  

2. O que você acha que contribuiu para formar essa convicção pessoal? 

 

 A primeira questão, que se desdobra em duas partes, nos deu já neste 

momento uma narrativa significativa sobre a convicção destes professores, mas 

reconhecemos que todas necessitariam de um tempo maior para serem 

aprofundadas, o que foi feito nos encontros seguintes com os três professores de 

cada instituição. Isto ocorreu também em relação à segunda questão. 

 

3.6.3 ENCONTROS TEMÁTICOS 

 

 Chamamos de “encontros temáticos” os encontros que se seguiram, também 

individualmente, após as entrevistas com os doze professores. Após selecionarmos 

três professores, realizamos esses encontros, que chamaremos também de 

conversas. Para esses, não havia um roteiro pré-elaborado, as questões que 

                                                 
44 Trataremos todos os professores e professoras no masculino. 
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geravam as narrativas dos professores iniciavam a partir de uma pergunta sobre 

suas respostas na entrevista anterior. 

 Decidimos por não estabelecer perguntas, pois as respostas geravam em nós 

curiosidades a respeito de questões que giravam em torno do nosso objeto de 

pesquisa. Dessa forma, perguntas elaboradas só eram feitas aos professores 

quando alguma resposta (da primeira entrevista) ou das narrativas (dos encontros 

temáticos) não nos deixavam clara alguma questão. Essas perguntas, quando 

existiam, geralmente eram em torno de acontecimentos, pessoas, sentimentos que 

não ficavam claros no encontro anterior. 

 Ficava a cargo dos professores escolher os locais, datas e horários dos 

encontros, e isso foi feito sempre em consonância com nossa disponibilidade. Era 

importante nesses encontros um tempo maior dos professores, além de um local 

que não tivesse muitas intervenções, pois em todos os encontros foi utilizado o 

gravador. Nesse sentido, é importante dizer que, por solicitação dos professores, 

todos foram realizados nas próprias instituições onde lecionavam, em horários e 

datas diversos. 

 O quantitativo de encontros foi pensado em dois ou três para cada professor, 

e assim se realizou, tendo cada encontro de 40 a 80 minutos de duração. Após os 

encontros, realizávamos sozinhos a escuta das gravações das falas dos 

professores, para poder planejar o encontro seguinte. Ao final de todos os 

encontros, foram feitas as transcrições na íntegra. Na apresentação das falas, no 

capítulo de análise, foram feitas algumas correções, mas sempre se respeitando o 

sentido e o significado dos professores, e elementos que podiam identificar os 

mesmos, outras pessoas ou instituições foram alteradas para resguardar suas 

identidades. 

 Nas falas alternadas de cada professor, procuramos apresentar trechos de 

nossas conversas para o leitor apreciar uma parte das narrativas desses. A 

organização das mesmas foi planejada para que pudéssemos ao máximo trabalhar 

as falas, trazendo, mesmo que não estejam inteiras, mas representem 

significativamente o que foi mais aproximado ao que estamos pesquisando. A 

transcrição de todas as conversas se aproximou de 180 páginas, e não seria 

prudente expor ao leitor todo esse material. Nem tão pouco nos prontificamos a 

anexá-las, por questões éticas.  
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(...) Pois de tudo fica um pouco. 

Fica um pouco de teu queixo 
no queixo de tua filha. 
De teu áspero silêncio 

um pouco ficou, um pouco 
nos muros zangados, 

nas folhas, mudas, que sobem. 

Ficou um pouco de tudo 
no pires de porcelana, 

dragão partido, flor branca, 
ficou um pouco 

de ruga na vossa testa, 
retrato. 

(...) E de tudo fica um pouco. 
Oh abre os vidros de loção 

e abafa 
o insuportável mau cheiro da memória. 

(Carlos Drummond de Andrade-Resíduo) 
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CAPÍTULO 4 - UMA CONVERSAÇÃO COM AS NARRATIVAS DOS 

PROFESSORES: APROXIMAÇÕES ÀS ORIGENS DAS CONVICÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

 

4.1 QUEM SÃO NOSSOS PROFESSORES? O PERFIL DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

 Apresentamos neste momento características mais gerais e aspectos 

pessoais importantes a respeito dos professores colaboradores. São impressões 

colhidas no percurso das narrativas e que por hora irão compor o perfil dos mesmos. 

É relevante neste espaço apresentar estas informações para que o leitor também 

conheça os professores para além do que apresentaremos na análise das 

narrativas. 

 Lembramos que a primeira etapa com professores foi realizada após a 

tabulação, com seis professores da instituição “A” e seis da instituição “B”. Porém, 

para a descrição dos perfis a opção, a nosso ver mais correta, foi fazer com seis 

professores escolhidos para dar prosseguimento aos encontros temáticos (três da 

instituição “A” e três da instituição “B”), pois foi com eles que tivemos um maior 

tempo de conversas nos dando assim subsídios mais coerentes para compor essa 

parte e a análise do trabalho. 

 Vale ressaltar que tivemos o cuidado de, apesar de apresentar algumas 

características dos professores no perfil, não tornar a identidade dos mesmos 

explícitas; para isso, algumas informações não serão apresentadas, pois poderiam 

identificar os mesmos. Então, o que será apresentado servirá para fornecer uma 

compreensão mais aproximada das condições e condicionantes da coleta dos 

dados, indicando o esforço empreendido ao longo do conjunto de ações 

metodológicas. 

 

4.2 O PRIMEIRO ENCONTRO COM OS DOZE PROFESSORES: a entrevista 
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 Após aplicarmos o questionário com os alunos das duas instituições e 

tabulado os dados, selecionamos na Instituição “A” seis professores e na Instituição 

“B” também seis. Nosso contato com esses professores foi feito na própria instituição 

onde trabalhavam. Agendávamos com os mesmos um encontro onde fazíamos duas 

perguntas:  

 

• Você acha que é importante o educador ter uma convicção própria sobre o 

que é educação? Se sim, fale sobre a sua.  

• O que você acha que contribuiu para formar essa convicção pessoal? 

 

 Houve algumas dificuldades de agendar, encontrar horários, para alguns 

professores, mas todos apresentaram bastante interesse em colaborar com a 

pesquisa. Para essa parte do trabalho, cronometramos uma média de 12 a 17 

minutos para cada professor. Esse tempo não foi determinado por nós, mas quando 

as conversas foram transcritas, achamos isto um dado importante, principalmente se 

compararmos com o segundo contato estabelecido com os professores que levou 

muito mais tempo. 

 A seleção dos doze professores (seis na Instituição “A” e seis na Instituição 

“B”) seguiu como critério a aproximação das respostas dos professores ao nosso 

foco de pesquisa, ou seja, quais aqueles que nos apontavam pistas a uma 

convicção pedagógica. 

 É importante registrar que em uma das instituições, um dos professores 

solicitou a transcrição45 para que fosse lida por ele. Esse professor nos informou que 

gostaria de ler e se fosse necessário nos reuniríamos novamente para 

complementar o que faltasse. Apesar de termos solicitado ao mesmo um retorno, 

esse não aconteceu até o momento da finalização de nossa coleta naquela 

instituição. Nessa mesma instituição, outro professor, ao qual também entregamos a 

transcrição, não pôde participar da escolha para segunda parte das entrevistas, pois 

o mesmo adoeceu e necessitou de um afastamento para tratamento de saúde. 

Dessa forma, mesmo tendo seis respondido a primeira entrevista, apenas quatro 

                                                 
45 Todas as vezes que aplicávamos os questionários colocamos à disposição dos professores a 

transcrição e a gravação de voz; a maioria dos professores não solicitou as mesmas. 
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participaram da escolha. Podemos então dizer que nesta instituição foram avaliados 

para passar para segunda parte apenas quatro professores. 

 Com os seis professores selecionados, três de cada instituição, passamos 

para o segundo contato, que tomaria mais tempo, tanto nosso quanto dos 

professores. Nesse segundo contato, as conversas iam de, no mínimo, 30 minutos 

a, no máximo, 1 hora e 20 minutos. 

 

4.3 QUEM SÃO OS SEIS PROFESSORES NARRADORES: Perfil 

 

 Após a aplicação dos questionários com os alunos46 e chegando a um 

resultado da média obtido com as respostas, encontramos um total de três 

professores na instituição “A” e três na instituição “B”. As instituições foram uma da 

rede privada e outra da rede pública47. Na apresentação dos dados não faremos 

distinção entre os professores das duas instituições. As primeiras suspeitas de que 

poderiam existir diferenças significativas entre os docentes de uma instituição 

privada e pública, no que diz respeito às suas convicções pedagógicas, não se 

confirmaram. Mantivemos a distinção na descrição dos procedimentos por 

considerar que a ausência de diferenças, entre os dois grupos de professores, 

também é um dado relevante, na medida em que a convicção deles parece 

independente da instituição em que trabalham. Isso significa que é bem provável 

que esses docentes, mesmo trocando o tipo de instituição, mantiveram a sua 

convicção pedagógica. 

 Lembramos que as informações acerca dos professores aqui apresentados 

referem-se àqueles que obtiveram as maiores médias na tabulação dos dados48. 

Assim, a partir desse resultado, esse perfil foi construído baseado em nossas 

observações, conversas informais e complementadas pela leitura das narrativas dos 

próprios professores. Chamaremos todos, professores e professoras, por 

professores. Essa é também uma forma de colaborar para não chamar a atenção 

                                                 
46 Essa parte da coleta já foi detalhada no capítulo anterior. Porém, é importante enfatizar que mesmo 

tendo sido decisória a participação dos alunos, não se pode perder de vista que os sujeitos da 
pesquisa são os professores apontados por eles. 

47 Anunciamos no capítulo metodológico os nossos critérios de escolha das instituições. 
48 A forma como chegamos a essa média foi apresentada e exemplificada no capítulo anterior. 
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para a identidade dos mesmos, porém podemos adiantar que o conjunto de 

professores é composto por um professor e cinco professoras. 

 Todos os seis professores assumem o cargo de professores efetivos nas 

instituições em que trabalham. Inclusive, é bom lembrar, que não incluímos no 

questionário (anexo 01) trabalhado com os alunos, nomes de professores substitutos 

ou afins.  

 Como nosso trabalho escolheu um curso do ensino superior, vale ressaltar 

que os seis professores possuem uma longa experiência no magistério superior, 

dentre eles o menor tempo é de oito anos, só nesta modalidade, mas tendo esse 

professor passado por outras experiências de ensino. Inclusive, dos seis, cinco 

tiveram outras experiências de ensino em diversos espaços, anterior ao exercício do 

ensino superior, seja em escolas da rede pública e/ou privada e/ou em espaços não-

formais de ensino. 

 Em relação ao ensino em espaços não formais, foi uma surpresa encontrar 

entre os professores quatro que já haviam trabalhado nesses espaços de ensino, 

inclusive, atribuem em suas narrativas um grande significado para essas 

experiências em sua formação, tanto profissional, quanto a formação pessoal49 

(formação humana). Acerca ainda do trabalho em espaços não-formais, conforme as 

conversas, foi possível identificar que dois professores trabalham atualmente como 

voluntários nesses espaços50. 

 É importante também notar que entre os professores, dois, antes de assumir 

seus cargos na universidade, trabalhavam nas secretarias de educação tanto de 

municípios da região metropolitana, quanto na secretaria de educação do Estado. 

Essas funções, segundo os professores, contribuíram muito para conhecer mais de 

perto a realidade das escolas e isso reverbera nas suas ações dentro da 

universidade com os alunos do curso de Pedagogia. Outros, mesmo exercendo suas 

atividades dentro da universidade, são convidados e assumem assessorias de apoio 

às secretarias tanto do Estado, quanto de municípios da região metropolitana. Esses 

trabalhos são muitas vezes de formação continuada. 

                                                 
49 Essa expressão, formação pessoal, é sugerida nas falas de alguns professores. Nossa 

compreensão do sentido da mesma aponta para o que assumimos nesse trabalho como formação 
humana. 

50 Para não dar margem ao desvendamento da identidade, não especificaremos quais as atividades 
realizadas por esses professores. 
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 É importante notar que, mesmo atuando na formação inicial dentro das 

universidades, os professores não encerram aí suas contribuições. Eles atuam 

também na continuidade dessa formação. Em relação ao nosso trabalho, é 

importante ressaltar que há aí mais possibilidades de evocar suas convicções, pois 

já há um princípio implícito nessa atitude, ou seja, pensar que a formação do 

professor não se esgota na formação inicial realizada nas universidades. 

 Dos seis professores, quatro assumem, além do magistério, cargos 

administrativos dentro das próprias instituições. Isso aponta para o que já 

confirmamos ao falar das condições dos professores do ensino superior no Capítulo 

I, ou seja, muitos são levados a ter que assumir, além do ensino, cargos 

administrativos. Considerando-se que esses cargos só podem ser assumidos por 

professores das instituições, e os mesmos não são eximidos da atividade do 

ensino51, isso irá refletir nas relações internas do ambiente universitário. 

 Em relação à formação dos professores, a opção dos cursos de graduação 

foi: três fizeram o curso de Pedagogia, dois de Psicologia e um fez Ciências Sociais. 

Já no curso de Mestrado, as escolhas variavam apenas entre as áreas de Educação 

e Psicologia. Quanto ao Doutorado, três professores já haviam encerrado nas áreas 

de Sociologia, Educação e Psicologia, enquanto um professor ainda não havia 

concluído o seu curso na área de Psicopedagogia, e um ainda não havia feito 

doutorado, possuindo o título de mestre. Em relação às titulações dos professores, 

ficamos preocupados se o fato de nos apresentarmos como “aluna” do Doutorado 

não havia influenciado inicialmente o comportamento durante as narrativas de 

alguns professores, não só os professores com a titulação de Mestre, mas também 

os com o Doutorado. Houve inclusive uma situação que exemplifica essa 

inquietação. Em uma das salas de aula que fomos aplicar o questionário com os 

alunos, a professora que concedeu seu espaço nos apresentou como aluna da 

Especialização que iria colher dados para pesquisa. 

                                                 
51 Ao expor essa questão, que é problemática no ensino superior no Brasil, não estamos de forma 

alguma querendo sugerir que pessoas externas à universidade venham a assumir esses cargos, 
nem tampouco que professores que assumam os cargos administrativos deixem de exercer o 
ensino. O que refletimos ser problemático é que com um baixo índice de contratação de 
professores por parte das universidades, principalmente públicas, e a contenção de admissões nas 
privadas, isso causa um excesso de atividades para os professores, comprometendo assim sua 
própria formação. Isso, a nosso ver, reflete diretamente no tipo de relação que então fica sendo 
estabelecida com os alunos e com os colegas de trabalho. 
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 Quanto aos locais de origem dos professores, também houve uma 

diversidade interessante. Encontramos dois professores oriundos de outros estados 

(do sul e nordeste) e os demais, mesmo que alguns de famílias do interior, 

nasceram na Região Metropolitana de Recife. 

 Para respeitar o sigilo dos verdadeiros nomes dos professores e de suas 

instituições, não iremos expor seus nomes, nem os relacionaremos com as letras “A” 

e “B” de suas respectivas instituições. A partir deste perfil e em toda a análise, os 

professores acompanhados serão reconhecidos por números, assim sendo, serão 

PROFESSOR 1, PROFESSOR 2, PROFESSOR 3, PROFESSOR 4, PROFESSOR 

5, PROFESSOR 6. Essa seqüência dos números foi escolhida aleatoriamente, não 

se trata de dar classificação hierárquica aos professores. 

 Essas informações dos professores colaboraram para que 

compreendêssemos as diferenças no modo de expressar, falar, gesticular e no olhar 

de nossos sujeitos de pesquisa, uma vez que essas características no momento de 

nossas conversas precisaram ser percebidas para que não houvesse de nossa parte 

uma redução ao que foi verbalizado. 

 

4.4 OS PROFESSORES E SUAS REFLEXÕES SOBRE CONVICÇÃO 

PEDAGÓGICA: ANALISANDO AS NARRATIVAS 

 

“As palavras me antecedem e me ultrapassam elas me 
tentam e me modificam, e se não tomo cuidado será 

tarde demais: as coisas serão ditas sem eu as ter dito. 
Ou pelo menos não apenas isso. Meu enleio vem de que 

um tapete é feito de tantos fios que não posso me 
resignar a seguir um fio só; meu enredamento vem de 

que uma história é feita de muitas histórias. E nem todas 
posso contar.”  

 
(Clarice Lispector) 

 

 

 Após termos chegado aos seis professores, nos debruçamos nas falas, 

resultantes das respostas do primeiro questionário, e tentamos, a partir das 

mesmas, encontrar um fio condutor para as conversas que durariam mais tempo. 

Essa segunda parte com os professores selecionados chamamos de encontros 



 

 

124 

temáticos52. E, baseados nas próprias respostas dos professores nos encontros, 

percebemos que havia temáticas em comum, referentes a contextos de vida e 

pessoas que tinham de alguma forma contribuído para as reflexões acerca da 

construção das convicções desses professores. 

 Vamos nessa parte analisar as narrativas dos professores. Foram várias as 

possibilidades pensadas para organizar de forma clara as nossas questões de 

pesquisa e as conversas com os sujeitos desta. A seleção das falas não foi tarefa 

fácil, pois a riqueza das narrativas nos chamava a atenção, porém foram 

necessários cortes para podermos organizar nossas reflexões e as falas dos 

professores. Esse recorte se deu pela necessidade de apontarmos o que se 

aproxima de nossas indagações de pesquisa e possibilitar ao leitor uma visão do 

que estamos a afirmar desde a introdução desse trabalho.  

 Podemos adiantar que encontramos elementos nas narrativas além do que 

esperávamos como respostas às questões iniciais da pesquisa. Procuramos então, 

a partir também de um olhar hermenêutico, compreender as transcrições das 

narrativas e analisá-las percebendo que é necessário interpretá-las a partir de uma 

compreensão histórica e divinatória dos fatores tanto objetivos quanto subjetivos 

(BRAIDA, 1999, p. 16). 

 As falas selecionadas para ilustrar nossa caminhada em busca de uma 

aproximação às questões e ao objeto de nossa pesquisa não foram escolhidas ao 

acaso. Cada indivíduo possui uma forma de expressão de sua fala, isso acontece 

porque linguagem não é universal, ela é sempre relativa e não se separa do 

pensamento (SCHLEIERMACHER, 1999). 

 As narrativas não são um conjunto de palavras e frases desconectadas; elas 

representam contextos que quando vistos de forma concatenada nos mostram uma 

compreensão acerca do sentido e do significado da convicção para os professores 

pesquisados.  

 Como tópicos para a análise, elaboramos os itens a partir das idéias centrais 

presentes nos questionários aplicados com os alunos, do roteiro utilizado nas 

primeiras entrevistas com os professores e das narrativas dos professores que nos 

                                                 
52 Pensamos neste nome, pois os encontros vão ser guiados por uma temática que intencionamos 

direcionar a um ponto especifico. Inclusive, a nossa opção pela abordagem biográfica se justifica 
por possuir essa característica. 
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inspirou a partir de algumas falas que foram comuns a uma boa parte deles. Isso 

não significa que deixamos as falas significativas, que expressaram aspectos 

singulares dos professores fora da análise. Trabalhamos também com as 

dissonâncias, pois elas também nos apontaram aspectos importantes para 

compreender mais sobre as convicções. 

 Nas narrativas apresentadas, tentaremos, ao máximo, deixá-las em sua 

inteireza. Essa nossa preocupação se deve ao fato de dar ao leitor uma 

compreensão mais aproximada da conversa estabelecida nos encontros com os 

professores. Sendo os trechos apresentados textos das narrativas, cremos que citar 

apenas pequenas partes poderia desvirtuar o sentido da narrativa autobiográfica. 

Apesar desse cuidado, é importante ressaltar que em alguns momentos da análise, 

dando ênfase a aspectos específicos, trechos menores das falas dos professores 

podem aparecer ou serem retomados. 

 Sabemos, de certo modo, que mesmo transcrevendo toda a conversa e 

descrevendo expressões corporais dos professores, nunca chegaríamos a uma 

visão completa, totalizante dos nossos encontros com os mesmos. Nessa 

perspectiva, não perdemos de vista que  

 

Toda linguagem contém em si um modo de intuir ou uma repartição 
prévia do que é dito, na medida em que se institui à base de uma 
organização esquematizante. O que significa dizer que a 
interpretação não se refere apenas às expressões lingüísticas, mas 
antes que a própria linguagem interpreta o real (BRAIDA, 1999, p. 
12). 

 

 

 Seguiremos, na apresentação das narrativas e dos respectivos comentários 

analíticos, a ordem dos professores, ou seja, PROFESSOR 01, PROFESSOR 02, 

PROFESSOR 03, PROFESSOR 04, PROFESSOR 05 e PROFESSOR 06. É 

importante ressaltar que a escolha da numeração para cada professor não segue 

uma seqüência segundo a lógica da entrevista, de um sentido valorativo, nem de 

ordem alfabética.  

  

4.4.1 AS CONVICÇÕES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES: COMO ELAS SE 

MANIFESTAM EM SITUAÇÕES COTIDIANAS 
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 Boa parte dos professores pesquisados, desde o primeiro questionário, falou 

espontaneamente sobre a importância das relações pessoais e profissionais 

(experiências no âmbito da formação inicial profissional e relações no campo do 

ensino – com alunos e outros profissionais) na constituição de suas convicções. As 

relações citadas vão desde a familiar, como também as que vão sendo tecidas 

durante os processos de profissionalização e de experiência profissional (tanto as 

relações com outros profissionais, quanto com os alunos). Foi comum os 

professores citarem tanto professores da graduação, do período escolar como 

também experiências com alunos e ex-alunos como sendo experiências 

pedagógicas muito marcantes. 

 

4.4.1.1 PROFESSOR 01 

 

 As situações cotidianas trazem eventos diferentes e muito marcantes, e de 

certa forma, orientam algumas de nossas escolhas diárias. Dentre as experiências 

narradas pelos professores, iniciamos com uma fala do PROFESSOR 01, que 

descreve a experiência do trabalho voluntário desenvolvido em uma comunidade da 

periferia do Recife que, de certa forma, o leva a fazer uma nova opção na sua 

formação profissional. 

 Ele inicia deixando claro que, ao contrário da maioria dos professores 

entrevistados, não tinha a intenção de se tornar professor; essa escolha vai sendo 

acolhida justamente quando é levado a participar de um trabalho voluntário numa 

comunidade da cidade do Recife: seguir a carreira profissional na educação. 

Vejamos:  

 

... inicialmente eu não tinha nenhuma pretensão, quer dizer, quando 
eu rememoro um pouco a infância, a própria adolescência, eu não 
consigo encontrar, nenhum elemento forte, caminhando para uma 
escolha profissional no campo da educação, então é exatamente 
nessa comunidade que isso vai se dar. Vai se dar por quê? Vai se dar 
porque a experiência lá tinha um tom, quer dizer, embora fosse uma 
experiência social. A experiência que eu estou fazendo referência é 
uma organização social, não é uma organização educativa. Ela tem 
atividades educativas, mas ela não é uma escola formal, não é uma 
instituição formalizada que tem uma intencionalidade de promover 
educação. Ela tem atividades, princípios educativos. Então, essa 
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organização contempla um leque de atividades sociais, educativas. 
Ela, por exemplo, na época em que nós éramos voluntários, no inicio, 
nos defrontávamos com a necessidade de desenvolver exatamente 
ações de natureza educativa. E é ai que vem um rebatimento da 
construção de uma identidade pela negatividade. Como eu não era da 
área da educação, nem era da área de Ciências Humanas – lá havia: 
psicólogos, pessoas da área de saúde, pessoas ligadas ao campo da 
arte. E minha área profissional era, eu tinha feito, fazia pouco tempo, 
um curso de edificações e trabalhava na área de edificações, eu era 
um técnico em edificações - Por esse rebatimento, quer dizer, por 
essa oposição de negatividade, eu vou criar uma intenção de buscar 
um conhecimento pedagógico que me propiciasse, não construir uma 
identidade profissional, esse busca pela pedagogia não era para 
abandonar a área técnica, nesse momento. A idéia era buscar 
conhecimentos pedagógicos que me possibilitassem ter uma 
intervenção mais qualificada junto a essa experiência sócio-educativa. 
Tanto é que a escolha do curso foi pelo horário da noite. Porque eu 
trabalhava durante o dia na área de edificações e a noite eu fazia o 
curso. E é exatamente com a entrada no curso que essa questão da 
identidade profissional ela vai se consolidando como uma 
possibilidade ... (PROFESSOR 01). 

 
 

 Ele continua acentuando a importância de agregar uma formação específica 

para melhorar sua atuação como voluntário naquele local: 

 

Então eu tinha essa percepção de que os saberes pedagógicos de 
alguma maneira iriam possibilitar uma intervenção mais qualificada lá. 
Não que isso fosse uma exigência da organização, mas era uma 
demanda minha, talvez por conta da minha exigência pessoal de 
sempre fazer as coisas com um nível de qualidade, da melhor forma 
possível. Eu não tinha a idéia de me profissionalizar, a idéia era 
adquirir uma bagagem de saberes, de procedimentos que me 
possibilitassem, mesmo sendo uma atividade voluntária, uma 
atividade que não era profissional, mas fazer isso da melhor forma 
possível. (PROFESSOR 01). 

 
 

 Como podemos notar, essa experiência é essencial para o primeiro passo na 

constituição de uma aproximação à carreira docente. Sua fala é clara ao expor suas 

primeiras opções, mas por razões de adequação a uma situação a qual ele adere – 

ser voluntário numa “organização social” – a sua vida vai tomando caminhos 

inesperados.  

 Percebemos nessa fala já uma atitude, que não é muito comum e que 

antecede toda a formação profissional no curso de Pedagogia (curso escolhido pelo 

PROFESSOR 01). A vontade de fazer a coisa bem feita e independente de 

interesses próprios é o que marca a sua escolha pelo curso. A atividade, para qual 
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procurou aperfeiçoamento, era um trabalho não remunerado e a iniciativa de estudar 

Pedagogia não foi uma exigência externa à vontade do professor. Não existem 

indícios que os membros da organização social em que participava o coagiram para 

se aperfeiçoar no campo da pedagogia para dar conta das questões pedagógicas da 

organização. O professor destaca a negatividade que o impulsionou, a necessidade 

que ele mesmo sentiu para intervir de uma forma mais decisiva naquele local. Se 

engajar numa organização social já não é uma iniciativa de muitos, e muitos que 

participam de tal tipo de trabalho o fazem por motivações que em última instância 

suprem necessidades próprias das pessoas como, vaidade, superar derrotas 

pessoais, status social e objetivos políticos partidários, suprir deficiências afetivas e 

a necessidade de se auto afirmar. É difícil supor isso numa pessoa que assume o 

sacrifício de tempo e estudo de um curso de graduação, para fundamentar melhor 

seu voluntariado, como parece ser o caso do PROFESSOR 01. Por outro lado, fica 

claro que o professor não se sentiu estimulado a mostrar o seu engajamento da 

mesma forma na sua atividade profissional anterior (edificações). O estímulo de 

fazer as coisas da melhor forma possível já se deslocou para a ação pedagógica, se 

bem que ele mesmo não tinha clareza maior dessa mudança. É o querer de um 

saber útil e mais adequado para a prática pedagógica na iniciativa social que o 

impulsiona, atitude diferente de uma conjuntura em que a prática pela prática já é o 

caminho das certezas mais sólidas. 

 É então, como já mencionamos, a partir daí que ele irá ingressar no processo 

de construção de uma nova “identidade profissional”. Segue o PROFESSOR 01:  

 
...ela se consolida como uma possibilidade, nessa intermediação entre 
o trabalho sócio-educativo na organização social, daquela 
comunidade, e o contato com os saberes mais sistematizados, mais 
formalizados, do campo da Pedagogia, que a gente vai forjar uma 
identidade profissional. Ela, só se consolida de fato, num segundo 
momento, já na graduação, como aluno de graduação em Pedagogia, 
quando no meio do curso uma amiga, que era aluna também do 
mesmo curso e na época era responsável por uma outra organização 
social, que estava abrindo um projeto para trabalhar com 
adolescentes em situação de rua. Ela sabia da minha intervenção lá 
na outra comunidade, na organização social, então me convidou para 
que a gente pudesse fazer uma intervenção muito próxima nessa 
outra organização que ficava em um município da região 
metropolitana do Recife. Só [então] de maneira profissional, [e não 
como voluntário] que eu vou sair da área técnica, peço demissão na 
empresa [que trabalhava] para assumir essa identidade, não 
profissional, mas como educador. No caso fui atuar como educador 
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social - é assim que a gente chama dentro dos movimentos - até 
porque eu ainda não tinha concluído a formação, eu não era 
pedagogo ainda, mas [é justamente] ai que a identidade se consolida 
profissionalmente. É com esse convite para trabalhar com os meninos 
de rua, daquele município, que a gente então resolve fazer confluir, 
uma experiência sócio-educativa, com uma identidade profissional 
atrelada ao campo da educação. (PROFESSOR 01). 
 

 

 São, a princípio, essas duas experiências que vão conduzir o professor a 

tomar rumos distintos do que havia planejado inicialmente para sua vida. São 

situações que não foram planejadas, mas que ocorrem, e, o que antes era uma 

necessidade para realizar bem uma atividade voluntária, se torna mais adiante uma 

formação profissional que vai levá-lo a exercer uma nova atividade profissional, no 

caso, a de educador social. 

 O PROFESSOR 01 viveu as duas experiências ao mesmo tempo, ou seja, 

como voluntário numa comunidade pobre do Recife e outra como educador social, 

no município vizinho. O fato é que a confluência dessas duas experiências, 

juntamente com a sua formação acadêmica, vai possibilitar a esse professor mais 

oportunidades do que ele esperava. 

  
... [Naquela época] eu [não tinha] muita distinção, por exemplo, entre 
uma dimensão técnica e uma dimensão humana, o fato de trabalhar 
em edificações não me produzia uma mentalidade tecnocrática, de me 
impossibilitar de viver outras experiências. Tanto que a inserção na 
comunidade aqui do Recife, vinha paralelamente, eu não via como 
coisas conflitantes, eu pude durante dois anos e alguma coisa 
equalizar a experiência lá, a experiência na graduação em Pedagogia 
e a atividade profissional sem grandes problemas. Quer dizer, do 
ponto de vista profissional, enquanto eu estivesse lá na atividade 
profissional de edificações eu a vivia intensamente, até porque foi uma 
escolha feita na adolescência, no final da adolescência, e ela tinha 
sido vivida como uma atividade. Eu via a edificação como uma 
atividade profissional. Eu tinha uma atividade profissional, mas eu não 
tinha uma identidade profissional. Então, ser técnico em edificações 
não tinha o peso, digamos, que a escolha de ser pedagogo passou a 
ter. Então, quando eu vou sair lá da área de edificações não há 
ruptura porque eu vou sair de uma atividade. Mas, não há nenhum 
desequilíbrio no sentido identitário, quer dizer, não há nenhuma crise 
identitária nessa passagem. Até porque a identidade, pelo menos, ela 
vinha pouco a pouco se consolidando já como docente. 
(PROFESSOR 01). 

 

 No final dessa fala o professor, mesmo sem perceber já naquela época, inicia 

a construção de uma identidade docente; mais do que isso, percebemos que antes 
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desse momento o PROFESSOR 01 já tem elementos que nos levam a crer na 

constituição de uma convicção pedagógica. Podemos afirmar isso analisando, por 

exemplo, sua dedicação ao trabalho voluntário. Inicialmente, a própria inserção 

nessa experiência se dá por uma aderência pessoal; um segundo elemento que 

acreditamos fortalecer nossas desconfianças é reforçado pela procura autônoma de 

um curso que o ajudasse a efetivar melhor suas ações dentro da primeira 

organização. 

 Outro dado que nos chama a atenção se refere à menção que o professor faz 

sobre a distinção entre o técnico e o humano, reflexão que não fazia antes de 

exercer a atividade de educador social. Pelo que podemos perceber, serão os 

conflitos internos provocados pelas situações junto aos alunos que vão levá-lo a 

compreender que a sua formação no curso de Pedagogia, antes vista como caminho 

necessário e assertivo para uma ação efetiva através do domínio de teorias e 

técnicas de ensino, nas próprias experiências educativas se mostra ineficaz, como 

veremos, para resolver os problemas cotidianos. Será um conjunto de fatos que vai 

se seguir após o ingresso no curso de Pedagogia e na outra experiência, em outra 

organização social, que o levará a essa compreensão. Esse processo, provocado 

por situações tanto com seus alunos quanto com os professores de seu curso, o 

levará a modificar seu posicionamento, aparentemente passivo, diante da questão.  

 Antes de analisar os momentos em que se constitui a convicção pedagógica 

do PROFESSOR 01, apresentamos o que ele mesmo ofereceu em termos de 

descrição dessa convicção, já no primeiro encontro que tivemos com ele. 

 

O que dá consistência a ação educativa é a intencionalidade formativa 
da humanidade, da humanidade presente no outro. Então no ato 
educativo eu preciso necessariamente reconhecer o outro como outro 
humano, eu não posso lidar no ato educativo, transpondo para esse 
ato educativo uma racionalidade naturalista, uma racionalidade 
instrumental em que o outro ele é um objeto de minha perversão, 
enquanto sujeito dessa ação. Acho que o ato educativo ele carrega 
exatamente essa intenção formativa, esse investimento na 
humanidade no que há de humano no outro que pressupõe 
exatamente esse reconhecimento. (PROFESSOR 01). 

 

 O professor, com certeza, no momento inicial de sua trajetória como docente 

não tinha essa percepção. A importância das experiências enquanto fomentadoras 

de lembranças significativas podem ser contempladas na fala acima. O professor, 
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como ele mesmo já comentou, não tinha anteriormente uma compreensão de que o 

ato formativo não prescindia apenas da técnica, porém ao longo de suas narrativas 

podemos perceber que a compreensão do professor não foi construída sem que 

houvesse o movimento de rememoração de suas vivências e que o fez chegar a 

novas descobertas sobre sua própria formação. 

 Nesse sentido, retomar as lembranças em nossa memória é um movimento 

necessário para podermos compreendê-las e tentar criar e recriar novas lembranças, 

porém não se assemelha a uma superposição. 

 

Completar uma lembrança com detalhes mais pessoais não 
consiste, de modo algum, em justapor mecanicamente lembranças a 
esta lembrança, mas em transportar-se a um plano de consciência 
mais extenso, em afastar-se da ação na direção do sonho. Localizar 
uma lembrança não consiste também em inseri-la mecanicamente 
entre outras lembranças, mas em descrever, por uma expansão 
crescente da memória em sua integralidade, um círculo 
suficientemente amplo para que esse detalhe do passado ai 
apareça. (...) A inteligência, movendo-se a todo instante ao longo do 
intervalo que as separa, as reencontra, ou melhor, as cria de novo 
sem cessar... (BERGSON, 1999, pp.282-283). 
 
 

 É a partir das lembranças que vamos nos debruçar para perceber o que elas 

podem nos mostrar dos professores em relação a suas intuições e à construção de 

suas convicções. Nesse sentido, podemos observar que o que o PROFESSOR 01 

expressa é uma convicção profunda que ele possui sobre o ato educativo. Não nos 

pareceu, e para isso conflitamos positivamente com a indicação dos alunos, que 

esse professor usasse desse seu modo de pensar para induzir seus alunos na 

direção de possíveis dogmas. 

 Acreditamos que a existência e compreensão da dimensão humana é 

importante, pois a convicção é algo dessa dimensão e reflete-se nas relações de 

cada indivíduo com ele mesmo e com os outros.  

 Nesse sentido, é relevante pensarmos a relação entre educação e 

humanidade como algo que necessitamos cuidar. Sobre essa relação alerta 

Severino (2001):  
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A convivência dos homens entre si e com a natureza mostra-se 
insustentável e ameaça acuar o espaço pessoal de existência digna. 
Os indícios de uma androidização53 da espécie aumentou nas 
últimas eras, ao mesmo tempo em que os processos da produção e 
distribuição de bens atiram segmentos enormes no limbo da 
exclusão, condenando-os à inanição. (...) Nessa entropia, a 
civilização se tornou barbárie e a lógica racional se fez 
irracionalidade. Ser racional é a última característica da lógica do 
mercado! (...) A educação é radicalmente vinculada ao 
conhecimento e se torna sua mediadora para intencionalizar a 
prática humana. Daí sua importância para a existência e a imperiosa 
necessidade de se transformar a estratégia pedagógica em esforço 
de universalizar o poder intencionalizador do conhecimento, de 
modo que todos os sujeitos se dêem conta dos sentidos que 
redicionariam sua ação na linha de maior humanização (p. 12). 
 

 

 Acreditar nessas questões é uma convicção nossa, e acreditar em princípios 

que nortearão nossas ações é uma crença que também podemos observar nos 

nossos professores. Aqui especificamente vejamos o que fala o PROFESSOR 01 

sobre as atitudes necessárias para chegar à sua convicção pedagógica: 

 

Ao meu juízo, todo sujeito que está direta ou indiretamente, atrelado a 
alguma ação educativa, alguma ação pedagógica, ele precisa ter 
lucidez, clareza desse ato educativo, desse ato pedagógico. Primeiro, 
acho que a gente pode fazer uma distinção entre ato pedagógico e ato 
educativo. Eu compreendo o ato pedagógico como um processo que 
ele é eminentemente reflexivo. O que é que eu quero dizer? Que eu 
percebo o ato pedagógico como sendo uma ação reflexiva sobre as 
ações, sobre os atos educativos que eu desenvolvo. O ato educativo, 
acho que ele tem uma dimensão muito mais prática, ele se realiza 
efetivamente no âmbito da prática, no âmbito da experiência, ou seja, 
o ato pedagógico é essa suspensão desse momento da prática para 
fazer essa reflexão. Então, dito isso, o que é o ato educativo pra mim? 
Centralmente o investimento no humano. A minha percepção da 
natureza do ato educativo, é que o ato educativo ele é um ato que visa 
o outro como ser humano ele é, portanto um ato de humanização. 
(PROFESSOR 01). 
 

 

 

 Essa condição na qual o professor se expõe ao abraçar uma convicção leva-o 

ao mesmo tempo a uma situação de constante reflexão sobre a mesma. É esse 

movimento ininterrupto que conduz a uma auto-formação. Sobre isso, o 

                                                 
53 Grifo do autor. 
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PROFESSOR 01 comenta quando numa conversa perguntamos se diante de uma 

situação pedagógica desconfortável ele repensa sobre a sua convicção:  

 

Não sei se leva a repensar as convicções, acho que leva muito mais a 
amadurecê-las. A tentar de alguma forma apreender o que é que 
sustenta essas convicções, quais são os princípios, os valores que eu 
acredito. Eu acho que não existe convicção abstrata. A convicção ela 
é movida por princípios, por valores, por crenças que a gente vai 
construindo. Então essas situações ... é interessante... ao longo desse 
processo de educação, de formação vai se constituindo uma imagem 
mesmo do que significa formar-se. Onde esse formar-se pressupõe 
exatamente lidar de um lado com expectativas e lidar de outro com 
experiências, então é algo que talvez hoje, ou melhor, nesses últimos 
tempos, a gente tem meditado um pouco e refletido. Como é que a 
gente equilibra expectativas/experiência, experiência/expectativas? 
[Acredito que] toda vez que a gente se defronta com um limite, 
claramente a gente é levado a questionar qual era a expectativa, quer 
dizer, que tipo de expectativa foi projetada dentro daquela situação e 
ai se ela não acontece, quais as razões para isso? Então o que é que 
há na experiência, o que foi que aconteceu na experiência que a 
expectativa não se realiza? Então é um pouco dessa maneira que eu 
tento mover essas situações que são muito singulares, são muito 
fortes não só na perspectiva da desestruturação, de uma identidade, 
de uma atuação, mas que também são fortes na perspectiva do que 
elas possibilitam de reestruturação dessa mesma identidade, dessa 
mesma atuação. Eu acho que o dispositivo ou talvez a estratégia, para 
usar uma linguagem mais foucaultiana, seria um pouco isso, ou seja, 
pensar essa mediação entre expectativa e experiência, acho que é 
isso que eu tenho tentado fazer, quando a gente não consegue, 
quando a gente como educador, em alguma circunstância, não 
consegue lidar com aquilo que é o outro, que é o limite mesmo, do 
outro (PROFESSOR 01). 

 

  

 Então, retomando uma expressão desse professor, para um amadurecimento 

das nossas convicções é necessário que várias situações ocorram, sejam elas 

positivas ou não, mas que provoquem de alguma forma um desequilíbrio em nossas 

“expectativas” e escolhas sobre algo. Assim, podemos compreender que cada 

pessoa desenha o caminho da sua formação, traduzida em escolhas conscientes e 

pessoais; isso podemos observar nas narrativas apresentadas e é “... essa mesma 

história, atravessada pelo acaso, pelo inefável, [que] resulta em um gesto de 

interpretação daquele que narra, ofuscando os limites entre ficção e realidade” 

(CORACINI, 2002, p. 12). 

 O que significa experiência limite? Essa foi uma expressão utilizada pelo 

PROFESSOR 01, quando perguntamos sobre o que contribuiu para formar a sua 
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convicção pessoal. Essa expressão nos chamou a atenção, principalmente em sua 

explicação, que, segundo ele, nomina o conjunto de suas vivências profissionais, ou 

melhor, experiências profissionais e voluntárias: 

 

Eu localizo basicamente três experiências limites. Uma é a 
experiência com uma comunidade pobre do Recife, acho que essa foi 
uma experiência básica, porque inclusive é ela que vai me levar a 
construir uma identidade profissional atrelada ao campo educativo. 
(...) Acho que essa foi a primeira experiência que inclusive vai me 
levar, a construir uma identidade profissional ligada a educação, ao 
campo da pedagogia. A segunda experiência limite [acontece] 
enquanto eu estou em processo de formação no curso de pedagogia, 
é a relação com os meninos em situação de rua num município 
vizinho do Recife, essa foi a segunda grande experiência, que é 
quando a gente se dá conta que esse processo de formação não 
passa necessariamente pela mediação de um conteúdo específico. 
Então ao entrar em contato com os meninos, os adolescentes e 
jovens em situação de rua, isso ficou muito claro. (...). E a terceira 
experiência limite é novamente naquela comunidade pobre daqui do 
Recife, só que numa outra formação que é a formação com 
adolescentes que estão tentando se formar educadores, mas não 
educadores profissionais, o que a gente chama lá é de educadores 
holísticos. Ou seja, sujeitos que têm uma consciência mais integrada e 
mais integrante das diferentes dimensões [presentes] lá no seu 
contexto comunitário. Acho que essa terceira experiência ela é 
também a terceira experiência limite na medida em que ela vai me dar 
às bases, digamos, de percepção e clareza de como se dá o processo 
formativo. Aquilo que não estava claro lá com os meninos de rua de 
Jaboatão ... Ou estava claro na perspectiva do limite, de mostrar que a 
formação não pode estar ancorada estritamente na transmissão de 
conteúdo ou saberes específicos. Aquilo que eu constatava como 
limite, na segunda experiência, ela aparece como as possibilidades 
nessa terceira experiência. Eu acho que o contato com os 
adolescentes nesse curso de formação de educadores holísticos 
mostra exatamente por onde se dá o processo formativo, por uma 
vinculação, por uma relação de humanização que vai exatamente 
propiciar o sentido e o significado dos saberes, dos conteúdos a partir 
dos quais a gente move o próprio processo formativo. Acho que foram 
essas três experiências que me levaram a essa convicção da 
educação como um ato de investimento no humano (PROFESSOR 
01). 

 

 Entre os aspectos que nos chamam a atenção nessa fala do PROFESSOR 

01, está a expectativa inicial dele em relação à sua formação profissional no curso 

de Pedagogia. Essa expectativa inicial é causada por uma necessidade em fazer as 

coisas bem feitas na organização social, localizada numa comunidade pobre do 

Recife, e ele sinaliza como a primeira experiência limite, também identificada como 

essencial à sua vida. 



 

 

135 

 Aqui as características da convicção se encontram no despojamento de si em 

benefício do outro e também compreender o outro em sua dimensão humana. Uma 

ação que vai contra os comportamentos mais esperados, ou seja, sendo voluntário, 

abrindo mão de tempo, dinheiro e mais tarde de um emprego, para fazer algo pelas 

pessoas daquele lugar, não se percebe meramente como pessoa que se doa, mas 

também que recebe, que apreende dos beneficiados: 

 

... as condições de vida dos moradores e a forma como aqueles 
sujeitos, de alguma maneira, mesmo em condições bastante 
desiguais, bastante adversas, criam formas, laços, vínculos para 
manter a sua dignidade humana, para manter sua condição de 
sujeitos humanos (PROFESSOR 01).  
 

 

 Um jovem ter esse olhar e percepção de reciprocidade a ponto de provocar 

nele uma atitude tal que mudará o rumo de sua vida não é um comportamento 

comum. É importante verificar como essa pré-disposição se confronta com o curso 

de pedagogia na época. A expectativa era receber os subsídios para aperfeiçoar a 

sua ação voluntária, baseada na reciprocidade de atitudes humanas. O que 

encontrou foi um curso que se preocupou de modo prevalente com a transmissão de 

conhecimentos. O conflito entre essas duas percepções ficou evidente quando 

iniciou a sua segunda experiência educacional. O convite que aceitou para atuar em 

outra organização social trará a possibilidade de contrastar o que aprendeu, e tinha 

como útil para resolver seus problemas pedagógicos, confrontando isso com o 

contexto e as expectativas dos alunos. Ele então começa a perceber que havia algo 

além dos conteúdos. 

 

... o conteúdo ele tem um papel no processo formativo, mas não é ele 
o ponto de efetivação desse processo formativo. Então a habilidade, a 
competência, o conteúdo ele é fundamental porque a formação não 
acontece no vazio, ela se dá dentro de um espaço e acho que esse 
espaço é o espaço dos saberes, dos conhecimentos que a própria 
cultura sistematiza, produz, dissemina, mas não me parece que os 
conteúdos em si mesmos eles sejam o princípio diretriz do processo 
formativo (PROFESSOR 01). 

 
 

 O que ele antes pensava ser a solução para elaborar melhor a sua 

intervenção na organização social gerou, inclusive, a sensação de fracasso quando 
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se depara com um conhecimento já apropriado acerca dos princípios do que seja 

ensinar e sua realidade em sala de aula com meninos de rua. A reflexão sobre essa 

situação provoca no professor uma grande desilusão. Porém se houve de um lado 

esse aspecto de negatividade, por outro esse momento também o faz perceber com 

uma maior importância a questão dos vínculos com os alunos. 

  

... essa experiência ela vai [gerar um] movimento de crise... Ai sim, 
algo vai mexer... Não com a atividade profissional, mas com a 
identidade. Por isso que eu coloco esse segundo período como de 
fato o mais relevante. Porque eu estava na metade do curso de 
Pedagogia, obtendo aquilo para o qual eu tinha vindo inicialmente 
para o curso, que era um conjunto de saberes específicos para 
desenvolver uma atividade docente. Eu estava justamente na metade 
do curso, num currículo [onde tinha a fase] as chamadas 
metodologias. Eu estava encerrando (...) o ciclo básico, que eram os 
fundamentos teóricos, com os fundamentos metodológicos. E ai o que 
é que vem pela frente? Vem a prática dos estágios e as habilitações 
específicas, mas veja, na minha cabeça, eu já tinha do ponto de vista 
da identidade profissional aquilo que era necessário para o exercício 
da docência que eram os fundamentos teóricos e metodológicos da 
profissão de pedagogo. E ai... qual é o meu espanto? Na experiência 
com os meninos de rua eu vim perceber, a duras penas, quer dizer, 
durante mais de dois anos, na relação com os adolescentes e os 
jovens, que esses fundamentos teóricos e metodológicos, o que eu 
estava chamando de saberes pedagógicos, eles não eram suficientes 
para mediar os processos de aprendizagem, para mediar os 
processos de relação, para mediar um processo formativo com eles. 
Porque era isso que era a docência na minha cabeça era até então. 
[Ou seja, ser docente] era ser um profissional que de posse de um 
conjunto de saberes transmite esse conjunto de saberes que 
possibilita a outros fazer coisas, assim como ao adquirir os 
fundamentos teóricos, metodológicos, no curso de Pedagogia, me 
possibilitou, por exemplo, me candidatar a ser um educador social 
dentro de uma organização social. Na minha cabeça o esquema era 
muito linear: eu me aproprio de um conjunto de saberes teóricos e 
metodológicos e vou fazer coisas, vou usar desses saberes em 
termos de minha ação. Então na minha cabeça um professor era 
exatamente desse jeito (PROFESSOR 01). 

 

 O motivo dessa crise, segundo o professor, se deu pelo fato de “... não 

conseguir dar conta de uma aprendizagem de conteúdo...” (PROFESSOR 1). É para 

ele uma desilusão, mesmo antes sendo de outra área profissional, optou por 

aperfeiçoar seus conhecimentos na área educacional e assim exercer atividades 

educativas numa outra organização onde era voluntário pensando obter melhor êxito 

nas suas atividades como educador. Agora após abrir mão de um emprego na área 

técnica e aceitar o convite de uma amiga para atuar em outra organização, agora 
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como educador social, ele se depara com essa desilusão. Ele relembra algumas 

situações onde percebia que havia algo errado com sua prática: 

 

... Eu montava toda aula, seguindo todas as orientações teórico-
metodológicas na área de língua portuguesa. Mas não era aquilo que 
fazia de fato eles se conectarem com os saberes que eu estava 
tentando dispor. (...) É então que eu vou começar a desconfiar que há 
alguma coisa equivocada. Num primeiro momento eu percebi isso 
como uma fragilidade pessoal, achava que era porque de fato, apesar 
de estar num curso de Pedagogia, eu ainda não tinha adquirido uma 
competência para ensinar Português, Matemática, História e 
Geografia, porque os meninos não aprendiam, quer dizer, os meninos 
não aprendiam do ponto de vista pragmático, do ponto de vista do 
conteúdo, não estou querendo dizer que eles não me devolviam aquilo 
que eu esperava que fosse ser devolvido em termos de conteúdo 
específico de formação escolar. Mas disso eu só vou me dar conta 
muito mais adiante. Na minha cabeça,[naquela época] a formação 
humana passava basicamente pela mediação de conteúdos, na minha 
percepção eram os conteúdos que formavam as pessoas, as pessoas 
resultam de uma apropriação maior ou menor, melhor ou pior de um 
conjunto de conteúdos. Era isso eu entendia na época... 
(PROFESSOR 01). 
 

 

 Segundo o PROFESSOR 01, algumas situações provocam uma reflexão 

acerca dessa constatação, levando-o a sensações que vão desde uma 

compreensão de despreparo, fracasso, a um questionamento sobre seu modelo 

formativo na época, ou seja, o modelo de educação pragmática, que ainda hoje é 

muito forte na subjetividade construída acerca do que deve ser um bom professor, e 

que o PROFESSOR 01 também aderiu naquele momento como aluno do curso de 

Pedagogia e também como educador social. Ele hoje compreende que esses 

modelos formativos desenham um modelo de escola, independente da realidade na 

qual se está inserido. Então, na experiência não formal, ele via essa perspectiva e 

também, como relata abaixo, os seus alunos tinham essa compreensão.  

 

Tem várias situações anedóticas que acabam, apesar de singulares, 
montando uma paisagem. Por exemplo, eu me lembro, lá no trabalho 
com meninos de rua que teve um fato que para mim foi muito 
interessante. Eu tinha um aluno que tinha uns 17 anos quase 18 anos 
e que não lia, não escrevia. Então uma das coisas que me 
incomodava era exatamente isso. Eu tive [no meu curso de 
Pedagogia] uma formação nessa área de leitura, de escrita dentro de 
ideais construtivistas, interacionistas. Então, eu montava uma série de 
dispositivos pedagógicos com base nesse ideário, exatamente para 
favorecer a interação, o diálogo, a conversa, para partir do próprio 
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contexto, da própria realidade dos alunos e dai fazer a sistematização 
dos conteúdos. E eu me lembro que com esse aluno, especificamente, 
nada disso funcionava. Mesmo quando ele já tinha um bom nível de 
relação com os outros alunos ele ficava distante. No horário das aulas, 
diferente de outros momentos, ele fazia questão de ficar a distância, 
ele raramente participava e aquilo me incomodava muito. Me lembro 
que ele vinha inclusive com um livro, ele tinha um livro que ele andava 
sempre com ele, e eu não usava livro porque eu tentava trazer textos 
como jornais, como reportagens, tentava fazer um trabalho mais 
nessa outra direção. E certa vez eu fui exatamente questionar ele, por 
que é que ele não participava. E ele dizia que para ele aprender a ler 
e a escrever ele tinha de usar o livro, que era uma cartilha, então eu 
vim a descobrir que era uma cartilha que ele tinha conseguido quando 
ele passou pela escola. Então isso me chamou muito a atenção, 
porque eu vinha de uma formação que fazia toda uma crítica ao 
ensino tradicional. No entanto, na relação concreta eu só consegui 
chegar a esse aluno quando eu abri um espaço na minha sala de aula 
para fazer o uso da cartilha.(...) se eu fosse pensar nos modelos que 
eu tinha aprendido no meu curso, aquilo não aconteceria. Eu tinha 
feito inclusive vários trabalhos críticos sobre aquele tipo de material, 
sobre a qualidade dele. Mas foi exatamente quando eu me rendi a 
fazer uso daquele material, que para ele era significativo, porque 
estava atrelado a uma visão de escola que ele tinha, que ele 
possibilitou aprender comigo outras coisas. Esse foi um dos 
elementos que me levou a por em questionamento aquilo que para 
mim era muito natural naquela época, por exemplo, o modelo dito 
construtivista amparado basicamente nas pesquisas na área da 
cognição, isso que eu incorporava com muita naturalidade sem muita 
problematização. É esse exemplo desse aluno que representa uma 
situação que me fez tomar esses modelos que nós pedagogos 
gostamos de utilizar para embasar as nossas ações e começar a ver 
eles com um pouco mais de criticidade para perceber que a própria 
experiência pedagógica ela tem uma singularidade, uma 
irredutibilidade onde os modelos eles apenas nos ajudam a fazer uma 
aproximação dessas experiências, mas nenhum modelo pode recobrir 
a própria experiência que está sendo vivida ali (PROFESSOR 01). 

  

 

 A preocupação com um determinado aluno o faz observar mais atentamente 

para sua prática. O vínculo com aqueles alunos possibilitou que o PROFESSOR 01 

tivesse empatia com as necessidades e vontades reais do aluno que tinha um 

comportamento que destoava dos demais, e a partir daí superou seus esquemas 

pré-concebidos a respeito dos pressupostos que deveriam nortear a sua prática. O 

confronto com o que fora aprendido no seu curso de Pedagogia e a realidade vivida 

naquele momento, leva-o à percepção da lacuna existente entre os dois e isso o 

leva a tomar uma decisão, ou seja, seguir a sua intuição e abrir mão dos saberes 

apreendidos em um curso. Temos que considerar que esse não é um 
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comportamento comum, mas o professor o faz, e isso nos mostra um aspecto muito 

forte de uma convicção, ou seja, a importância do vínculo humano.  

 O PROFESSOR 01, assim como outros entrevistados, parece compreender 

que a formação de um professor extrapola a aquisição de conteúdos. Por maior que 

seja o domínio de um conteúdo específico, se não se pensa em outros mecanismos 

da formação, estes conteúdos são totalmente ineficientes na realidade. 

 Diferentemente do instituído, do aceitável para um professor iniciante e que 

naquele momento estudava no curso de Pedagogia, na década de 90, quando 

estavam postos o ideário construtivista e o interacionista como modelos valorativos 

do fazer do professor, essa fala mostra um movimento de recriação da prática. Esse 

professor poderia apenas repetir os passos de tais modelos sem refletir sobre quais 

os efeitos em seus alunos, porém ele posicionou-se diante da teoria que não se 

adequava à sua realidade. Ao fazer escolhas por um fazer que não era o instituído 

em sua formação profissional, esse professor, mais uma vez, demonstra indícios de 

uma procura de princípios para nortear suas ações e reflexões docentes. Esse 

comportamento do PROFESSOR 01 parece também indicar uma autonomia acerca 

dos modelos de ensinar e aprender que são, muitas vezes, tomados como uma 

regra a ser seguida, mesmo que não haja uma reflexão crítica sobre o mesmo. Essa 

mudança vai mexer com sua própria idéia do que é educação.  

 

Mas esses modelos eles não davam conta do que era vivido, então 
isso gerou exatamente aquela sensação de crise, de fracasso, uma 
frustração significativa. Porque de alguma maneira na minha cabeça a 
realidade seria recoberta por esses modelos, quer dizer, eu não tinha 
essa percepção da diferença sutil e às vezes a gente gasta um tempo, 
que não é só quantitativo, acho que não é só o tempo de anos que 
você passa em sala de aula que vai lhe dar conta disso, acho que é 
um tempo mais qualitativo para você entender essa distinção, 
perceber a diferença entre os modelos que a gente constrói sobre a 
realidade e a própria realidade que a gente está tentando de alguma 
forma afetar (PROFESSOR 01). 

 

 Neste ponto, o professor aciona uma concepção de tempo muito importante, 

atrelada à lembrança e à memória.  

 Há imersa aí uma concepção de lembrança que tanto esse professor como os 

demais conseguem trazê-las para as nossas conversas. Essas lembranças retratam 

acontecimentos que em alguns momentos das entrevistas eles mesmos não tinham 
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tão fáceis na memória. Talvez para os professores eles tivessem até esquecido, mas 

o esquecimento aqui é tão valioso quanto a própria memória que guarda, mesmo 

abaixo do nível da consciência, o que ocorre conosco. Segundo Whitrow (2005, p. 

39), “nossa mente certamente retém abaixo do nível da consciência uma grande 

massa de memórias que normalmente jamais recordamos e de que nunca 

precisamos recordar...”; assim o esquecimento pode ser o resultado de falhas no 

exercício de recordar nossas experiências de vida. E recordar as lembranças, 

inclusive as esquecidas, é o nosso objetivo aqui, pois elas nos aproximam da 

duração de cada um. 

 Ainda sobre as lembranças, Bergson (1999) afirma que são 

 

essencialmente fugazes, elas só se materializam por acaso, seja 
porque uma determinação acidentalmente precisa [que] nossa 
atitude corporal as atraia, seja porque a indeterminação mesma 
dessa atitude deixe o campo livre ao capricho de sua manifestação 
(p. 120). 

 

Assim, ao alcançarmos algumas lembranças pessoais localizadas no mais 

profundo de suas memórias, isso afeta também esses sentidos adormecidos.  

 São eventos como esses que causam mudanças na postura do professor. 

Mas há alguns que questionam a si mesmo e passam a condenar se adequam a um 

dado modelo do fazer pedagógico e tendem a condenar seus alunos por toda falha 

que ocorre no processo; é como se não houvesse uma reflexão crítica acerca de sua 

própria ação em sala de aula. Outros professores, como o PROFESSOR 01, 

procuram analisar todos os lados do processo e tendem a procurar novas saídas 

para suas inquietações pedagógicas. É por causa desse tipo de situação que muitos 

professores procuram fazer o seu próprio caminho, percebendo que muitas vezes é 

preciso não seguir modelos pré-estabelecidos para guiar e dar respostas a suas 

questões pedagógicas cotidianas. 

 Para esse professor, as experiências limite foram marcantes e de alguma 

forma foram um marco decisório em sua vida pessoal e profissional. Esse professor, 

ao narrar essas três histórias, delimita experiências que, para nós, principalmente a 

primeira, gera uma convicção que vai se confirmando ao longo de sua vida, ao longo 

das outras experiências. Cada “experiência limite” tem aspectos próprios, que 
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formam um conjunto de acontecimentos que ele mesmo determina como 

experiências de formação. 

 São essas experiências “limite”, segundo o professor, que podem ser 

positivas ou negativas, mas “... que marcam por provocar algum tipo de referência 

em nós...” (PROFESSOR 1), e podem provocar uma reestruturação em nossas 

próprias convicções anteriores. 

 Antes, ele achava que encontrava numa outra área o necessário para si, ou 

seja, suas expectativas iniciais repousavam no trabalho como técnico em 

edificações visto por ele como apenas uma atividade. Porém, sua experiência como 

voluntário irá colocá-lo em um caminho que não imaginava, inclusive o fazendo optar 

mais tarde por sair da área de edificações. 

 Pensar sobre essas questões conduzia não só o PROFESSOR 01, mas 

também os demais, a um contato com sentimentos íntimos de cada um. Esse 

encontro, com os próprios sentimentos, transparecia em cada expressão corporal e 

que de diversas maneiras se mostravam, nos deixando ver o quanto essas 

experiências narradas os tocavam.  

 As narrativas exigiam de nós uma atenção não só às palavras pronunciadas, 

mas também aquelas que, mesmo sem serem expressas, estavam latentes, à flor da 

pele. Algumas impronunciáveis, outras eram sílabas que nem palavras conseguiram 

se formar, pois os sentimentos cheios de sentido diversificados bloqueavam o 

contato com a realidade intelectual que poderiam dar forma a elas. O nosso 

movimento interior quase sempre não consegue ter na realidade mais superficial 

algo que se aproxime de sua verdadeira forma, ou melhor, sensação real. 

 Interiormente, nós desenvolvemos mecanismos que nos dão, diante de 

algumas situações, saídas para repensar a partir de algo que não sabíamos como 

funcionaria. São então estratégias, às vezes fruto de um longo processo de reflexão, 

outras vezes não. Na fala abaixo, o PROFESSOR 01 relata o que fez quando se 

deparou com a experiência e a sensação do fracasso: 

 

... a minha estratégia era sair do campo pedagógico. Com a 
experiência dos meninos de rua eu tinha tomado uma decisão: eu ia 
terminar o curso (...) e ia encerrar essa história. (...) Como eu tinha 
saído lá da experiência com os meninos de rua, acabei ficando um 
tempo sem uma atividade específica, então me candidatei 
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casualmente, a uma bolsa de iniciação científica. [Na pesquisa] criei 
outro mecanismo, essa outra estratégia era buscar entender o que se 
passou ali. [O meu retorno à área técnica] não acontece por conta da 
minha aprovação na iniciação científica.(...) foi esse contato com a 
pesquisa na área da sociologia política, que me coloca os pés no 
chão, da pedagogia (PROFESSOR 01). 

 

 

Apesar dessa sensação de fracasso, por uma questão de desemprego – ele 

havia pedido demissão do emprego como técnico para assumir o trabalho como 

educador social, e após sair desse último, por vontade própria, ficou sem emprego – 

ainda no curso de graduação, esse professor participa de uma pesquisa, como 

bolsista, na qual ele intenciona compreender os processos que haviam ocorrido na 

experiência com meninos de rua. 

É numa terceira experiência limite que o PROFESSOR 01 vem perceber 

alguns dos processos que se deram interiormente. As inquietações que se originam 

na experiência com os meninos de rua são compreendidas agora nessa terceira 

experiência com mais clareza. Segundo ele, 

 

... A terceira experiência limite é novamente na comunidade pobre do 
Recife, só que numa outra formação que é a formação com 
adolescentes que estão tentando se formar educadores, mas não 
educadores profissionais (...), ou seja, sujeitos que têm uma 
consciência mais integrada e mais integrante das diferentes 
dimensões que atuam lá no seu contexto comunitário. Então acho que 
essa terceira experiência ela é também a terceira experiência limite na 
medida em que ela vai me dar as bases, digamos, de percepção e 
clareza de como se processa o processo formativo. Então aquilo que 
não estava claro lá com os meninos de rua, ou estava claro na 
perspectiva do limite, de mostrar que a formação ela não pode estar 
ancorada estritamente, linearmente na transmissão de conteúdo ou 
saberes específicos. Então aquilo que eu constatava como limite, na 
segunda experiência, ela aparece como as possibilidades nessa 
terceira experiência. Eu acho que o contato com os adolescentes 
nesse curso de formação de educadores mostra exatamente por onde 
se dá exatamente o processo formativo, por essa vinculação, por essa 
relação de humanização que vai exatamente propiciar o sentido e o 
significado aos saberes, aos conteúdos a partir dos quais a gente 
move o próprio processo formativo (...) Então ao conduzir essa 
experiência junto aos adolescentes nesse curso, nesse módulo 
especifico, que é o módulo de filosofia, quer dizer, eu me vejo me 
confirmando enquanto pedagogo, enquanto docente. Ai nessa 
experiência eu entendo claramente, quer dizer, quais são os limites e 
as possibilidades de uma ação pedagógica, de uma ação pedagógica 
entre humanos, inter-humanas. Então, não é o conteúdo que vai 
salvar, ele media alguma coisa que já precisa estar clara dentro de um 
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contexto relacional, e mesmo este contexto relacional, porque essa é 
a lógica da formação humana, ela não impossibilita, ela não 
impossibilita os fracassos. Quer dizer, os fracassos inclusive eles 
fazem parte do processo de formação humana e eles não vão ser 
superados, que era a crença inicial. 

 
 

 A compreensão do efeito que o fracasso pode produzir na relação pedagógica 

começa a ser desvelado pelo professor. Entender que transmitir conteúdos não se 

configura, para o professor, como problema da relação pedagógica: 

 

... inclusive o problema não era o desejo de transmitir ou não 
transmitir aqueles conteúdos, mas qual era o sentido que aqueles 
conteúdos tinham e têm para mim que estou querendo transmitir e 
qual é o sentido que eles têm para os alunos... (PROFESSOR 01). 

 

 Então, essa experiência serve como um limite, um marco decisório, pois é ela 

que vai dar ao professor, de certa forma, a lucidez a respeito das suas angústias 

anteriores, mostrando mais claramente a percepção do processo formativo. Isso irá 

ajudá-lo a compreender melhor o papel dos saberes, antes desacreditados por ele, e 

é agora então que ele compreende que eles só têm sentido quando se tem uma 

relação estabelecida. O professor percebe com clareza que só a partir das relações 

que se pode produzir algum tipo de compreensão sobre qual é o sentido dos 

saberes no processo de ensino. No momento em que começa a atuar nesse curso, 

ensinando especificamente a disciplina de Filosofia, que possui conteúdos bem 

específicos, mas que para aqueles alunos fazia sentido, o PROFESSOR 01 começa 

a perceber a importância do que ele chama de “jogo relacional”, que é estabelecido 

no trabalho pedagógico.  

 A relação com os adolescentes desse curso mostrará a importância do 

vinculo, da “... relação de humanização...” (PROFESSOR 01), que é o que vai 

propiciar o sentido e o significado aos saberes, aos conteúdos, estes responsáveis 

pelo próprio processo formativo. Para o professor, a experiência com esses 

adolescentes da terceira experiência limite é o que vai colaborar para ele se ver 

como pedagogo, como docente.  

 Ainda essa experiência propicia ao professor entender quais são os limites e 

as possibilidades da relação pedagógica “... entre humanos e inter-humana...” 
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(PROFESSOR 01). Ele percebe então que não é o conteúdo que é o principal 

determinante numa relação pedagógica. O conteúdo pode ser responsável para 

mediar, mas o que mais importa na relação pedagógica, e que vai inclusive dar 

sentido a qualquer conteúdo é o contexto relacional. Em relação ao fracasso, o 

PROFESSOR 01 enfatiza que faz parte dessa relação, “quer dizer, os fracassos 

inclusive eles fazem parte do processo de formação humana e eles não vão ser 

superados...” (PROFESSOR 01), como era a sua crença antes dessa experiência. 

 Nessa compreensão desta experiência, o professor percebe que a também 

educação acontece quando conseguimos atingir as metas que traçamos, e nesse 

processo o professor também se educa. Quando não se consegue isso é porque,  

 

... você se põe a refletir, (...) não é refletir com um elemento exógeno, 
não é refletir com o curso de pedagogia, com os teóricos da 
pedagogia, com os metodólogos da pedagogia, quer dizer, você 
começa a discutir com você mesmo, e com todos esses outros que 
você já internalizou, as razões desse suposto sucesso, desse suposto 
fracasso dentro de uma experiência especifica (PROFESSOR 01). 

 

 Isso acontece porque ele de alguma maneira é levado a refletir e a discutir 

consigo mesmo e com todos os elementos que já internalizou.  

No curso de Pedagogia, ele vive experiências, segundo ele, bastante 

significativas. O professor aponta como tendo sido relevante, em sua formação 

profissional inicial, uma professora da qual ele relata fatos que o marcaram. 

 
...na minha turma (...) tinha uma quantidade grande de alunos que não 
tinham escolhido o curso de Pedagogia, eram pessoas que a maioria 
tinha escolhido Direito ou Serviço Social, mas ai como tinha, a 
primeira, a segunda e a terceira opção, então eles acabavam 
chegando ao curso de Pedagogia. Então você sentia na turma, não 
digo uma desqualificação, mas um desinteresse em termos da 
exigência que os professores faziam. E o que eu achava engraçado é 
que com Clara54 não. Quer dizer, ela inspirava mesmo nos alunos que 
não tinham a pretensão de estar ali, ou nos que queriam concluir o 
curso de Pedagogia, uma sensação de respeito pelo próprio curso, 
pela própria presença. [Ela fazia entender] que eles estavam [num] 
processo de formação. Ela seria uma pessoa que me vem de 
imediatamente como sendo esse exemplo de convicção. Porquê ela 
me veio a mente? (pausa e explica), isso que você está chamando de 
convicção... (nova pausa) a forma com que ela demonstrava para a 

                                                 
54 Nome fictício dado à professora. 
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gente, o entendimento do que é a tarefa do educador, do pedagogo. 
Isso ela demonstrava não só na maneira segura com que ela 
trabalhava as temáticas dentro da sala de aula, mas, sobretudo pela 
postura que ela termina inspirando. Não inspirar no sentido da 
imitação, mas acho que é a forma com que ela lidava com o curso, 
com o trabalho que ela desenvolvia, de alguma maneira me inspirava 
um respeito pela atividade pedagógica. O que estava encarnado nela, 
no exemplo dela, mas que de alguma maneira acabava extravasando 
para o curso como um todo (PROFESSOR 01).  

 

 

Talvez um dos motivos que fez com que essa professora o marcasse tenha 

sido, entre outras razões, as condições pelas quais os alunos ingressavam no curso. 

Nesse sentido, ele percebe a importância dessa professora como alguém que 

inspira uma prática pedagógica que expressa uma convicção. A sua antiga 

professora na época em que ele a conhece antecede algo que ele só vai descobrir 

mais adiante – na experiência com os meninos de rua – que os conteúdos, a 

metodologia de trabalho e a maneira como o professor planeja suas aulas, não é o 

principal elemento na relação professor aluno.  

 A “postura” da professora consegue prender a atenção dos alunos, mesmo os 

que não desejavam ser professores, e é esse modo de ser dela que irá inspirar o 

PROFESSOR 01. É o contato com esta professora, entre outros professores que ele 

não detalha como fez com essa, que vai levá-lo a “... se dar conta desse lugar que é 

o lugar do educador, o lugar do pedagogo, o lugar do docente” (PROFESSOR 1). A 

ênfase a essa professora foi elucidada pelo próprio professor, que citou outros, mas 

foi a professora Clara, inicialmente, que lhe deu condições de, mesmo sem perceber 

naquele momento, ter ampliado suas expectativas em relação à formação que 

estava fazendo. 

 A professora foi alguém importante, pois a lembrança dela vai sinalizar de 

alguma forma para algumas lembranças que ficam na memória e que em algum 

momento são acordadas. Essas lembranças não são retiradas de uma gaveta 

fechada em nosso cérebro. Para Bergson (1999), há algo que em algum momento 

nos faz lembrar do passado, um feixe de luz e então o passado vem e também se 

faz no presente. E então passado e presente fazem parte de um mesmo tempo. 

 

4.4.1.2 PROFESSOR 02 
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 Do nosso primeiro encontro com o PROFESSOR 02, trazemos uma de suas 

respostas, que como outros professores entrevistados, mostram a preocupação em 

nos dar uma resposta que traduza sua relação com o tema da convicção já nesse 

encontro. De nossa parte, o que ocorria nesse momento inicial da pesquisa é que 

buscávamos ter intuições de como nos encontros seguintes poderíamos nos 

aproximar dos caminhos que levam à construção das convicções, e assim elaborar 

um roteiro mínimo de inquietações que procuraríamos compreender melhor junto 

aos professores. 

 Nesse sentido, uma das respostas que nos chamou a atenção, quando 

fizemos a pergunta: “Você acha que é importante o educador ter uma convicção 

própria sobre o que é educação? Se sim, fale sobre a sua”55, e o PROFESSOR 02 

então nos respondeu,  

 
Eu penso que educação é um processo fundamentalmente humano, 
de relações, é processual porque se dá nas práticas sociais. A gente 
nesse processo tem as diferentes perspectivas. A educação informal e 
formal. Desde que o sujeito nasce ele faz um ambiente de relações e 
ali ele vai se constituir como sujeito a partir desses processos 
educacionais. A educação formal, que ocorre nas instituições de 
educação formal, surge na medida em que as sociedades se 
complexificam, surge então à instituição escolar que tem como função 
transmitir esses saberes que foram acumulados pela sociedade 
através das práticas sociais como um todo, da família, dos diferentes 
grupos nos quais os sujeitos estão envolvidos. Esses conhecimentos 
não têm condições de serem transmitidos na sua totalidade. Então, eu 
acho que a escola tem essa função, ou seja, através dos diferentes 
componentes curriculares, tenta transmitir, não só transmitir, mas 
trabalhar esses conteúdos, esses conhecimentos que foram sendo 
acumulados pela sociedade ao longo dos tempos (PROFESSOR 02). 
 

 

Essa não parece, à primeira vista, uma convicção pessoal da compreensão 

sobre educação que o PROFESSOR 02 nos apresenta; pode ser encontrada em 

vários lugares, inclusive em alguns manuais de Sociologia da Educação. Apesar 

disso, não podemos menosprezar o conceito e o vocabulário com o qual ele dá a 

sua resposta, pois precisamos também observar o conjunto de suas narrativas e 

perceber se essas nos dão a sua impressão sobre a convicção que ele tem.  

                                                 
55 Esta pergunta consta na entrevista semi estruturada realizada com todos os doze professores no 

primeiro encontro. 
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Um dos indícios fortes que nos levaram a eleger esse professor para a 

seqüência de nossas entrevistas se deu principalmente pelas indicações dos 

próprios alunos. Na verdade, O PROFESSOR 02 foi o mais indicado pelos alunos da 

instituição à qual ele faz parte, sua média de indicações foi aproximadamente duas 

vezes maior que a segunda e terceira indicações. 

 Compreendemos que a convicção vai se construindo em cada indivíduo 

graças às relações que eles estabelecem com eles mesmos, com outras pessoas e 

com o mundo que os cerca. Então, para podermos alcançar essas relações e não 

nos deixar levar por uma análise preliminar de uma resposta, já no primeiro encontro 

com esse professor, consideramos as indicações dos alunos como fator que tem 

que ser levado em consideração. Podemos perceber, mais adiante, que há em 

outros trechos – provenientes dos encontros posteriores – elementos que nos 

aproximam melhor da convicção desse professor. Assim, vemos nesse primeiro 

tópico da análise a possibilidade de verificar a importância dessas relações e a partir 

da nossa compreensão buscamos nas falas, sutilezas que intuitivamente nos 

levaram às questões da pesquisa.  

 Desse modo, o PROFESSOR 02, assim como outros sujeitos, expressou 

mesmo sem compreender a origem “real” de uma convicção, as pistas aproximadas 

de como elas são construídas.  

 O fato é que um dos professores, o PROFESSOR 01, pelo que podemos 

perceber, tinha leituras e pesquisas que mais se aproximavam do nosso objeto. 

Assim, as falas desse professor se encaixaram mais claramente em nossas 

expectativas; esse mesmo fato não ocorreu com os demais professores, exigindo 

mais atenção de nossa parte.  

 Observamos que o PROFESSOR 02 nasceu em uma cidade de interior, e 

essa situação para nós é relevante para a compreensão de suas convicções. 

Estamos falando das especificidades de alguém que nasce em um contexto sócio 

cultural diferente de quem nasce numa capital. Na próxima fala, o PROFESSOR 02 

narra essa contextualização: 

 

... as minhas convicções se construíram a partir das oportunidades, ou 
poucas, ou muitas que eu fui tendo. É uma construção. As 
oportunidades que você às vezes tem na vida são definitivas para 
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construir essas convicções. Eu poderia estar lá no interior, exatamente 
como era antes... Ter a vida que meu pai queria... Acho que teve 
muito de construção e teve muito de ir atrás disso mesmo, eu vou 
muito por essa linha. (...) Eu acho que as experiências que eu fui 
tendo, foram muito importantes para a minha caminhada, para tomar 
decisões. Assumi responsabilidades e amadureci muito precocemente 
porque nós somos do interior de um Estado do nordeste e de um 
modo geral, elas não tem muita estrutura, a gente migra muito cedo 
para Capital para estudar... (PROFESSOR 02). 

 

 

 O PROFESSOR 02 aparentemente pertence a uma família que tinha 

condições melhores que outras em sua cidade no interior. Isso é o que nos parece, 

pois não são todas as famílias que têm condições de sustentar um filho na capital 

para realizar estudos, independente das condições em que isso se materialize. 

Porém, esse contexto não vai condicionar o PROFESSOR 02 a tomar decisões a 

respeito de suas escolhas e ações. Ele mesmo nos dá os indicativos dessa 

afirmativa ao falar que poderia ter continuado a levar uma vida da forma como o seu 

pai havia pensado para ele, porém “as oportunidades” surgem e o fazem seguir 

outros caminhos. 

 Apesar desse aspecto, O PROFESSOR 02 mostra que a interferência da 

família é muito importante em sua vida. Segundo ele, a convivência com os 

familiares lhe trouxe desde experiências de amadurecimento precoce à resistência 

pela sua escolha profissional; esses elementos podemos ver na fala que segue: 

 
... eu fazia concomitante curso de formação geral, que era o curso 
científico e fazia também magistério, eu não tive muita dúvida do que 
é que eu queria fazer como formação superior. Na minha casa houve 
até certa resistência, porque eu tenho três irmãos, e meu irmão mais 
velho fazia Medicina, e assim havia uma expectativa em relação a 
minha formação. Eu tinha um rendimento acadêmico bom, fazia dois 
cursos médios ao mesmo tempo e sempre me destaquei. Eles 
(familiares) diziam assim: mas poxa vida, vai fazer Pedagogia! Tanta 
coisa que você pode fazer. E meu pai queria muito que eu fizesse 
Direito, mas eu nunca quis. Eu acho que essas experiências que eu 
fui tendo, foram muito importantes para a minha caminhada, para 
tomar decisões. E eu assumi responsabilidades muito cedo, das 
minhas irmãs menores, eu era quem ia para reunião da escola, quem 
assumia tudo isso, quem fazia a feira, tudo isso fui eu... 
 

 

Nesta parte nos chamam a atenção alguns aspectos que já começamos a 

levantar anteriormente. Em primeiro lugar, o fato de sua escolha pela carreira 
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profissional ter sido feita apesar da família ser contrária ao caminho escolhido pelo 

PROFESSOR 02. Para uma pessoa muito jovem, essa decisão representa algo de 

peso, mesmo se considerarmos que esse professor economicamente em sua cidade 

natal tinha uma qualidade de vida um pouco melhor; esse tipo de escolha não se dá 

sem conflitos. 

Abrimos para esse professor uma exceção para podermos identificar que o 

PROFESSOR 02 é do sexo feminino. Assim podemos levantar um segundo aspecto 

que nos chama a atenção, que é justamente o fato de que sendo uma mulher 

recaem sobre ela algumas expectativas e cobranças e se espera que ela siga, 

porém esse não foi o comportamento do PROFESSOR 02. Mesmo sendo na época 

muito jovem, ele decide por sua vontade ser professor. Nesse sentido, Bergson 

afirma que “... em uma sociedade humana, a fabricação e a ação têm forma variável 

e, além disso, cada indivíduo deve aprender seu papel, não sendo a ele 

predestinado por sua estrutura...” (2005, p. 171). 

Um fato que ilustra como essa decisão não foi tão simples, era que ele 

cursava a formação geral (Ensino Médio) e o Magistério. Isso talvez acene para o 

conflito inicial acerca de qual caminho seguir e, ao mesmo tempo, mostra um 

comportamento comum em alguns jovens que absorvem essa formação no Ensino 

Médio, para não deixar de obedecer às expectativas familiares e em paralelo fazem 

o curso para o qual se sentem atraídos. Difícil de negar que o sacrifício de fazer dois 

cursos de ensino médio ao mesmo tempo já não indica uma forte convicção pelo 

menos para o tipo de atuação profissional que deseja exercer. 

Ainda não podemos aqui extrair uma resposta definitiva para essa questão, 

porém ao observar o conjunto das narrativas desse professor, podemos dizer que 

esse contexto, mesmo sendo anterior à sua escolha, irá de alguma forma interferir 

em suas convicções. 

Vale ressaltar que o PROFESSOR 02 tem a consciência da importância das 

experiências vividas na sua adolescência como sendo significativas para sua vida, 

ou como ele mesmo diz, para a caminhada, para tomada de decisões.  

 Não sabemos como, mas em algumas circunstâncias são intuições que 

conduzem as pessoas para caminhos distintos das outras. Vemos aqui, por 

exemplo, o caso do PROFESSOR 02, que apesar das expectativas contrárias da 
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família, opina por uma carreira profissional como professor, que não traz prestígio 

social para uma família aparentemente mais favorecida, nem perspectivas 

econômicas promissoras para o futuro. A convicção se atesta aqui na atitude de 

nadar contra a corrente. Fatos desse tipo podemos ver demonstrados nas diferentes 

reações, pensamentos, reflexões que as pessoas têm em diferentes situações 

cotidianas. Muitas vezes temos entre as falas dos professores acontecimentos 

parecidos, porém temos a clareza que em nenhum aspecto o efeito desses em cada 

um deles seja igual. Na verdade, o que ocorre nesses momentos é que apenas a 

pessoa vai sentir o que se passou verdadeiramente no momento que um fato 

acontece. Esse fenômeno é intenso e único, e no momento que ela descreve a 

alguém já não o consegue fazer igual ao que sentiu no instante que ocorre.  

 Percebemos que existem narrativas que dizem respeito às experiências que 

fazem referência, mais especificamente, ao convívio com alunos, professores e 

outros personagens que povoam o repertório de convivência dos professores 

pesquisados nos ambientes onde se desenvolvem algumas relações pedagógicas. 

As diferentes experiências profissionais são elementos interessantes para nossa 

análise, isso porque podem nos indicar contextos onde se manifestaram indícios de 

uma convicção. 

 Nesse sentido, em geral encontramos, dos próprios professores, referência a 

esse tipo de acontecimento como de grande importância para suas vidas, como é 

caso do PROFESSOR 02 que admite que sejam as experiências pessoais e 

profissionais colaboradoras para a construção das convicções pedagógicas do 

professor. Para esse professor, podemos interpretar que a relação pedagógica deve 

ser pensada eticamente e que um dos elementos que podem auxiliar o professor 

nesse contexto é o processo avaliativo, o qual compreende que a avaliação das 

relações pedagógicas passa também por uma constante auto avaliação do 

professor. 

 O que nos foi relatado pelo PROFESSOR 02 aponta para a importância do 

contato com um grupo de alunos, que logo no início de sua experiência como 

professor, ainda como estudante do magistério, colaborou para que percebesse as 

dificuldades enfrentadas no trabalho com crianças em uma determinada instituição. 

Essa experiência profissional, anterior à formação na graduação no curso de 
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Pedagogia, foi, para o professor, algo que além do curso, interferiu positivamente em 

sua formação. Narra ele: 

 

... sem dúvida, não foi só a formação (...) eu comecei muito cedo a 
trabalhar, a trabalhar na área de educação. Então minha experiência 
inicial, eu era estudante de magistério (...) e fui bolsista da FEBEM. Eu 
comecei trabalhando com crianças pequenas, que em geral eram 
crianças que, naquela época, tinha toda aquela história de menor 
carente. Era muito mais no sentido compensatório que as coisas 
funcionavam e a FEBEM, em relação a essas crianças pequenas, 
como era no interior, tinha uma conotação altamente pejorativa. Hoje 
quando a gente fala em FEBEM, imediatamente a gente associa a 
manicômio, associa a penitenciária para menores. Imagina no meu 
interior, a FEBEM ela tem uma outra conotação muito mais de 
compensar tarefas nutricionais, eu diria até afetiva, social, até de 
saúde dessas crianças ... (PROFESSOR 02). 
 

 

 Ele percebe que mesmo havendo institucionalmente e no contexto social 

daquela época um caráter compensatório, ele tem hoje a clareza que essas 

condições talvez não correspondiam às reais atribuições que deveria ter a 

instituição. Essa reflexão, claro, ele talvez não tivesse naquele momento, mas hoje 

consegue visualizar aquelas condições ideológicas e também físicas da instituição. 

Percebemos o impacto desse seu pensamento quando ele avalia seu próprio 

comportamento em relação aos seus alunos, que eram crianças pequenas. 

Vejamos: 

 

 ... fazendo uma leitura daquela época eu concebia aquelas crianças 
como alguém que seriam, mas não alguém que na verdade são agora. 
Então assim...é como aquela história da criança como futuro adulto. 
Eu fico me lembrando as cantigas, sabe, porque a gente fazia um 
planejamento que era mais ou menos uma rotina como a gente tem 
hoje. Só que a rotina era aquela rotina que, como mais ou menos 
Madalena Freire fala, a rotina rotineira, repetitiva, sem sentido. Então 
eu me lembro daquelas cantigas na hora da merenda, todo mundo 
lavando as mãos e cantando e cantando... aquela coisa sabe, muito 
reprodutiva... do mesmo jeito as atividades, que eram atividades em 
que você traz o desenho, a criança pinta, se a criança pinta fora do 
espaço ai você chama atenção. Quer dizer, as oportunidades da 
criança se prezarem como crianças, eu acho que eram totalmente 
negadas, sabe (...) eu me recordo perfeitamente, eu acho assim...é 
você me perguntando e eu me lembrando daquelas crianças em 
círculo, sabe, mas assim tudo sentando no chão. Porque os espaços 
de FEBEM também eram muito improvisados e eu me lembro que 
esse era uma espécie de galpão que a gente tinha lá, quente, quente, 
fervendo, separado por esses...esses improvisos de parede que 
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fazem, mas que ficava meia parede, meia parede de compensado. E 
assim muitas vezes, algumas atividades que a gente fazia atrapalhava 
a vizinha (PROFESSOR 02). 

 
 

 Nos chama muita atenção que as conversas com os professores parecem ter, 

para alguns, possibilitado reflexões que antes não haviam cogitado fazer acerca dos 

fatos e acontecimentos ocorridos em suas vidas, e que no momento da nossa 

conversa eles se surpreendiam fazendo essa avaliação. Um aspecto muito 

importante das narrativas é justamente essa possibilidade de permitir ao outro e a 

quem o entrevista o compartilhamento de conhecimentos das mais diversas origens 

e sobre os mais diversificados fenômenos. 

Vemos, por exemplo, na análise desta fala do PROFESSOR 02, que ele 

revela sentimentos que por vezes são ambivalentes em relação às questões 

pedagógicas. Isso já visualizamos no professor anterior (PROFESSOR 01) e 

também veremos em outros. Os professores em um determinado momento são 

afetados desconfortavelmente por um sentimento dentro de uma determinada 

situação; porém esse mesmo sentimento recebe uma valorização distinta quando 

rememorado. E em algumas conversas percebemos que esse movimento de trazer 

as lembranças da memória fazia com que novos sentimentos surgissem, no 

momento em que os professores narravam. Até arriscamos dizer que talvez a 

intuição, anteriormente, havia acontecido, mas não teria sido percebida, porém 

estava sendo vivenciada naquele momento em que o professor entrava em contato 

com suas lembranças, aparentemente comuns, mas que, no momento da narrativa, 

possibilitou um contato com o que havia de mais profundo e desconhecido neles. 

 Nessa fala que estamos analisando percebemos que o professor revê a 

concepção de criança e de prática pedagógica instituída naquele momento de sua 

vida, reflete sobre como poderia realizar um trabalho mais adequado com crianças, 

no momento em que faz referência a Madalena Freire, e questiona não só a sua 

prática, como também as condições de trabalho a que era submetido junto com os 

seus colegas e alunos que eram crianças bem pequenas.  

 No passado, ele não tinha essa reflexão, porém a importância dessa 

experiência o ajuda a construir uma curiosidade acerca das condições das crianças 

naquele contexto. Mais tarde, profissionalmente, o professor irá trabalhar com áreas 

que serão (mesmo que ele não consiga claramente fazer essa relação) um 
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desdobramento dessa experiência com crianças da FEBEM. Essa experiência 

parece ajudá-lo a formular uma posição crítica acerca das condições de estudo 

oferecidas aos seus alunos, no passado, mas também no contexto da educação 

infantil nos dias atuais. 

 
...infelizmente a gente sabe que hoje a gente ainda encontra, muitos 
espaços de educação infantil, que eu acho que é o que mais cresce, 
sobretudo na rede privada. Acho que a educação infantil ela é um 
mercado fácil, atrativo porque na verdade você monta uma escola de 
educação infantil facilmente hoje, no fundo do quintal e cobra 15, 20 
reais, e não funciona diferente, [dessa minha experiência de] 25 anos 
atrás (PROFESSOR 02). 

 

 

A relação com os alunos é algo muito presente nas lembranças dos 

professores; em alguns casos, essa relação traduz mudanças qualitativas do ponto 

de vista temporal, mas sempre a partir de experiências específicas. No caso do 

PROFESSOR 02, sua relação com a educação infantil nos é apresentada, mas já 

com a crítica do próprio professor acerca daquelas condições. O fato é que o 

professor em questão aponta essa experiência na FEBEM como tendo sido muito 

relevante em sua vida, inclusive ajudando-o a tomar decisões para sua formação 

futura. 

 

... a formação eu acho que ajuda a gente a refletir (...) Então assim... 
essa foi uma das primeiras experiência que me ajudaram muito a 
tomar decisões, até em relação ao próprio percurso de carreira 
acadêmica. Porque eu lembro que a gente morava em Fortaleza e eu 
fazia concomitante curso de formação geral, que era curso científico e 
fazia também magistério e assim...é...eu não tive muita dúvida do que 
é que eu queria fazer como formação superior (PROFESSOR 02). 

 

O PROFESSOR 02, apesar da posição contrária de sua família em relação à 

sua escolha profissional, decide continuar sua formação da graduação no campo do 

magistério. O interessante é que, como ele mesmo admite na fala acima, incentivado 

por uma experiência que em si traria normalmente para muitos uma atitude 

contrária, ou seja, desistir desse caminho visto que as condições de trabalho eram 

desmotivantes. Cremos que nessa narrativa encontramos um acontecimento que 

demonstra uma convicção latente. O professor é motivado, pelo que 

compreendemos como sendo uma curiosidade e um compromisso ético com o ato 
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pedagógico, ele não desiste fácil ao se deparar com as dificuldades da realidade e 

se coloca com disponibilidade de aprender e mudar um determinado contexto. 

Temos a certeza que não pretendemos chegar às causas exatas das 

convicções dos professores, porém não podemos deixar de apresentar experiências 

que os próprios professores caracterizam como bastante relevantes para a 

construção de suas convicções pedagógicas. Acreditamos que se eles evocam 

essas experiências é porque de alguma forma não só foram relevantes como 

também elas subjetivamente representam algo bastante significativo para eles.  

 No caso do PROFESSOR 02, essa experiência com crianças na FEBEM será 

o que vai dar suportes significativos a situações vividas mais adiante. Com algumas 

características semelhantes com essa primeira experiência profissional (idade, 

contexto do local de trabalho), o professor irá demonstrar em outras situações que 

está mais consciente de suas convicções, o que irá colaborar para uma intervenção 

diferenciada. 

 Algo que refletimos aqui é que nas nossas conversas com todos os 

professores pudemos observar que o aprendizado da docência, desde os primeiros 

anos da formação inicial, envolve um processo de desafios e até mesmo 

insegurança. Esses sentimentos muitas vezes conduzem o indivíduo para a busca 

de outras experiências, aprofundamento de conhecimentos e em alguns casos à 

necessidade de partilhar suas reflexões e ações. Esse processo provoca, de 

maneira sutil, a auto formação, ou seja, podemos crer que esse movimento da auto 

formação leva o indivíduo a uma reflexão mais profunda de suas ações e 

principalmente a forma de pensar sobre si mesmo e sobre suas relações com os 

outros. 

 Prosseguindo em suas considerações acerca da sua formação, o 

PROFESSOR 02 narra mais uma experiência que para ele foi significativa para sua 

convicção: 

 

...eu tive a oportunidade também de trabalhar em educação rural. 
Essa experiência com educação rural, que foi também no interior, era 
supervisionando, (...) sem a gente ter formação superior nenhuma, 
mas a gente era supervisora. Porque tinha essa história, você se 
destacava mais no colégio, no curso, então o pessoal chamava para 
assumir determinadas funções. Então eu fui ser supervisora de escola 
rural com uns 17 anos, era supervisora de não sei quantas escolas de 
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zona rural. Escolas que funcionavam na casa da professora, aqueles 
que se chamavam grupos escolares de duas salas de aula. Então 
assim, esse contato com a zona rural, com aquelas professoras que 
mal sabiam ler, foi muito significativo porque eu também sempre fui 
uma pessoa que procurei me aproximar de quem eu trabalho. Eu me 
lembro, nesse tempo, nessa secretária municipal de educação, como 
se comportavam as outras pessoas que assumiam esse mesmo cargo 
de supervisão. Era um cargo político, apesar da função ser técnica, o 
cargo era político. Então esse pessoal, esse grupo, eles procuravam 
manter uma distância muito grande dos professores e encarnavam 
mesmo aquela função de fiscal que a supervisão teve, uma espécie 
de policial, no meio das escolas, junto as professoras, de perseguição. 
Eu ao contrário, nunca consegui entrar nessa, sabe, eu achava que se 
eu... acho que eu era ingênua, ... Não é uma compreensão técnica, 
como eu teria hoje, mas assim era uma coisa mesmo de bom senso. 
Eu ficava assim: ‘se eu for assumir essa função junto a essas 
professoras, que a maioria delas tem até a idade de ser a minha mãe, 
vai ficar cada vez mais difícil de trabalhar com elas’. Então eu fazia 
assim...cada vez me aproximava mais delas. Eu me lembro que as 
meninas chegavam nas casas e as vezes ficavam com vergonha de 
entrar, eu entrava tomava café com as professores,...tinha dia que eu 
chegava em casa e dizia assim: ‘eu estou passando mal de tanto 
tomar café’. Porque a gente visitava umas 12 ou 13 escolas, cada 
uma que chegasse eu tomava um café. Era o que elas tinham para 
oferecer. Ai a gente tomava café, conversava. Sempre foi uma coisa 
de proximidade, de tentar ajudar, dentro do que eu podia, e assim, eu 
acho que eu me esforço, sabe, até hoje, seja com meus alunos de 
pós-graduação que eu oriento, seja os da graduação, é uma relação 
mais próxima disso. Mas eu acho que foi muito definitiva essa 
experiência que eu tive de vida, sabe, isso me ajudou muito 
(PROFESSOR 02). 
 

 

 Nessa situação, o professor recebe um convite que é feito a partir do seu 

desempenho no curso de Magistério para atuar como supervisor de professores; 

apesar da sua pouca idade, ele irá aceitar e essa experiência irá trazer uma grande 

aprendizagem, além sua postura gerar uma característica de quem tem uma 

convicção. O cargo de supervisão, ainda naquela época, era sinônimo de uma 

atividade de quem fiscaliza o trabalho do outro, representa uma posição hierárquica 

que está presente no imaginário de muitos, alguém que tem em relação ao professor 

um distanciamento, uma posição de superioridade hierárquica. Mesmo que o 

professor admita não ter o conhecimento “técnico” mais apropriado daquela função, 

ele tem uma postura diferenciada dos outros que aparentemente tem mais 

experiência. 

 A postura de alguns em relação à autoridade de um cargo é, mesmo não 

tendo o conhecimento necessário, ter um comportamento autoritário, para esconder 
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a sua insegurança e falta de competência para atuar. O PROFESSOR 02 conseguiu 

perceber que havia algo na relação dos outros supervisores com os professores que 

ele não elege nos seus contatos. Na sua percepção, o distanciamento ou uma 

postura de fiscalização e perseguição não seriam comportamentos mais adequados 

para trabalhar com aquelas pessoas; ele então não toma esses como princípios para 

nortear a sua relação com os professores que visitava. Ressaltamos a sensibilidade 

que o professor desenvolveu, já naquela idade, diante da tentativa de embarcar na 

atitude de superioridade dos colegas. 

 

... Eu ficava assim: ‘se eu for assumir essa função junto a essas 
professoras, que a maioria delas tem até a idade de ser a minha mãe, 
vai ficar cada vez mais difícil de trabalhar com elas’. Então eu fazia 
assim...cada vez me aproximava mais delas (PROFESSOR 02). 
 

 

 Pensamos que para um jovem de 17 anos discernir que é necessário 

diferenciar sua postura profissional diante de um comportamento comum em colegas 

mais velhos, mais “experientes”, com mais tempo em um determinado cargo, não é 

algo simples. Trazemos novamente um trecho da fala anterior, para verificarmos a 

expressão do professor em relação a essa questão: 

 

...Então esse pessoal, esse grupo, eles procuravam manter uma 
distância muito grande dos professores e encarnavam mesmo aquela 
função de fiscal que a supervisão teve, uma espécie de policial, no 
meio das escolas, junto as professoras, de perseguição. Eu ao 
contrário, nunca consegui entrar nessa, sabe, eu achava que se eu... 
acho que eu era ingênua... (PROFESSOR 02). 

 
 

 A afirmação: “acho que eu era ingênua” (PROFESSOR 02) nos traz um 

desconforto inicial em relação à posição que o professor estava assumindo, e 

baseando a sua atitude numa convicção. Uma convicção não tem fundamento na 

ingenuidade. Uma convicção é lúcida e se sustenta diante das possíveis críticas. 

Porém, essa frase se choca com outra: “nunca consegui entrar nessa” 

(PROFESSOR 02). Isso significa que algo interior não permite que ela deixe de ser 

“ingênua” e entre nas práticas comuns de compensar incompetência com posturas 

de suposta superioridade. O professor não conseguiu e nem consegue representar 

algo que não é. Ele se sente impedido de fazer o que é comum fazer. Lógico, da 
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perspectiva dos outros ele está sendo considerado ingênuo. Temos que entender a 

sua afirmação dessa forma: “Ingênua” por talvez expor as próprias fragilidades e 

déficits na sua formação, fato que poderia ser explorado pelos professores 

supervisionados. Mas, para quem acredita que a relação pedagógica não comporta 

um fazer de conta, que ela se realiza somente de forma plena quando tem abertura 

e confiança mútua, só pode avaliar essa posição “ingênua” na perspectiva dos 

outros. Ingênua, de fato, na perspectiva do professor, são aqueles que fingem uma 

determinada competência e esperam outra coisa de um fingir dos educadores como 

resposta. Se o professor, ao contrário, busca ser verdadeiro com os seus 

educandos, nunca vai ter garantia se o educando reconhecerá essa atitude do 

educador e corresponder à altura. Expor-se diante do educando é um risco e pode 

ser considerado um ato de ingenuidade. No momento em que o educador assume 

tal posição de forma que afirma que não consegue fazer diferente, deparamo-nos 

com um forte indício de uma convicção que certamente extrapola a atuação 

pedagógica, mas, sem sombra de dúvida, é de essencial importância na relação 

pedagógica. 

Compreendemos, portanto, que essa sua posição diante da situação em que 

se encontrava demonstra uma convicção profunda, ou seja, uma certeza absoluta 

que esse caminho seria o mais correto. A convicção o fez tomar decisões acerca do 

que seria melhor para se relacionar com as professoras que supervisionava. Não é 

fácil ir contra o que está instituído, no caso, demonstrado pelo comportamento das 

supervisoras mais velhas e mais experientes. Como deve se comportar um jovem 

diante de uma situação como esta? Como não bastasse a pouca experiência e a 

postura das colegas de trabalho, ele ainda iria supervisionar professores mais velhos 

e mais experientes também. Apesar desse quadro, ele consegue pensar nas 

condições dos professores e se coloca aberto àqueles.  

 Ele assumiu uma atitude de humildade e bom senso diante dos colegas, e 

mesmo antes de ingressar num curso superior de formação pedagógica, ele já 

apresenta amadurecimento expressado na virtude da humildade.  

 Para Paulo Freire (1996), “A vigilância do meu bom senso tem uma 

importância enorme na avaliação que, a todo instante, devo fazer da minha prática” 

(p. 61). É o bom senso, juntamente com a humildade, que representa “o meu 

respeito de professor à pessoa do educando, à sua curiosidade, à sua timidez, que 
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não devo agravar com procedimentos inibidores, exige de mim o cultivo da 

humildade e da tolerância” (p. 67). É esse o posicionamento que vemos presente 

nesse comportamento do PROFESSOR 02 e esses dois princípios – humildade e 

bom senso - são elementos a serem considerados em alguém com convicção. 

 Como aluno do curso de Pedagogia, este professor faz referência a uma 

antiga professora, que o acompanhou durante toda a duração do curso e também foi 

sua tutora (orientadora). Vemos mais uma vez um professor fazer referência a um 

professor ou professora que lhe chama a atenção por uma prática pedagógica 

diferenciada dos demais professores de sua formação inicial. Segundo os nossos 

professores pesquisados, esses seus antigos professores em algum momento de 

sua vida irão inspirar uma postura neles. Porém, essa inspiração, segundo os 

próprios professores, não se assemelha a uma imitação fidedigna, é mais uma 

“inspiração”. 

 Pode-se então perguntar: qual a influência desse tipo de fato na construção 

da convicção pedagógica de alguém? Alguns indícios nos fazem acreditar que, 

como esse tipo de fato, a figura de antigos professores aparece citada em mais de 

uma narrativa dos professores; isso nos leva a crer que essa constância merece 

uma reflexão. O que avaliamos aqui é que de alguma forma há uma influência na 

convicção dessa relação professor-aluno.  

 Como já podemos observar no PROFESSOR 01, e veremos em outros 

professores, O PROFESSOR 02 também faz referência a uma professora específica 

que o marcou. Diz ele:  

 

... [Ela] (...) foi minha professora durante toda a graduação. Então, 
assim, acho que ela foi muita coisa, até no que eu me vejo fazendo 
hoje, eu acho que tem muito haver com o que ela fazia, (...) ela tinha 
uma relação muito maternal com a gente, então, eu às vezes fico me 
vendo em algumas ocasiões como se eu estivesse repetindo, ou sei 
lá, transferindo, mas teve muito isso... Essa presença foi muito forte 
(PROFESSOR 02). 

 
 

 O PROFESSOR 02, assim como a sua professora da graduação, mesmo sem 

ter essa intenção, vai ter uma prática muito parecida, tendo aspectos também 

maternais em relação aos seus alunos. Nesse sentido, é preciso lembrar que esse 

aspecto está relacionado a uma atitude positiva em relação a uma preocupação e 
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cuidado com os outros, no caso aqui, uma preocupação com o bem estar dos 

alunos. O professor em questão não tem vergonha de assumir a palavra maternal no 

sentido positivo e não pejorativo da expressão, tanto que ele incorpora essa 

característica à sua prática. Ser maternal aqui, como podemos ver no próprio 

exemplo da professora, não é alguém permissiva, mas ao contrário, ele impõe 

limites e faz cobranças aos seus alunos em relação à sua formação profissional. 

Existem determinadas expressões que não são bem recebidas no vocabulário 

escolar e podemos perceber que algumas vezes há uma obstinação em tirar 

determinados termos do vocabulário – principalmente aqueles que representam 

termos relacionados à família – da relação pedagógica, só porque se alega que é 

um campo profissional, e se alega a necessidade de uma separação profunda entre 

este aspecto profissional e o pessoal.  

 Essa professora foi alguém que marcou o PROFESSOR 02 a ponto de sua 

prática até os dias atuais se inspirar muito nela. O fato de o professor admitir isso 

não quer dizer que haja uma imitação fidedigna, mas a forma de conduzir a relação 

pedagógica da antiga professora traz um bom modelo de prática. O PROFESSOR 

02 tem clareza que há entre os dois também algumas posições contrárias, como na 

fala seguinte:  

 

... mas essa coisa mesmo do movimento político, essa questão mais 
ideológica, ela era considerada meio reacionária na época, mas 
assim, eu acho que não dá para pensar as convicções da gente se 
não num todo, então quando penso... Essa questão na área de 
postura política, ideológica, partidária eu acho que isso eu nunca 
consegui me identificar, entendeu? (...) também não havia uma 
imposição! Ela dizia: ‘ ah! Mas tomem muito, cuidado com esses 
movimentos [estudantis] se não... Não vão ter tempo de estudar’. Mas 
isso não era uma coisa impositiva e de [dizer]: ‘por que vocês não 
pensam assim...’, Não era, era uma coisa que a gente conseguia lidar 
bem... (PROFESSOR 02). 
 

 

 Achar importante que alguém se identifique com outra a ponto de assumir que 

ela serve de inspiração, aqui, não envolve um pensamento onde se tenha uma 

simbiose perfeita; ao contrário, o que vemos é que apesar das percepções das 

diferenças, a convivência com o outro faz com que se elejam os aspectos 

aproximados entre os dois. O PROFESSOR 02 tem clara a compreensão de que a 

postura ideológica da sua professora destoava da sua, porém ele também observa 
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que não havia da parte da mesma uma imposição, nem nenhum tipo de perseguição 

aos seus alunos e bolsistas. Podemos pensar que a própria professora tinha uma 

convicção pedagógica, mas ela não discriminava os seus alunos.  

  

... acho que o que foi mais forte foi talvez o tempo dessa relação 
orientador-orientando, eu acho que isso foi o que ficou mais marcante. 
Até assim... alguns critérios quando eu vou escolher um bolsista eu 
me lembro dos cuidados que ela tinha. Isso sempre marca a gente, 
então é muito mais forte nesse sentido. Por outro lado essa questão 
mais humana de se preocupar com o outro, com o aluno... muitas 
vezes o aluno, cansei de ver às vezes, o aluno não tinha dinheiro para 
almoçar e ela ou levava para almoçar na casa dela ou dava o dinheiro 
para o aluno almoçar, coisas assim que eram muito dela 
sabe....(PROFESSOR 02) 
 

 

 A compreensão dessa oposição entre os dois foi percebida pelo 

PROFESSOR 02 na época em que era bolsista daquela professora, mas isso não 

encerrou as relações entre eles, como também não houve, por parte do 

PROFESSOR 02, uma descrença naquela professora. O que aconteceu foi que ele 

percebeu que a postura de sua professora era mais um “cuidado” com os alunos e 

não uma forma de cercear a liberdade dos mesmos.  

 Apesar de uma posição política distinta dos alunos, a professora não tinha 

uma postura impositiva e na verdade seu comportamento mais se assemelha a 

alguém que tem a preocupação com as condições dos alunos; essa última fala 

acima apresenta mais um exemplo desse cuidado.  

 O PROFESSOR 02 narra alguns momentos onde se depara com situações 

com seus alunos; dentre eles, selecionamos: 

 

Vez ou outra os alunos aparecem aqui. Outro dia eu tive um que só 
chegava atrasado na aula, e quando eu vou avaliar os alunos eu 
olho para uma série de critérios, como é a freqüência, a 
pontualidade, essas coisas, e esse aluno ele não ficou surpreso com 
a nota em si, ele ficou surpreso com os critérios ... aí ele teve aqui, 
conversou longamente comigo sabe, mostrando como foi a vida 
dele, eu nunca, assim, não é que eu não soubesse o nome dele, 
não falasse com ele nem nada, mas me surpreendeu o modo como 
ele sentou-se aí e começou a falar, olhe professora a minha vida foi 
assim ... Aí falou teve uma vida extremamente precária, não tinha 
hora para ir para escola, nunca teve horário. Então, assim, ele tinha 
dificuldade de lidar com a rotina, ‘a senhora imagine o que é você 
não ter família, eu muitas vezes, professora fui para a escola para 
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comer, às vezes até na sala mesmo eu dormia compulsivamente, 
mas é porque eu tinha fome...’ Ele falou coisas assim, sabe, que às 
vezes você pensa que não está fazendo nada pelo aluno, mas ele 
ficou tão sensibilizado. Ele disse: ‘professora me sensibilizou a sua 
postura porque eu senti onde era que eu precisava melhorar’. [São] 
coisas desse tipo que a gente não está acostumada a lidar porque é 
o diferente (PROFESSOR 02). 
 

 

 A escuta do aluno serve para o professor não apenas conhecer mais sobre 

esse aluno, mas também para perceber se há coerência entre a sua prática e a 

necessidade do aluno. A partir dessas situações, o professor parece ter clareza da 

dimensão formativa que está envolvida no ato de ensinar, e nesse sentido ele 

próprio se coloca como sujeito do processo onde ele também se avalia 

constantemente, porém essa avaliação não trata de um mero uso de instrumentos, 

mas estamos falando do uso do bom senso. Nesse contexto, cabe ao professor  

 

... pensar sobre o dever (...) de respeitar a dignidade do educando, 
sua autonomia, sua identidade em processo, (...) pensar também 
(...) em como ter uma prática educativa em que aquele respeito, que 
sei dever ter ao educando, se realize em lugar de ser negado. Isto 
exige (...) [do professor] uma reflexão crítica permanente sobre [sua] 
prática através da qual [vai se] (...) fazendo a avaliação do (...) 
próprio fazer com os educandos (FREIRE, 1996, p. 64). 

 

 

4.4.1.3 PROFESSOR 03 

 

 Dentre os muitos eventos narrados pelo PROFESSOR 03, destacamos 

inicialmente o fato desse professor já saber o que queria, antes mesmo de iniciar o 

curso do Magistério. Isso consideramos algo fundamental nele. No que segue, 

procuramos compreender os elementos que respaldam essa nossa compreensão:  

 

A opção por professora eu fiz muito cedo, porque eu fiz magistério. Eu 
entrei na universidade com 17, mas cheguei com 14 anos no 
magistério, é... foi uma coisa até difícil porque meu pai era médico, 
minha mãe era médica e eu era a mais estudiosa da minha casa, 
então quando eu disse que ia fazer magistério, meu pai disse: ‘De jeito 
nenhum, eu nem pago esse colégio, não pago, você é a mais 
estudiosa, tem que fazer medicina’. Alguns professores meus, do 
próprio colégio, também não aceitavam e eu comecei o magistério 
sem matrícula porque meu pai não fez minha matrícula e as freiras 
disseram: ‘Não, você vem, depois ele aceita.’ Tinha um professor lá 
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que era um professor de matemática meu e era até da Rural, ele 
também não aceitava eu fazer magistério e me deu uma bolsa de 
estudos - ele tinha um cursinho preparatório -. Aí cheguei em casa e 
convenci meu pai, que eu ia fazer magistério mas que eu tinha uma 
bolsa de estudos para estudar para o vestibular. Então eu fiz cursinho 
e ao mesmo tempo o magistério mas aí já no último ano de 
magistério, eu já fui para o Rio de Janeiro, fui fazer,um curso sobre o 
método Montessori. Fiz vestibular, e aí quando [saiu o resultado] eu 
disse: ‘papai quando sair do consultório, passe no colégio e veja o 
resultado’ e ele me respondeu: ‘De jeito nenhum, para Pedagogia, 
nunca! Meus amigos vão estar lá e os filhos passaram em Medicina, 
Odontologia e você em Pedagogia, não vou não!’. [Eu passei] (...), não 
foi fácil a aceitação familiar... (PROFESSOR 03). 

 
 

 Neste ponto, a narrativa do professor chama a atenção para o fato de que a 

sua família, talvez por serem pai e mãe médicos, resistiram à sua escolha por novos 

caminhos, no caso, pelo magistério. Ele não tem argumentos que justifiquem nem 

para si nem para os pais tal escolha, mas mesmo assim ele decide romper com o 

que esperavam dele. Vemos nesse sentido que os argumentos racionais não 

prevalecem e o jovem, mesmo sem ter também um argumento montado 

racionalmente para justificar a sua escolha, faz uma opção e se submete aos 

castigos impostos por tal decisão. 

 O professor naquela situação nem vai dizer que a Medicina é chata, ou busca 

no curso de Pedagogia um curso que seja mais “fácil” que a Medicina. Ele na 

verdade nem parece ter problemas acerca de competência para o estudo, pois em 

nenhum momento faz referência a ser preguiçoso ou não gostar de estudar. Ao 

contrário, por justamente ser um excelente aluno e pelo histórico profissional da 

família os pais antecipadamente desenharam sua escolha. Há inclusive, por parte de 

professores do próprio colégio, não apenas um incentivo para uma mudança de 

opção, como também é colocada à sua disponibilidade uma bolsa de estudo para, 

mesmo que o professor do colégio não deixe claro, motivar uma possível 

desistência. “... alguns professores meus do próprio colégio também não aceitavam 

e eu comecei o magistério sem matrícula porque meu pai não fez minha matrícula 

...” (PROFESSOR 03). Nem mesmo o seu histórico na escola onde estudou desde 

bem pequeno, parece ser a justificativa. Vejamos o que ele diz sobre isso: 

 

Eu não passei na minha formação enquanto estudante em muitas 
instituições porque eu entrei no colégio no jardim da infância e sai 
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quando terminei o magistério e ainda permaneci lá como professora, 
então, assim, da experiência do colégio, acho que irmã Rita foi uma 
pessoa que assim – ele estava muito a frente de sua época - é uma 
pessoa que estimulava muito a gente e dentro do colégio a gente teve 
Onilda que eu nem falei ela era uma pessoa que induziu todo mundo a 
ser alfabetizadora, então nessa época de colégio essas duas pessoas 
marcaram muito... (PROFESSOR 03). 

 
 

 Apesar dessa identificação muito importante com a professora e com a freira 

do colégio, não se pode justificar sua escolha por essas relações; elas vão apenas 

enriquecer e inspirar seu trabalho pedagógico mais tarde. O percurso por ele 

seguido seria marcado por mais outras pessoas, porém não podemos deixar de 

dizer que havia mais motivos para racionalmente desistir da sua escolha e não ao 

contrário. Então, concluímos que ele seguiu uma convicção caracterizada por uma 

oposição aos contextos e discursos muito fortes e seguros naquela época; porém, 

estes não conseguem ser mais fortes que a própria intuição do professor ao fazer a 

sua escolha. 

 
 

Foi vontade! Tem que ter investimento, não dá para gente dizer que é 
destino não. É, até porque eu disse a você, eu fui fazer magistério 
contra a vontade da minha família [até] o meu marido também é 
médico, pertence a essa de área de saúde, entendeu, então, é algo 
que você tem que ter a vontade, o desejo de se manter ali, de 
encontrar o seu reconhecimento naquele espaço, não dá para gente 
dizer que é destino, você tem que investir, eu acho que tem que ter o 
desejo, a primeira coisa é o desejo, quer dizer, eu tenho o desejo de 
ocupar esse espaço e depois a gente tem que batalhar aquele 
espaço, (...) é algo que é permanente, tem que está voltando, tem que 
está se atualizado, tem que trazer coisa nova, tem que participar, é 
soma permanente, então, não dá para falar de destino não, tem que 
ser o desejo mesmo, a vontade (PROFESSOR 03). 

 

 Se olharmos o destino a partir de uma determinada perspectiva, ou seja, se 

destino é visto como algo que evoca a pessoa a fazer algo como uma missão ou um 

desafio posto à sua vida não por determinantes externos, mas por necessidades 

interiores alheias à vontade da pessoa, então essa é apenas uma compreensão de 

destino e que não corresponde ao que podemos observar no PROFESSOR 03. Ele 

compreende o destino como sendo aquela situação histórica em que foi criado e foi 

a sua família que desejou determinar a sua vida, projetando, para a sua vida 

profissional, ser médico.  
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 Então, a partir da própria fala do professor, podemos perceber que ele é 

contraditório quando pensa que não seguiu o destino. Na verdade, destino pensado 

por nós é justamente seguir aquilo que não foi determinado socialmente, no caso 

dele, ser médico. O professor seguiu sim o seu destino, pois contrário a todo o 

contexto social, ele seguiu aquilo que para ele era o seu destino. O professor 

respondeu à pergunta que lhe foi feita, mas temos que considerar que a 

compreensão do conceito de destino é totalmente diferente do nosso. Não 

estávamos pensando em destino como algo que a pessoa subjetivamente percebe 

como tarefa de vida, como missão, como realização de si mesmo. Ele seguiu uma 

intuição daquilo que é o próprio caminho, o que deve realizar na sua vida, e nesse 

sentido ele é um exemplo de alguém que seguiu o destino, indo contra o que foi 

projetado por sua família. Ele tem clareza disso: escolheu a profissão que desejava, 

mesmo que isso tenha gerado em sua vida alguns conflitos; parece que sua 

convicção não apenas prevalece, como também se auto justifica. 

 Vejamos em relação à sua postura pedagógica o que ele atribui como seu 

desenvolvimento: 

 
... A minha construção enquanto profissional, enquanto professor, eu 
vi que ela é muito engraçada. Porque eu fiz magistério, venho de uma 
escola de freiras, tive uma formação muito forte tradicional, mas 
terminei o meu magistério chegando na década de 80. Então aqueles 
ventos todos do Montessori eu peguei aquilo tudo e tive uma formação 
montesorriana muito forte então eu acho que às vezes isso é muito 
presente na minha sala de aula. Às vezes eu até me policio em 
relação a isso porque eu tenho um compromisso muito grande no 
atendimento individual dos alunos, de ouvir o aluno, de atendê-lo nas 
suas necessidades. Então...às vezes outros alunos reclamam: 
‘Professora a senhora chegou atrasada na sala’. Mas... não sei se 
felizmente ou infelizmente eu sou aquela professora que o aluno 
chega [para falar problemas muito sérios que o aflige] e no 
depoimento dele não dá para você dizer assim: ‘pare que agora está 
na hora da minha aula’. (...) Mas eu acho que você vai construindo 
esse seu saber pedagógico a partir dessas reflexões teoria e prática e 
vai inserindo na sua prática novos fazeres e novas teorias e vai 
reconstruindo. Por isso que eu digo assim: ‘não tem uma coisa pura’. 
Você identifica na prática do sujeito, vários momentos dessas 
aprendizagens. Agora há algo que predomina (PROFESSOR 03). 

 
 

 Em sua fala, o PROFESSOR 03 não aponta algo que seja uma única origem 

dos princípios que vão nortear a sua pratica pedagógica; segundo ele mesmo, “... 

não tem uma coisa pura...” (PROFESSOR 03). Apesar dele ter uma orientação 
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teórica dentro da perspectiva montessoriana, sua ação pedagógica ultrapassa isto, 

ou seja, não é essa orientação teórica que faz dele o educador que ele é, pois sua 

convicção está além dessas orientações. Ele compreende que as diferenças devem 

ser confrontadas dentro das variadas correntes teóricas, e isso fica claro quando diz: 

“... Mas eu acho que você vai construindo esse seu saber pedagógico a partir 

dessas reflexões teoria e prática, e vai inserindo na sua prática novos fazeres e 

novas teorias, e vai reconstruindo” (PROFESSOR 03). Essa percepção parece 

demonstrar que realmente não há uma única abordagem que o orienta. O próprio 

relato do professor traz elementos que mostram essa contradição em suas falas. 

Porém, é importante enfatizar que essa contradição aqui não desmonta a sua 

convicção, ao contrário, é ela que irá respaldar o que já mencionamos, ou seja, não 

há motivos apenas racionais que sustentam a convicção pedagógica desse 

professor. Analisamos que sua convicção se caracteriza inclusive por isso e o que é 

mais importante para ele são as necessidades dos alunos 

 Algo que também reforça nossas afirmativas é que ele faz um curso sobre 

Maria Montessori em outro estado, na década de 80, e quando ele volta ao Recife o 

que estava na moda era o paradigma Construtivista. Bem, uma vez que ele tivesse 

criado uma convicção em relação a Montessori, ele teria procurado de qualquer jeito, 

no seu retorno, um lugar, um espaço para divulgar as idéias de Maria Montessori; 

porém, acreditamos que esse contato não o marcou tão profundamente como ele 

mesmo imagina.  

 Sobre a influência de Montessori, que foi o curso que esse professor fez, 

podemos dizer que o que ficou nele dessa formação foi um dos princípios básicos 

montessorianos, ou seja, cada criança é diferente, e nesse sentido ele traz isso para 

a sua realidade transpondo esse princípio para exercitar o respeito a individualidade 

dos seus alunos. Sabemos que a própria Maria Montessori faz dessa idéia e outras, 

um programa didático que desconstruiu totalmente alguns princípios pedagógicos 

por causa dessa sua crença. O PROFESSOR 03 incorpora isso demonstrando que 

faz tudo para atender os seus alunos nas suas necessidades mais particulares; ele 

pensa que cada um tem seu caminho, tem seus problemas, suas próprias vontades, 

suas próprias motivações de aprender. Segundo essa perspectiva, aquilo que temos 

que fazer na educação é respeitar esse caminho individual de cada um, o máximo o 

que podemos fazer é ajudar a tirar um ou outro bloqueio para a própria criança por 
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esforço próprio aprender. Em síntese, podemos dizer que ele só fica com o respeito 

diante da individualidade. Isso fica bem claro no momento que se atrasa na aula 

para atender uma pessoa, um aluno, em uma questão dele.  

 Mas observamos que ele também extrapola as idéias de Montessori, pois não 

está direcionando essa atenção individual ao processo apenas de aprendizagem; 

está incluindo todas as questões existenciais e pessoais que estão ao redor do 

processo educacional, e que pode tirar o aluno do seu eixo. Em suma, ele tira dos 

princípios montessorianos uma coisa muito importante de ser considerada num 

processo educativo que é o indivíduo que precisa ser considerado. O PROFESSOR 

03 também cita outros autores como Piaget, Vygotsky; mas percebemos que a partir 

de conhecimentos de diversas teorias pedagógicas, ele vai formando a sua própria 

convicção.  

 O PROFESSOR 03 tenta encontrar também em outras fontes teóricas 

elementos que possam ajudá-lo em relação aos alunos como, por exemplo, nas 

questões emocionais, mas não encontra. Mais uma vez, mesmo sem ter isto claro 

para si, ele parte do resultado de sua experiência com seus alunos para buscar 

soluções aos possíveis problemas da relação pedagógica, pois para ele esse é o 

compromisso do professor: 

 

... primeiro eu tenho que acreditar na minha capacidade de ajudar o 
meu aluno, de ensinar ao meu aluno e ele tem que acreditar na 
capacidade dele de aprender, então, um dos procedimentos 
metodológicos que eu uso e chamo de consultório sentimental é 
nesse momento que [se ele tem] vergonha de se expor no grupo 
classe, na hora que está sozinho com o professor [ele fala] (...) das 
dificuldades. Eu tive um aluno que disse: ‘professora eu não tinha 
professor de língua portuguesa no ensino médio, eu vim de uma 
escola pública e já vinha com uma dificuldade, me ajude a escrever 
melhor...’ Então eu recomendei vai ler isso, vai ler aquilo, à medida 
que você ler, vai tentando re-escrever o texto, juntar as idéias, e traga 
para eu ler (...) Então, assim, isso foge muitas vezes do contexto, mas 
eu tenho um compromisso com meu aluno, com a disciplina, com 
objeto de estudo, com a programação, agora, as dificuldades elas têm 
que sair em nível de procedimento metodológico mesmo. (...) eu tenho 
muito claro na minha cabeça, consigo fazer o individual e o coletivo, 
um grupo está trabalhando, eu já estou olhando para outro grupo, 
passo pelo outro, quando meus alunos fazem em caderno de registro 
[e escrevem nele] o que entenderam da minha aula hoje, o que é que 
ficou ... (PROFESSOR 03). 
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 O professor cria situações e instrumentos onde possa conhecer melhor os 

alunos, entre eles o “diário de bordo” e o que chama de “consultório sentimental”. No 

diário, ele solicita que os alunos registrem o que foi apreendido e deve ser utilizado 

sempre ao final de cada aula e o “consultório sentimental” refere-se aos momentos 

onde, mesmo em sala, ele atende os alunos individualmente, enquanto os demais 

realizam atividades em grupo. O objetivo dele é detectar em que os alunos têm mais 

dificuldades de expressão, mesmo que essas questões envolvam elementos que 

extrapolam o âmbito da universidade, mas que de alguma forma estiverem 

interferindo em suas vidas. 

 Há um grande investimento do professor nos vínculos com os seus alunos, 

vínculos esses chamados por ele de “vínculos afetivos”, que nada mais são do que 

estabelecer uma relação de maior proximidade para poder contribuir 

pedagogicamente com o crescimento do aluno. Aqui tivemos o cuidado em averiguar 

se se tratava apenas de uma estratégia para nos impressionar ou aos alunos no 

sentido de ilustrar uma prática pedagógica repleta de estratégias “diferenciadas”. 

Outra postura também bastante comum é quando vemos um professor que tenta 

manipular os alunos para conseguir maior aceitação, que ao contrário deste, não 

possui convicção pedagógica. As narrativas do PROFESSOR 03 apontam uma 

relação caracterizada por vínculos verdadeiros que visam dar conta das diversas 

questões pedagógicas. Podemos ver um dos objetivos desta preocupação na fala 

abaixo:  

 

...uma coisa que hoje assim, eu tenho me preocupado muito é a 
concepção de aula, a gente sabe que a escola ela reflete muito do que 
passa na sociedade e uma das coisas que me preocupa é assim, se 
eu penso a aula como esse espaço de vivência, de convivência, de 
relações pedagógicas e eu preciso pensar nesse aluno na totalidade. 
(PROFESSOR 03). 

 
 

 Uma preocupação interessante do professor se refere ao significado de 

“aula”. Esse termo ele descreve como sendo “... espaço de vivência, de convivência, 

de relações pedagógicas...” (PROFESSOR 03). Pensar a aula como espaço vivo 

onde nossas convicções se manifestam é uma reflexão que deve ser acompanhada 

do repensar a nossa própria concepção de aula. Sobre essa questão, não temos 

uma definição única, mas conforme estudos de Cordeiro (2007) a aula pode ser vista 
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como produção cultural “... humanamente repleta de muitos sentidos, para ser, de 

fato, compreendida precisa ser questionada, uma vez que, como em toda a prática 

social, há muitos segredos por trás da sua aparência imediata” (p. 90). Nesse 

sentido, a aula deve ser percebida para além de um espaço, mas como um processo 

gerador de aprendizagem e do conseqüente desenvolvimento de alunos e 

professores requer compreender o “... aluno [em sua] totalidade” (PROFESSOR 03). 

 O PROFESSOR 03 trabalhou em vários lugares tendo experiências nos mais 

variados níveis de educação, tanto formais como não-formais, ele enxerga na 

educação, como valor mais influente, o valor emocional, mais especificamente, o 

vínculo emocional, do qual já falamos.  

 

Paralelamente com a universidade, eu trabalhei com o centro de 
convivência de idosos, lá nós tínhamos três municípios do interior do 
estado, depois trabalhei com menores infratores num lugar que 
profissionalizava esses jovens, trabalhei com creches, inclusive uma 
que era mantida por um centro espírita e lá fiz um trabalho voluntário, 
nesse lugar eu fui porque eles foram pedir ajuda no DERE e ninguém 
quis ir, então eu terminei indo... (PROFESSOR 03). 

 

 

 Nessas experiências, talvez aquilo que mais se fortaleceu foi a insistência de 

que é preciso acreditar no que se faz, pois nem sempre se consegue o que se 

espera enquanto professor, ou seja, algumas vezes o professor necessita também 

viver conscientemente suas decepções. Ele fala de momentos em que há uma 

resistência por parte do grupo de alunos e sente isso como um enorme desafio. Por 

outro lado, ele fala também dos retornos por parte dos alunos, dos vínculos criados, 

que para ele são gratificantes.  

 

Há um vínculo muito grande em cada espaço desse que você vai 
caminhando, aonde você vai caminhando, você vai criando esses 
vínculos (...) E eu acho muito legal porque eles [os alunos] voltam 
para dar notícia. O engenheiro ele diz, eu tenho a minha obra e no 
final o produto dele está lá e ele vê e fica realizado. O professor não, a 
gente começa a trabalhar, dá todo um estímulo ao aluno, mas são 
poucos os alunos que voltam e diz assim, professor lembra que a 
gente trabalhou isso e tal, então, quando eles aparecem para dar 
notícia, eu acho muito bom...(PROFESSOR 03). 
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 Esses vínculos emocionais sempre têm uma certa ambigüidade; nesse 

sentido, é preciso ver o que permanece dessas tendências teóricas nesse professor. 

Isso é necessário pois criar um vínculo, ser aceito emocionalmente, ser reconhecido, 

amado pelo próximo, pode implicar uma motivação, em princípio egoísta. Ou seja, 

pode ser que a pessoa pense em dar investimento emocional e esse investimento 

emocional vai dar à pessoa retornos emocionais, ou a sua emocionalidade cria um 

vínculo com a possibilidade do outro ser melhor. Esse último tipo de vínculo se 

estabelece por acreditar que a relação com o aluno tem que ser de tal forma que o 

aluno se torne uma pessoa melhor. Nesse caso, o vínculo busca o bem do 

educando como fim e não prevalece na origem destas motivações egoístas. Para 

uma pessoa que tem suas convicções, o que prevalece é justamente este último tipo 

de vínculo; não podemos simplesmente excluir o primeiro, pois é humano fazer isso, 

porém ele não pode se sobrepor ao vínculo pedagógico propriamente dito. 

 Um dos fatores que nos indicam que o PROFESSOR 03 tem suas relações 

com os alunos baseadas principalmente pelo primeiro tipo de vínculo foram 

observadas já no momento em que aplicávamos os questionários com os alunos. 

Esse professor foi dos que nos cedeu a aula, e percebemos que sua relação com os 

alunos se respaldava principalmente na confiança. Verificamos também naquele 

momento que essa relação de confiança incluía um vínculo pedagógico onde está 

presente uma preocupação com os alunos.  

 Às vezes encontramos professores que vivem em busca de retornos afetivos 

dos seus alunos; podemos dizer que pedagogicamente esse tipo de comportamento 

é um desastre, pois distorce toda a relação pedagógica e os seus fins. 

 

... Uma vez eu chamei um agrônomo e ele disse que, concordo, o 
clima, o tipo de terra, que em uma cidade do sertão só dava para 
plantar, uma das coisas era berinjela, só que ele não levou em 
consideração que berinjela não fazia parte da cultura local e os idosos 
provaram a ele que berinjela não dava lá perto de jeito nenhum, eles 
mataram todas as plantas, primeiro eles tentaram vender pra não ter 
que comer porque eles consumiam o que tinha na horta, não deu 
certo vender, aí eles foram matando mesmo e provaram que lá não 
dava perto berinjela de jeito nenhum, então, assim, são coisas que 
você vai aprendendo mesmo com eles, cria esses vínculos e você vai 
trazendo, vai só somando para sua vida  (PROFESSOR 03). 
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 Esse professor expressou uma grande abertura para aprender modificar a sua 

própria posição diante de situações pedagógicas que ele avalia como um fracasso. 

Um exemplo disso foi o agrônomo que ele convidou para ir à sua sala de aula. 

Dessa experiência ele tira uma lição, ou seja, segundo o seu convidado 

tecnicamente a berinjela pode até ser o melhor a ser plantado naquele lugar, do 

ponto de vista da agronomia, que pode inclusive estar correto, mas houve um 

desencontro de opiniões entre o agrônomo e os alunos do professor que entendiam 

também do assunto sobre a terra. Por que aconteceu esse desencontro? Porque 

determinados fatores que são essenciais para os alunos não foram considerados; foi 

simplesmente um posicionamento de uma recomendação técnica que não avalia a 

situação concreta. Se ele tivesse ensinado a esses alunos a, por exemplo, 

comercializar berinjela no Recife ou em outra cidade grande, porque pode ser que 

eles – os alunos – não comam, mas que a venda da berinjela tenham um lucro 

satisfatório. Não é que a recomendação técnica estava errada, ela estava 

incompleta, eles – professor e agrônomo – não consideraram a realidade social e 

cultural. Então, com essa situação, o PROFESSOR 03 aprende que educar não é 

somente dar um conselho técnico. Mais uma vez, olhar a situação, o indivíduo, o que 

ele precisa, observar quais são as condições dos alunos, nesse sentido o 

PROFESSOR 03 apreende por um fracasso aquilo que é a convicção dele. Temos 

aqui mais um indício que este professor não quer aprender só pela teoria; esse 

caráter podemos encontrar em todos os professores pesquisados, ou seja, os 

professores zelam pela confirmação na prática dos próprios princípios.  

   

 
Nós tínhamos um aluno aqui que era um aluno drogado e que vinha 
na conversa, a gente descobriu que ele vinha de uma família 
totalmente desestruturada e bebia muito também, além disso, 
desencadeou uma diabete precoce, juvenil e esse menino ele era 
totalmente afastado na universidade, todo mundo temia ele, numa 
ocasião ele pegou a professora com birô e tudo e encostou num canto 
da parede e no dia tinha até um seminário e eu ia fazer uma excursão 
que eu nessa época, o curso de Pedagogia tinha aula a tarde, aí 
combinei tudo com ele,  ele foi eleito pra representar a classe, só que 
a classe fez isso como uma forma de protesto, achando que ele ia, 
realmente, aprontar e eu disse a ele: ‘Olhe você não vai decepcionar, 
você vai fazer o mais bonito!’ Combinei, ensaiei com ele, e fui me 
embora para uma excursão e ele passou o dia aqui na universidade, 
até o chefe de departamento disse que ele ia chegar com calção de 
praia para apresentar, que ia ficar bêbado, que não sei o quê e 
naquela época não tinha celular, não tinha nada, quando eu cheguei 
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tava tudo um  caos, ‘mas você é louca, como é que você deixou que 
ele fosse eleito’, ‘mas ele foi eleito, ele vai fazer bonito, eu acredito 
que ele vai fazer bonito’, e esse menino simplesmente arrasou, 
chegou de camisa social, cheiroso, olhe, um discurso belíssimo, ele 
realmente estudou, entendeu, e assim, depois ele se formou, o sonho 
dele era ser advogado e esse sonho ele não conseguiu, mas a droga 
acabou com ele, (...) assim, eu acho que isso, quando a gente fala dos 
vínculos afetivos, eu acho que a afetividade é muito importante, (...) 
mas os vínculos são muito importantes, quando você estabelece esse 
vínculo, o aluno vem, ele fala da vida dele, ele tira as dúvidas (...) 
quando o aluno está querendo, eu acho que é muito importante a 
gente está disponível para eles e do mesmo jeito também que a gente 
alisa, a gente dá carão, não tem que ser toda hora bom não, porque o 
carão também faz parte (PROFESSOR 03). 

 
 

 A narrativa da professora revela um caso de um aluno que era absolutamente 

fora do comportamento esperado, e o professor neste caso se dedica ao aluno, 

contrariando a expectativa de toda a comunidade escolar. Esse aluno que era visto 

como alguém em que não se podia confiar, mesmo na ausência do professor o 

aluno corresponde demonstrando fazer valer a confiança que o professor tinha por 

ele. Um evento isolado, narrado abaixo pelo professor, não salvou o aluno, o que 

nos leva a crer que seria preciso várias oportunidades como essas relatada, para 

levantar a auto-estima a um nível que o ajudasse a deixar seus vícios. Esse 

professor, acreditando no aluno, conseguiu que ele tivesse uma vivência onde 

demonstrou a sua capacidade, seu potencial positivo, porém apesar dessa vivência, 

o aluno volta a realizar atos de vandalismo.  

 Esta situação também ilustra algo que o professor já anunciou: “... primeiro eu 

tenho que acreditar na minha capacidade de ajudar o meu aluno, de ensinar ao meu 

aluno e ele tem que acreditar na capacidade dele de aprender...” (PROFESSOR 03).  

 O “vínculo afetivo” concede ao professor acreditar nos seus alunos; mesmo 

diante de um resultado não esperado com a visita do agrônomo, o professor 

consegue enxergar a oportunidade resultante daquela situação. A confiança nos 

alunos, e também a confiança dos alunos no professor, possibilita a ambos 

aprendizagens significativas que vão além do resultado de uma experimentação. O 

professor em questão a partir do observado e do narrado por ele não partilha de 

uma relação de vínculo norteada apenas por interesses de uma auto propaganda; 

ela se baseia, sobretudo, na confiança no outro dentro da relação pedagógica. 
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4.4.1.4 PROFESSOR 04 

 

Tal como os demais professores, a descrição que o professor 04 faz de sua 

experiência formativa, constituição docente e de sua prática pedagógica, evidencia 

muito claramente a importância dos vínculos familiares no delineamento das suas 

convicções educativas. Há, talvez, aqui, uma demonstração clara de como as 

relações familiares são significativas e de certo modo influenciadores determinantes 

na formação de suas convicções, podendo trazer tanto descontentamentos como 

uma experiência autêntica no percurso da vida de quem vivencia essa formação. 

Assim, O PROFESSOR 04 apresenta uma convicção que tem como elemento muito 

forte as relações familiares; embora isso seja encontrado em quase todos os 

professores consultados, nos chamou a atenção a experiência deste. Ele foi o único 

caso onde compreendemos uma convicção autêntica originada dentro das relações 

familiares. Esse elemento fica claro logo no início dos nossos encontros.  

 

Da minha família foi meu pai, meu pai era comunista de carteirinha, e 
um detalhe, tinha umas questões aí... a gente só estudava em colégio 
religioso, mas ele dizia assim porque é quem mais educa. Então na 
minha casa, em 74, eu era adolescente, e estudava num Colégio 
Católico, é até uma escola burguesa. Meu pai foi preso político e 
quando ele estava para ser preso, ele nunca foi militante, ele era 
intelectual, então na época em que ele foi preso um colega estava 
sendo perseguido e falou para ele, estou sendo preso e com certeza 
você vai ser também. Então meu pai chamou meu irmão, que estava 
na universidade, meu irmão mais velho, e pediu para sair do 
movimento estudantil. Ele disse: ‘Olhe, eu quero só que você deixe a 
política universitária por causa de sua mãe’ (...) e disse: ‘, olhe, eu 
estou indo, não fiz nada de errado, minha luta é para um Brasil 
melhor, agora eu quero só que vocês tomem conta da vida de vocês? 
(PROFESSOR 04). 

 

A presença da literatura no contexto familiar através do seu pai foi destacada, 

na fala do professor, como uma atitude e uma prática privilegiada para o processo 

de compreensão da vida e da sua formação. Esta ofereceu para ele uma experiência 

formativa e expandiu suas percepções e forneceu sentido ao seu fazer, seu viver. 
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A questão da literatura, o meu pai era um homem que lia muito e tinha 
muitos livros em casa e nunca disse esse aqui você não pode ler, não, 
na hora que a gente tinha interesse de ler a gente lia, agora, a gente 
tinha um momento de discussão com a família toda, então, eu acho 
que isso para mim é muito mais, uma questão muito mais ... claro que 
a gente aprimora porque quando a gente tem livro a gente busca 
aquilo na universidade, mas os professores que a gente identifica, se 
identifica com a gente, então a gente encontra o eco na universidade, 
mas eu acho que a gente trás muito de casa (PROFESSOR 04). 

 

Dessa forma, o processo de construção da sua convicção é claramente 

marcado pelo grupo familiar. Dentre as pessoas que tiveram uma presença 

marcante, o mesmo vai destacar a sua mãe, a qual, de certa forma, partilhava de 

suas inquietações e foi sempre uma presença afirmativa na sua vida.  

 

Eu vejo a minha mãe forte, não vejo minha mãe se lamuriando, 
chorando, não, ao contrário, ela botou na gente esse sentimento de 
muito orgulho daquilo, numa época em que na própria escola alguns 
colegas se afastaram da gente e a gente nunca deixou de ter orgulho 
dele...  

(...) 

Ela criou a gente com uma vaidade de um pai preso que você não 
pode imaginar, eu acho que isso que me esse meu perfil de tentar 
mostrar para as pessoas que elas são capazes, que o meu pai mais 
me deixou, o perfil de professora, ser professora foi forjado, assim na 
família, inclusive minha avó.... (PROFESSOR 04). 

 

É preciso ressaltar que o papel da mãe é muito significativo, pois apesar da 

situação ela consegue passar aos filhos a segurança suficiente para que eles 

vivenciem inclusive as situações de preconceito da sociedade. O fato de ter o marido 

preso não influencia a sua postura que busca reforçar nos filhos o que já existia 

enquanto o pai estava livre; ao contrário de desespero, ela transmite confiança. Isto 

não é uma postura comum, principalmente se considerarmos a realidade daquele 

período de repressão política, quando os que eram presos não sabiam se voltariam 

ao convívio familiar. Era um contexto que inspirava outro tipo de comportamento, 

porém o caminho seguido pela mãe é diferente. O fato é que o próprio PROFESSOR 

04 atribui conscientemente ao convívio familiar os princípios que vão nortear tanto 

sua escolha profissional como sua convicção pedagógica. 
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Para o professor, a sua construção foi resultado de tudo aquilo que 

acompanhou sua vivência. O encontro com a docência veio muito antes de optar por 

uma formação mais direcionada para esse evento. No entanto, para ele não é algo 

dado, pré-determinado, mas uma questão de experiência de vontade.  

 

Foi vontade, construída na família desde pequena, a gente levava lá 
para casa quem não sabia ler, eu alfabetizava, [a pessoa e ela] levava 
[depois] um filho que não sabia ler, eu alfabetizava, então não foi 
destino não, foi uma questão de, eu acho que foi todo um ambiente 
familiar, pensar no filho do trabalhador, no mais pobre, a gente saber 
que tudo o que a gente tinha, mas a gente tinha de saber que a gente 
tinha de passar para as pessoas, não era só passar dinheiro, mas era 
passar conhecimento, na minha casa se valorizou muito essas coisas, 
eu acho que foi vontade, vontade mesmo (PROFESSOR 04). 

 

A postura do pai diante da família é tão convicta que mesmo na adversidade 

de uma prisão política, que representava algo temeroso, a mãe e os filhos 

conseguem seguir suas vidas com um sentimento de orgulho do pai e da causa que 

ele defendia: “... estou indo, não fiz nada de errado, minha luta é para um Brasil 

melhor ...” (PROFESSOR 04). 

No segundo momento, o professor dá ênfase à dimensão política, enquanto 

uma marca muito forte em seu contexto familiar. É interessante observar a postura 

do pai de preservar o filho das repressões políticas. Podemos interpretar esse fato 

pensando que mesmo o pai tendo uma postura política assumida, talvez tivesse a 

convicção que a mera militância não leva a bons resultados. Ou seja, não é 

indicado, segundo o pai do professor, que se sacrificar numa situação de repressão 

conduza a uma mudança, porque as condições para essa mudança não são 

meramente políticas. Talvez implique também uma mudança de postura mais 

profunda, e esse tipo de mudança não se cria em uma militância política mais 

radical. A postura do pai sugere essa reflexão como sendo mais cabível, pois ele 

mesmo, dentro da sua família, não faz uma militância política, ou seja, ele não 

mantém os filhos sob um regime inflexível, pois não acredita que deva ser dessa 

forma. 

 O fato de não restringir aos seus filhos desde o tipo de escola – pois segundo 

o professor, por vontade do próprio pai os filhos estudavam em uma escola religiosa, 

que para ele era “... quem mais educa...” -, a escolha dos livros que liam, são 
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exemplos que caracterizam uma postura de convicção no próprio pai deste 

professor. Mesmo o momento, depois das leituras, de conversa familiar sobre as 

leituras feitas, não soam como uma situação de repressão, pois não é relatado pelo 

professor com esse tom. 

 Para o pai do professor, ter uma militância política era ter uma postura ativa 

diante dos problemas da sociedade, como por exemplo, levar para casa pessoas 

que não eram alfabetizadas para se alfabetizar. Revolucionar naquela família era 

fazer aquilo que é possível no âmbito em que eles mesmos estão vivendo e isso é 

verdadeiramente assumido pelo PROFESSOR 04 em sua vida, ou seja, o 

compromisso político não é prescrever receitas para um determinado modelo de 

sociedade. 

 Pautada na crítica, a construção da convicção educativa acompanha uma 

outra questão, a saber, o movimento cultural. Assim, acrescenta ao movimento 

político que também é importante o movimento cultural, característica de um ensino 

e uma aprendizagem autônomos, conforme se vê na fala seguinte:  

 

... produção teórica, a teoria sobre educação mas também ele esteja 
muito participativamente das questões culturais, também o educador 
tem de ter uma questão de musicalidade, é, um elemento musical, 
teatro, quer dizer, você tem de passar para o aluno aquela vontade, 
aquela questão de saber é que é o importante, aí a partir daí você, no 
momento que o aluno descobre que a satisfação, o prazer mesmo no 
saber, no conhecimento, aí eu acho que se a gente conseguir 
despertar isso daí no aluno a gente está dando autonomia intelectual 
e conseqüentemente ele está com as portas, as asas abertas pra voar 
para onde eles quiserem (PROFESSOR 04).  

 

 Então, ele não considera a mudança não apenas uma mudança política, mas 

que também envolve a cultura como um todo. Esses são dois elementos que ele 

encontra na família, e fizeram com que ele, na própria postura pedagógica e com 

toda a formação que tem nessa direção, encontrasse uma forma de aplicar isto no 

campo pedagógico. É na questão da avaliação do processo de ensino que o 

professor encontra um espaço pelo qual se interessa inicialmente como pesquisa do 

Mestrado, mas também encarna esta preocupação em sua prática cotidiana,  
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quando estava, o meu mestrado eu trabalhei a questão da avaliação, 
mas eu trabalhei a questão da avaliação não como instrumento de 
avaliação, mas como as atitudes avaliativas da escola para com o 
aluno da classe popular, sobretudo o aluno trabalhador. E que 
conseqüências isso traria para ele, então eu me lembro que na época 
eu fui muito questionada, [algumas pessoas diziam:] ‘Isso não é 
avaliação! ’ Porque eu lido muito com a questão avaliação-ensino, (...). 
Eu levanto muito a questão que a avaliação tem que estar muito 
próxima do ensino, você tem que avaliar, cobrar do seu aluno a forma 
como você passou aquilo, discutiu aquilo, (...) Quando eu entrei para 
fazer uma disciplina de estágio, para ensinar estágio, peguei uma 
turma que eu ouvia assim: ‘A gente tem horror ao pessoal de 
educação, ninguém quer ser professor’. Então eu fui trabalhando isso 
com eles, trabalhando a questão de, não vamos procurar culpado, 
vamos procurar enfrentar os erros. No final, eu ouvi da minha turma: 
‘... professora eu agora sinto uma vaidade em dizer que eu estou me 
formando para ser professora’. Ai no dia da avaliação teve um monte 
de relatório, e eu disse a eles: “... Olhem, eu quero, esse relatório, ele 
é muito importante porque é uma memória da vida de vocês, mas eu 
quero avaliar vocês, os avanços, que foram trabalhados ... A primeira 
questão de vocês foi: ‘Eu não gosto de fazer educação e hoje em dia 
o que pensam? Eu vou dar dez para turma toda, não porque o seu 
relatório está o melhor do mundo, não porque a sua discussão em 
sala de aula foi a melhor do mundo, mas por todo ganho’. Nesse 
momento embora muita gente critique, mas eu avaliei, eu acho que 
isso aí diz muito do que é que eu penso em relação a isso sabe, é a 
questão do que é que o aluno está adquirindo? Ele está mudando? 
Em que ele está crescendo na vida dele? (...) Eu tenho essa 
preocupação de saber, o que é que eu estou levando dessa turma e o 
que é que a turma está levando de mim, acho que um educador tem 
que ser... Eu costumo dizer: ‘A grande maestria do educador é tornar 
qualquer assunto, por mais árido que seja acessível a uma turma que 
se entusiasme por ele, aí eu acho que você conseguindo isso, você 
conseguiu tudo e pra isso você tem que aproximar muito da realidade 
dele (PROFESSOR 04). 

 

 Este é um dos momentos em que vemos a presença de sua convicção, já 

forjada no âmbito da família, se revelando em sua prática pedagógica. A perspectiva 

da avaliação da própria prática como sendo critério norteador de sua prática 

demonstra uma postura, muito solicitada, mas pouco realizada por professores. 

Assumir o processo de ensino, não apenas a aprendizagem do aluno, como sendo 

produto a ser analisado, por si e pelos alunos também, não é uma postura simples. 

Quando pensamos na problemática da avaliação, nos norteamos, entre outras 

questões, por aquela que achamos ser crucial, qual seja, é preciso refletir 

profundamente sobre nossa concepção avaliativa e pensar nela como também 

conteúdo sujeito à nossa prática avaliava. Isto porque, em nossa concepção, não há 

uma avaliação válida, se não se avalia também o fazer. É preciso refletir que  
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... quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de 
mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua 
para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que 
o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem a 
disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz 
necessariamente sujeito também (FREIRE, 1996, p. 40). 

 

 Claro de que é uma coisa prazerosa de aprender, ele insiste nisso; insiste que 

a aprendizagem seja significativa para os próprios alunos; ele faz de fato o controle 

do que repercute no aluno, não joga as coisas simplesmente e deixa o aluno solto 

sem um acompanhamento, é a partir desses momentos que detecta ter empatia, ou 

seja, tentar se colocar na situação do aluno, para a partir daí encontrar um caminho.  

 

... eu vejo assim, eu digo muito aos meus alunos que a primeira coisa 
que você tem que ter como educadora é ter empatia, tem que ter 
empatia é muito mais próximo saber que os outros tem problemas, 
agora, uma questão também que eu trabalho muito com os meus 
alunos é a questão de que essa empatia mesmo ela está ligada a um 
encaminhamento político, parece uma questão de, vamos dizer assim, 
[de saber] qual a função política da escola e conseqüentemente do 
educador. Está ligado a um conceito de sociedade, a um conceito de 
homem, então a partir daí é que você ... Então existe universalidade 
na realização profissional que também está ... então você está 
sempre, vamos dizer assim ... eu não digo nem a serviço porque 
parece até que você está sendo manobrado, mas você tem que ter 
muito claramente qual a sua, que tipo de cidadão você quer formar, 
para que tipo de sociedade, então para isso você precisa saber o que 
é sociedade, que sociedade é essa e o que é que cada um 
encaminhamento vai levar a essa, ao tipo de cidadão diferente, então 
isso aqui é uma questão importantíssima para mim, para o educador..  

(...) 

Olhe, a primeira coisa que eu faço quando alguma coisa que de 
repente me balança, é chamar a pessoa, chamar o aluno, aqui nessa 
minha mesa para conversar e geralmente quando vamos conversar a 
gente encontra uma justificativa. Às vezes não é nem na gente [o 
problema que gerou] aquele comportamento [não adequado do aluno], 
eu acho que em nenhum momento é, não sei assim, eu não acho, eu 
acho que quando a gente conversa, a gente começa a entender esses 
comportamentos às vezes pelo o que a gente faz antes que não 
percebeu que fez, e que magoou também nessa hora, porque de 
repente a gente às vezes sem querer faz uma brincadeira e o aluno 
entendeu diferente ou está num momento mais sensível e aquilo dói 
na hora, mas todas às vezes eu consegui, na hora que eu chamo para 
conversar, descobrir também que há da minha parte algumas 
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questões e justifica muitas vezes aquele momento do aluno... 
(PROFESSOR 04). 

 

 Compreender o que diferencia os alunos não é critério para uma avaliação 

negativa do mesmo, pois todos somos diferentes. O PROFESSOR 04 percebe que é 

preciso encontrar onde cada aluno tem suas dificuldades, mas para isto é 

necessário chegar o mais perto desse aluno, porque se não se chega perto, não vai 

se saber aquilo que está incomodando o mesmo, aquilo que está impedindo sua 

aprendizagem. O diálogo se faz então neste processo um excelente aliado do 

professor, é através dele que se instala verdadeiramente um diálogo e não uma 

ação autoritária; esse comportamento para o professor é fundamental e tem sua 

base na sua história familiar. 

 Ele não vê isso como um mecanismo, uma receita que necessariamente tem 

resultado; ele sabe que pode fracassar com esse comportamento, pois se o aluno se 

fecha a esse diálogo, ele não tem como gerar uma postura no aluno como gostaria. 

  

Eu acho que, o professor teria que ter claro, o teor do conhecimento 
que a gente não pode fugir disso, mas tem que ter um perfil. Acho que 
o professor tem que ter muita empatia. Empatia é uma característica e 
eu acho que isso pode levar a aceitação da diversidade, assim tudo 
isso, a atenção a essas diversas necessidades, acho que parte da 
questão da empatia. Você ter empatia para com o aluno leva você a 
ter outras características que um professor devia ter, apresentar em 
sala de aula (...) Mas eu vejo a empatia um pouco mais individual, 
mas o compromisso político com aquele grupo que está ali, saber o 
que a sonegação de qualquer informação vai trazer uma déficit para 
um grupo que você está ali liderando. Compromisso político, empatia, 
o conhecimento não é só específico do conteúdo mas os 
conhecimentos pedagógicos, até mesmo porque uma questão que eu 
acho que interfere muito na questão da aprendizagem é a falta de 
conhecimento da questão avaliativa, que é a utilização da avaliação 
sem o conhecimento pedagógico suficiente, aí ela fica totalmente 
distorcida, a avaliação passa a ser destorcida e assim você fere a 
empatia, fere o compromisso político, fere tudo o que você tem de 
mais. (...) Eu acho que os três juntos e acho que não tem nem 
condições de você separar ... (PROFESSOR 04).  

 

 A partir desses três elementos – compromisso político, empatia e 

conhecimento pedagógico –, o professor consegue compreender desde 

comportamentos dos alunos acerca de sua postura docente, ao comportamento 
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particular do aluno em determinadas situações, mas estes são fruto de um momento 

específico e/ou particular. Esse comportamento do professor gera primeiramente um 

respeito ao aluno, em situações mais específicas dele, e a sua diversidade baseado 

numa preocupação ética e que se reflete em sua postura avaliativa. Romper com o 

distanciamento existente entre uma avaliação não ética e injusta sugere a empatia 

como importante aliado na compreensão da situação do aluno e para a realização 

da função pedagógica da prática avaliativa. O conhecimento, nesse sentido, precisa 

ser coerente com essa postura, pois não se pode utilizar qualquer tipo de 

conhecimento para subjugar o aluno, pois isso não é ético, e comprometeria a 

própria postura avaliativa de que nos fala esse professor. Essa coerência leva ao 

compromisso político do professor com o coletivo e consigo mesmo. A empatia, o 

conhecimento e o compromisso político, para o PROFESSOR 04, devem estar 

pensados para o que se quer de um cidadão e o que se espera da sociedade.  

 A partir do que foi narrado pelo professor e o que observamos em nossos 

encontros, podemos afirmar que o PROFESSOR 04 é coerente entre o que diz e o 

que faz; busca estar perto dos alunos, não como uma vaidade, mas por preocupar-

se com os processos de mudança dos mesmos; sua mais marcante característica é 

ter uma convicção legítima.  

 

4.4.1.5 PROFESSOR 05 

 

 Apresentamos o PROFESSOR 05, que foi um dos mais indicados pelos 

alunos de sua instituição. Nas suas narrativas não conseguimos encontrar 

facilmente elementos que apontam para uma convicção pedagógica própria. O 

professor, de fato, segue uma linha teórica bem definida e bastante prestigiada nos 

dias atuais. Com certeza, encontramos mais facilmente para nossa análise aspectos 

de uma convicção em narrativas que se opõem a atitudes comuns ou em voga. 

 Dentre os professores investigados, existem aqueles que confessam não ter 

tido desde a infância nenhum desejo de ser professor. Este é o caso do 

PROFESSOR 05, que vai perceber a possibilidade de relação com a docência já 

num curso de graduação em Psicologia. Apesar dessa escolha, esse professor 

acredita que a sua história de vida contribuiu para formar a sua convicção pessoal.  
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Acho que a história de vida da gente toda contribuiu para gente ser o 
que é. (...) a minha vida como um todo. Porque eu vim de uma família 
que não tinha muitos recursos e eu acho que isso encaminha você 
numa determinada direção, a fazer determinadas escolhas. Por outro 
lado, eu acho que eu tive uma família estruturada. Não tinha família 
estruturada de pai e mãe, mas tinha uma mãe que tinha uma 
estrutura, um pensamento formado, era aquele negócio de que você 
tinha que estudar e tal (PROFESSOR 05). 

 

 Nessa fala, ainda não podemos perceber a construção de uma convicção, 

pois o próprio professor não se identifica ainda com a questão da docência, porém já 

podemos perceber como importante elemento em sua trajetória a influência de sua 

mãe em sua formação escolar. Outra questão que nos chama a atenção em relação 

a esse professor é o fato de o mesmo expressar a relevância da história de vida 

como elemento caracterizador da personalidade de cada indivíduo: “Acho que a 

história de vida da gente toda contribuiu para gente ser o que é...” (PROFESSOR 

05). Na sua história de vida, esse professor atribui grande importância à influência 

que sua mãe teve em sua escolha profissional; diz ele: 

 

... eu acho que tenho uma certa influência da minha mãe, ela era 
professora de grupo escolar, quando a gente chegou em Recife ela 
não pôde mais ser professora porque aí ela teve que arranjar um outro 
emprego. (...) Eu acho que (...) eu era muito nova, mas eu não sei se 
é exatamente do tempo que ela era professora do grupo escolar e que 
eu via ... talvez seja das história que ela contava (...) Ela me 
alfabetizou usando livrinhos de literatura em casa, eu não sei se foi 
em casa exatamente, mas como eu acompanhava ela para o grupo 
escolar e ela dava aula para os meninos talvez eu também tenha 
aprendido ... Ela levava muito os meus livros para os alunos dela no 
grupo escolar, então isso é uma coisa que eu acho que tem 
influência... (PROFESSOR 05). 

 

 Apesar de não ter certeza de como se deu essa influência em sua carreira 

como professor, a lembrança que ele traz dessa relação materna é algo que o 

remete a uma experiência significativa para a sua vida. Antes, porém, ele teve uma 

experiência, no ensino médio, que para ele também foi marcante. Essa situação se 

refere à fase em que estudou numa escola particular e ele fala da convivência da 

mesma: 
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... a gente chegou do interior, ela tinha muito aquela história de querer 
que os filhos estudassem numa escola boa e aí ela conseguiu uma 
bolsa integral para mim num colégio particular de padres, (...) ela tinha 
uma vontade muito grande que a gente estudasse, na realidade, só eu 
que no tempo previsto consegui fazer o curso superior, meus irmãos 
conseguiram agora depois de muita batalha. (...) ela me botou numa 
escola que por um lado ela era muito conservadora, (...) mas por outro 
lado tinha um grupo de alunos lá que tinha uma visão completamente 
diferente e de algumas pessoas que circulavam na escola que eram 
muito diferentes talvez pela característica da cidade, era a única 
escola na cidade que tinha um certo reconhecimento, então assim, era 
muito misturado e aí eu tive a oportunidade nessa escola estudar 
violão, fiz canto coral, fiz teatro, então essas coisas todas foi por que 
eu pude estar nessa escola. (...) Inclusive, vários desses meus amigos 
seguiram pela área de artes, eu acho, que se eu não tivesse ficado 
com tanta dúvida no terceiro ano ... às vezes eu me acho meio 
covarde, eu acho que eu não tive coragem de fazer, mas eu tenho 
amigos que tinham uma situação talvez um pouco melhor que a 
minha, (...) hoje [tem gente que] é regente coral, eu tenho amigo que 
está trabalhando com música já faz muito tempo e vieram desse 
mesmo grupo, teatro, tenho amigo que hoje trabalha com produção de 
teatro, então eu acho que tem essa questão da oportunidade mas tem 
também acho que dentro disso a disponibilidade que você tem para 
aquilo, então eu acho que eu fui um pouco covarde, de não ter 
assumido e não ter dito olhe eu vou, posso me esborrachar mas eu 
vou tentar isso aqui, mas não eu fui pelo caminho mais convencional 
que era o caminho de fazer uma universidade que eu acho que era 
um grande sonho que a minha mãe tinha (PROFESSOR 05). 

 

 O professor traz no seu relato aspectos da sua vida reveladores de um desejo 

que não foi colocado adiante, ou seja, seguir uma carreira artística; essa situação 

não vai, mais tarde, interferir em sua escolha de ser professor. Porém, o professor 

menciona esse fato como algo bastante relevante para ele. Podemos perceber 

nessa fala uma coerência com o que ele já havia falado anteriormente, sobre 

influência da mãe em sua escolha profissional.  

 Realmente, a figura da mãe parece ser decisória em várias fases de sua vida. 

Inicialmente, no ensino médio quando o sonho dessa mãe era propiciar aos filhos 

que eles estudassem em um bom colégio. Esse sonho se torna realidade em um 

colégio religioso de grande porte e que atende ao público de classe média onde o 

entrevistado passa a estudar como bolsista, o que é uma situação diferenciada 

diante das suas condições de vida econômica. Porém, a figura de sua mãe marca, 

mais uma vez, por sua persistência em dar, segundo o professor, uma vida melhor 

aos seus filhos. 
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 Percebemos também que o entrevistado se encanta pela arte e esse é mais 

um elemento importante em sua adolescência, juntamente com o grupo que ele 

parece fazer parte, “... mas por outro lado tinha um grupo de alunos lá que tinha uma 

visão completamente diferente e de algumas pessoas que circulavam na escola que 

eram muito diferentes...” (PROFESSOR 05). Então, há nessa escola características 

que ficaram marcadas em sua formação, e nesse sentido aparece em sua narrativa. 

 No seu encantamento pela arte, ele parece sentir uma certa “culpa” por achar 

que não poderia seguir o caminho das artes e de certo modo “quebrar” o 

compromisso que “assumiu” com a mãe, o “sonho da mãe”, o que ele chama de 

covardia e demonstra certo arrependimento de não conseguir naquele momento 

enfrentar como demonstra bem sua fala: “... de não ter assumido e não ter dito olhe 

eu vou, posso me esborrachar, mas eu vou tentar isso aqui, mas não eu fui pelo 

caminho mais convencional que era o caminho de fazer uma universidade que eu 

acho que era um grande sonho que a minha mãe tinha" (PROFESSOR 05). Bem, 

estes conflitos são típicos de jovens nessa fase que correspondem à escolha da 

profissão com a entrada na universidade. O que chama atenção no entrevistado é 

que até este momento de sua narrativa ele não assume de fato o que entendia ser 

opção profissional. O encantamento pela arte no ensino médio, a escolha que fez 

parece ter como guia o desejo da mãe e o compromisso de entrar na universidade, 

aparentemente é isso que o paralisa na expressão do seu desejo, o que parece ser 

traduzido como “não tive coragem, covardia e culpa”. 

 Outra situação mencionada pelo professor se refere ao momento de escolha 

pelo curso para o qual prestaria vestibular. Essa escolha parece ser guiada por um 

conjunto de acontecimentos que começam pela necessidade de ingressar numa 

universidade pública:  

  

... eu tinha que fazer universidade federal porque na época a 
universidade particular era muito cara, hoje você tem um monte de 
universidade particular que a pessoa trabalhando até consegue pagar, 
mas na época não era assim era muito caro e aí eu tinha que ir para 
universidade pública (PROFESSOR 05). 

 

 Além da motivação financeira, prestar vestibular para uma universidade 

pública foi endossado por um contato feito um pouco antes de sua inscrição. Esse 
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contato aconteceu com um aluno do curso de Psicologia da universidade em que o 

PROFESSOR 05, que ainda não sabia, viria a ser aprovado após o vestibular. Ele 

considera que ter passado numa universidade pública foi algo positivo para ele, 

principalmente por não ter condições de arcar financeiramente com os custos de 

uma universidade particular. Sobre a escolha pelo curso de graduação, o 

PROFESSOR 05, apesar de não lembrar, segundo ele, muito bem quais todos os 

motivos, ele nos informa que acredita ter sido decisivo o encontro com o aluno de 

Psicologia: 

 

... a minha escolha pela graduação foi uma escolha que eu acho que 
não foi uma coisa assim muito de consciência refletida, eu entrei na 
psicologia porque eu achava que tava um pouco perdido na época, eu 
gostava muito da área de matemática, eu gostava muito de física, 
assim, a matéria que eu mais gostava era física e a expectativa era de 
que eu fizesse engenharia elétrica era a expectativa na escola, a 
expectativa foi que eu fizesse engenharia elétrica, (...) [Eu acho que o 
que mais me influenciou] foi um contato no último ano com um 
estudante de psicologia que me contava as coisas da faculdade, e 
isso fez com que eu de última hora resolvesse fazer o vestibular para 
psicologia ... (PROFESSOR 05). 

 

 Apesar de estar bem encaminhado nos estudos para o vestibular em outra 

área, engenharia elétrica, e ter inclusive pessoas dentro da escola que incentivavam 

essa idéia, “... a matéria que eu mais gostava era física e a expectativa era de que 

eu fizesse engenharia elétrica era a expectativa na escola, a expectativa foi que eu 

fizesse engenharia elétrica...” (PROFESSOR 05), a sua opção é outra. Já na 

universidade, o professor conheceu, no curso de Psicologia, um grupo que tinha um 

projeto de extensão e para o qual ele se candidata a bolsista. 

  

...a universidade pública daqui tinha esse grupo que trabalhava com 
extensão e trabalhava com educação então eu passei a gostar porque 
tive essa oportunidade de participar disso (...) Como bolsista nesse 
projeto eu comecei a ir para as escolas, então o que é que esse 
projeto fazia, esse projeto fazia um trabalho de intervenção em que 
cada aluno da graduação eles pegavam duas professoras e a gente 
tinha que ir acompanhar o trabalho dessas duas professoras e eram 
professoras de escola pública, então eu acho que aí a minha 
aproximação com a escola pública, eu observava a aula, discutia com 
as professoras, aprendia com elas, na realidade, porque elas sabiam 
muito mais do que eu e discutia na universidade e voltava para elas. 
Participava das formações delas, então eu fui aprendendo a gostar da 
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parte de escola por conta desse projeto. E a partir daí é que eu acho 
que eu me forcei mesmo a dizer : ‘É isso que eu quero! Quero 
educação’ Só que na época não passou pela minha cabeça deixar o 
curso e ir fazer pedagogia, entendeu? Passou pela minha cabeça que 
dentro da psicologia eu ia me voltar para educação... (PROFESSOR 
05). 

 

 Aqui temos uma dica sobre sua opção pelo campo da educação, que surge a 

partir de uma experiência bastante significativa; ele decide que é no campo da 

educação que quer atuar, mas não vemos ainda a sua convicção pedagógica.  

 Essa fala parece ser importante, pois representou para o professor uma 

experiência relevante na sua identificação com a futura carreira docente. Ao 

contrário da sua experiência de não identificação com o curso de Psicologia, que 

tinha o foco na Psicologia Clínica, o professor parece encontrar seu caminho ao 

participar desse projeto de extensão. É forte nesse trecho a admissão por parte do 

próprio professor da validade dessa situação como algo que lhe chama a atenção 

nesse encontro com o universo escolar.  

 O PROFESSOR 05 fala sobre o projeto onde participou, realizando 

intervenções junto a professoras de uma escola. Segundo ele, aprendeu muito e foi 

a partir dessa experiência que começou a gostar, apesar de ser uma experiência 

originada na Psicologia, também do campo educacional. Essa descoberta o faz 

inclusive se encontrar dentro do seu próprio curso, pois quando fez a opção por 

Psicologia, não imaginava que o foco dado na universidade fosse a Psicologia 

Clínica; por ele não se identificar com essa perspectiva, sentiu-se então 

contemplado ao realizar o trabalho no âmbito escolar o que o levou a fazer outras 

opções para o seu futuro profissional. Um dos motivos de não haver uma simpatia 

com a Psicologia Clínica, ainda segundo o professor, credita-se ao fato de, sendo do 

movimento estudantil, este tinha um discurso de crítica a esse ramo da Psicologia 

por, segundo ele, ser elitista. Isto o fazia se afastar cada vez mais da própria 

Psicologia, e foi então esse contato que o fez “... se apaixonar também pela escola” 

(PROFESSOR 05).  

 Podemos agora trazer a sua compreensão sobre convicção pedagógica; 

antes o professor ainda não havia encontrado um vínculo com a profissão docente, 

mas parece, depois dessa experiência no projeto de extensão com professores da 

escola pública, ter encontrado seu caminho, sua escolha profissional. Nos chamou a 
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atenção na primeira entrevista com esse professor, quando ele nos despertou para o 

sentido da palavra convicção.  

 

... O que é convicção? Convicção você está dizendo como crenças e 
princípios sobre o que é ser um educador? Nesse sentido eu acho que 
sim. Eu acho que é importante ele ter um conjunto de princípios e ele 
tem sempre (...). Na minha concepção todos nós temos convicções e 
temos princípios, é que às vezes eles ainda não estão arrumados. 
Outras vezes não, eu acho que nem todo bom professor tem os 
princípios, os conceitos muito bem arrumados não, às vezes o que 
eles tem na realidade são princípios gerais, e concepções que estão 
muito articuladas com a concepção sobre o que é a função da 
educação, o que é a função da escola, se for pensar na educação 
mais escolar. Está entendendo o que eu estou colocando? Porque 
essa pergunta às vezes vem no sentido de que o professor tem que 
ter um discurso montado sobre uma determinada teoria. Eu acho que 
ele tem os princípios da teoria, mas nem sempre ele tem um discurso 
montado sobre a teoria (PROFESSOR 05). 

 

 A correlação entre o conceito de convicção e de princípios está muito 

presente em muitos momentos de nossa pesquisa, algumas vezes, inclusive, as 

duas palavras surgem como correlatas. Inicialmente, o professor relaciona a 

convicção à palavra crença; só podemos ter uma crença naquilo que acreditamos 

verdadeiramente, se não for assim essa crença não é uma convicção. Muitas vezes 

nos perdemos em nossas crenças de uma forma muito mais dogmática do que a 

partir de uma convicção. A diferença entre esses dois está justamente na postura 

impositiva do dogma, ele gera numa postura docente, por exemplo, o autoritarismo. 

Um professor que se deixa guiar por esse tipo de postura raramente consegue se 

auto avaliar em relação a seu relacionamento com os alunos e também não 

consegue pensar na sua forma de ensinar, pois o que mais o preocupa é defender 

um discurso que, para ele, é o que dará saídas aos problemas da educação. 

 Apesar de inicialmente o professor relacionar essas duas palavras como 

sendo uma sinônimo da outra, logo em seguida ele diz:  

 

Na minha concepção todos nós temos convicções e temos princípios, 
é que às vezes eles ainda não estão arrumados (PROFESSOR 05). 
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 Há uma preocupação no trabalho desse professor, em formar no aluno 

posturas de reflexão acerca de seu papel diante da sociedade em que ele se 

encontra; segundo o professor esse seria um dos papéis da educação e por isso é 

importante que a escola prepare não apenas para um saber fazer, como também 

para uma “consciência” acerca do seu papel na sociedade. 

 

Em primeiro lugar eu tenho certeza de que todas as ações que a 
gente faz elas têm relação com o que a gente acha que é a finalidade 
última da educação. Então para mim, não só a seleção que você faz 
do que você vai ensinar como o modo que você vai ensinar tem a ver 
com o que você quer atingir no final. A convicção que eu tenho hoje é 
de que o que rege a minha atuação é essa finalidade, ela tem que ser 
uma finalidade de inserir esse aluno, esse educando na sociedade. 
Não por simplesmente inserir para participar, para ele ser, não para 
ele fazer tudo o que mandam, mas no sentido de inserir para ele ter 
maior autonomia, e maior consciência nas relações sociais, maior 
consciência de qual o poder e atuação que ele tem, e porque que ele 
tem, onde ele não tem determinado poder de atuação. Então para 
mim fazer ele tomar consciência disso, fazer com que ele seja capaz 
de perceber onde está a sua fragilidade, seria uma das finalidades. 
Então é saber mas não é só saber fazer, mas é saber fazer e ter 
consciência porque é que faz de determinado modo, porque que não 
tem poder para fazer de outro modo (PROFESSOR 05).  

 

 

  A finalidade da educação só pode encontrar sentido quando colabora para 

que o aluno compreenda seu lugar no mundo, se essa função não é assumida, não 

há sentido para ele. Nesse sentido, o professor testemunha que as concepções de 

educação de cada sujeito, no caso aqui dos professores, é que devem determinar as 

suas ações. 

 A relação entre a concepção de educação do professor vai desde a seleção 

que ele faz do conteúdo a ser ensinado, até as estratégias que ele vai lançar mão 

para dar a dinâmica do ensino e passa pelo planejamento de objetivos que ele 

deseja atingir com os seus alunos. 

 É nesse sentido que o PROFESSOR 05 defende que a sua convicção é “... 

inserir esse aluno, esse educando na sociedade...” (PROFESSOR 05). Ainda como 

sendo sua convicção, ele indica que acredita que é imprescindível a ação 

pedagógica preparar o aluno para ter mais autonomia e consciência do seu papel 

nas relações sociais.  
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 O PROFESSOR 05 tem uma tendência a estar experimentando novas 

estratégias de trabalho. 

 

...às vezes me incomoda quando eu tenho um grupo de alunos que 
tem um determinado aluno que está na aula e eu estou achando que 
ele está indo bem e na hora que faço alguma avaliação, alguma coisa 
esse aluno demonstra que não estava como tão bem. Isso me dá 
aquele, você para e se pergunta: ‘ o que foi? Será que eu não fiz isso? 
Será que eu não fiz aquilo? Já é diferente daquele aluno que não está 
ligando muito e tal, então esse aluno que não está ligando muito, 
quando ele não se sai bem, eu sei que é porque ele não leu o texto, 
ele não fez isso ou aquilo, mas quando é um aluno que a gente está 
achando que ele está indo bem, aí isso faz a gente parar, então isso 
eu já fiz algumas vezes ... parar para pensar. E às vezes para o 
semestre seguinte eu reestruturo, com base nas avaliações ou então 
como eu sempre tenho monitor na hora que a gente faz avaliação a 
gente diz: ‘Olha isso eles não conseguiram, por que ...’. A gente 
sempre pensa: ‘ Será que foi porque a carga horária não foi suficiente 
ou será que a gente não pesquisou. Então isso a gente sempre faz um 
trabalho com o monitor, ele ajuda muito nisso porque ele também está 
vendo e aí levanta as questões. No semestre seguinte a gente vai 
mudando, às vezes não dá certo, aí volta ao que era, esse movimento 
eu sei que tem, eu mudo muito de um semestre para outro, então 
coisas que eu faço num semestre no outro eu faço diferente e às 
vezes eu mudo e volto para o outro porque isso não deu certo para 
coisas específicas (PROFESSOR 05). 

 

 Uma das coisas que está presente quando ele começa a relatar é a 

insegurança em relação à modificação que faz de suas estratégias, mas ao mesmo 

tempo fazemos a leitura de que o que aparentemente é insegurança, na verdade 

pode ser mais uma tendência em acreditar numa determinada perspectiva teórica. 

Quando ele diz: “... eu estou constantemente perguntando...” (PROFESSOR 05), 

podemos perceber que isso está muito forte nele, mais do que nos outros 

professores, mas ao mesmo tempo, compreendendo a formação dele sendo muito 

forte na Psicologia Cognitiva, podemos desconfiar da grande preocupação com os 

instrumentos e estratégias de trabalho. 

 Esse seu comportamento de trocar sempre que necessário de estratégia 

representa mais uma tentativa de inovar as técnicas de ensino. Isso ocorre sempre 

que ele diagnostica que algo no processo de ensino não funcionou como havia 

planejado, lembrando que para esse professor há metas que precisam ser 

alcançadas. Nesse sentido, é importante perceber que o professor quer que os seus 

alunos tenham uma postura crítica na sociedade. Ele procura fazer um 
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acompanhamento constante dos seus alunos, pois é a resposta deles em suas 

avaliações que o orienta acerca das técnicas e conteúdos escolhidos.  

 Então, a “experimentação” o leva a fazer sempre novas tentativas em busca 

de um fazer pedagógico que está ancorado na sua própria convicção. O professor 

defende uma postura teórica que está por trás do como orienta o seu fazer 

pedagógico e este, por sua vez, justifica a sua constante postura de 

experimentação. 

 Não podemos assegurar se o fato dele mudar sempre que percebe que os 

alunos têm alguma dificuldade de aprendizagem corresponde a uma preocupação 

com a sua convicção teórica ou faz parte de um comportamento atrelado a uma 

convicção própria. Não temos como dar essa resposta sobre a origem desse seu 

comportamento, porém é preciso refletir a respeito. 

 Como já mencionamos, a constante preocupação em adequar estratégias 

para atingir o que ele determina como finalidade da educação, para esse professor é 

algo relevante para ajudar os seus alunos a ultrapassar suas dificuldades. Segundo 

ele,  

 

 ... teve uma época que eu acreditava muito que eu ia resolver uma 
série de dificuldades de alunos com a realização da leitura de um 
texto diferente. A gente faz uma leitura logo no início da aula e com 
essa leitura às vezes a gente faz algum questionamento e tudo e a 
gente acha que intuitivamente o aluno vai chegando lá pra quando eu 
chegar numa determinada coisa eu vou sistematizar e ele construir e 
aí isso não, não aconteceu, então esse experimento serviu por dois 
semestres seguintes porque eu acreditava que eles iriam construir 
isso aí intuitivamente pra eu sistematizar no final e aí eu via que 
quando eu ia sistematizar na realidade não era uma sistematização e 
que eles não tinham construídos eu fiz será, no primeiro semestre 
quando terminou, eu digo será que foi o modo como eu fiz essa 
leitura, será que eu não precisava explicitar mais opções, eu fiz o 
segundo semestre modificando isso e aí não funcionou de novo, aí 
esse semestre eu já ocupei essa carga horária com outra coisa 
porque eu acho que eu tô deixando de fora isso, isso e isso, como a 
carga horária ela é pequena você tem que fazer opções, então eu 
acho que isso é mais certo do que isso aqui, mas assim era um 
princípio que eu tinha de que a construção daquele tipo de 
aprendizagem sobre leitura ia se dá intuitivamente através do contato 
deles por que, porque tem toda aquela discussão de que às vezes as 
pessoas, não têm uma prática de leitura diversificada e tal, você deve 
até sair e estimular que eles fizessem fora, eles iriam, não deu certo... 
(PROFESSOR 05). 
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 Esse tipo de leitura de textos que ele faz com os alunos permite trazer os 

mais variados tipos de textos; nesse momento é o aluno que escolhe, é um 

momento diferente da aula. Mas ele percebeu que não dava certo, a finalidade que 

ele buscava alcançar não aconteceu. Trazer aquilo que o aluno já sabe, no caso, os 

alunos já sabem ler, então eles precisavam também trazer aquilo que eles 

gostavam, só que ele viu que isso não estava acontecendo. Os alunos não 

percebiam que era inclusive um caminho para eles trabalharem com seus futuros 

alunos, já que são alunos do curso de Pedagogia. São várias tentativas para 

conseguir alcançar seus objetivos, entre eles fazer com que os alunos construam 

intuitivamente as aprendizagens dos conteúdos, lembrando que os objetivos desse 

professor estão relacionados às aprendizagens desenvolvidas pelos alunos em 

outros contextos de suas vidas. 

 Podemos perceber que esse professor apresenta de um lado uma convicção 

que indica como finalidade da educação inserir o aluno na sociedade. Ele acredita 

numa pedagogia baseada na Psicologia Cognitiva. Acreditamos que os alunos 

devem ter percebido a firmeza e o engajamento de sua posição e assim não 

podemos dizer que o PROFESSOR 05 encena uma convicção, pois temos alguns 

indícios, além das indicações dos alunos, que nos sugerem uma construção de uma 

convicção. Uma dessas nossas suspeitas repousa na busca constante de novas 

estratégias para poder colaborar com a finalidade que ele pensa ter a educação. Ele 

tem um empenho pessoal em defender aquilo que aponta como papel da educação, 

e parece demonstrar assim atitudes de autonomia na sua prática.  

 Por outro lado, fica uma ambigüidade de interpretação quanto à constante 

mudança de estratégia do professor. Isso pode ser interpretado como parte da teoria 

que defende ou falta de questionamentos mais radicais da própria convicção e, 

portanto, uma insegurança em relação a ele próprio. De fato, existem vários indícios 

dessa insegurança: o fato de não opor-se aos anseios da mãe, de mudar a opção de 

curso na última hora por causa de conversas com um estudante universitário e 

finalmente a própria opção pela educação. O leitor mais atento deve ter percebido: 

“E a partir daí é que eu acho que me esforcei mesmo a dizer: ‘É isso que eu quero! 

Quero a educação!” (PROFESSOR 05). Para reconhecer uma convicção não 
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preciso me esforçar, ela vem com força irresistível. A própria realização de uma 

convicção, ao contrário, pode exigir grande esforço e pode até extrapolar nossas 

forças. 

 

4.4.1.6 PROFESSOR 06 

 

 Com base no pressuposto central das nossas investigações de que a noção 

de convicção pode ser considerada de fundamental importância para o ato 

educativo, na fala abaixo o lugar da convicção sobre o que é educação vai adquirir 

também a sua importância. Em seu relato, essa dimensão foi colocada, como uma 

noção privilegiada para o processo de compreensão da sua prática educativa. Para 

o professor, a existência e a clareza da convicção do que é educar são um ponto 

fundamental para expandir o sentido do processo educativo. Apreendida como tal, 

surge na fala desse professor como uma categoria bastante significativa, fornecendo 

sentido à atividade educativa que se faz, se pratica e se vive no cotidiano enquanto 

professor. 

  

É de fundamental importância, porque sem isso é extremamente difícil 
desenvolver qualquer trabalho pedagógico. Se ele não tem assim... 
uma idéia do que seja educação, o que é educação para ele em 
termos de orientações teóricas, mas a dele, o que é que é educação 
para ele? E a partir desse rebatimento, essa idéia para ele... ai tem 
um ponto de apoio para desenvolver qualquer tipo de prática. Porque 
sem isso eu não acredito. É a questão do conceito, o que é que é isso, 
qual a definição disso para você. É um mapa mental, você tem que ter 
isso bem claro (...) Se você tem isso bem claro, você pode mudar 
qualquer coisa no ambiente, e se não tem, pode ter a tecnologia de 
ponta que nada vai adiante (PROFESSOR 06). 

 

 

Procurando expressar a sua convicção educativa, no depoimento seguinte, o 

professor aponta, entre tantas, uma referência teórica que ele toma como o seu 

grande interlocutor na construção da sua convicção. Assim, afirma que um teórico 

fundamental nos termos que a mesma compreende a sua convicção educativa seria 

Paulo Freire. Vejamos: 
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Convicção que você está falando comigo é com relação a conceito, a 
concepção, a idéia, ao pensamento que eu tenho acerca disso? Bom, 
o que eu tenho é fundamentado num teórico mais significativo, que eu 
considero aqui no Brasil, que é o Paulo Freire. E logicamente todos 
aqueles que desenvolveram a partir da idéia dele, do trabalho dele 
(PROFESSOR 06). 

 

 

Em conformidade com essa visão, na fala seguinte o professor afirma que o 

diálogo é o ponto fundamental na educação praticada com os alunos. Na seqüência, 

ele descreve como percebe esse diálogo com os alunos. Para ele, a recorrência a 

esse recurso deve ser uma atitude sempre presente na relação pedagógica entre 

professor e aluno. Contudo, ele relata que não é uma prática fácil, sobretudo para o 

professor, pois não é qualquer diálogo que permite esse processo educativo. Trata-

se de um diálogo em que possibilita poder vivenciar no processo educativo uma 

escuta mais atenta, mais interessada e engajada do outro, e tal como vai mostrar na 

fala abaixo essa escuta nem sempre foi possível, sobretudo no que se refere ao 

professor. Nesse sentido, o professor afirma que o surgimento desse anseio de 

apreender o que é dito pelo outro e o estabelecimento de uma relação com o que o 

outro está pensando é talvez um dos aspectos mais importantes na relação com o 

aluno. 

Então para mim tem que haver, tem que existir na educação esse 
diálogo. Logicamente que não é um diálogo que vai correr assim à 
vontade. Porque a partir desse diálogo, dessa conversa, que é 
dificílimo para o professor fazer isso, porque eu considero que... Eu 
tenho um pouco disso e vejo também a partir de alguns estudos, que 
o professor tem uma forma muito forte, intensa de defender suas 
idéias e ele tem assim, sente um pouco de dificuldade disso, também 
quando eu falo estou aí incluído, de abrir mão de determinadas 
estruturas, determinadas práticas (PROFESSOR 06). 

 

Embora não se possa negar a importância de outros elementos no processo 

de ensino e aprendizagem, estes não são condições suficientes para o educar. Um 

exercício de aprendizagem que de início já impõe os objetivos e metas a serem 

atingidos, ou seja, um pensamento instrumental enfraquece o nascimento de um 

processo educativo.  
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Então eu considero assim fundamental, isso aí é um exercício que eu 
faço no meu dia a dia, que ele tenha o diálogo como eixo central para 
o desenvolvimento da sua prática e considerar que você só vai 
ensinar, isso aí é... isso eu discuto muito com o meu trabalho agora 
com os meus monitores, você não ensina se o aluno não aprende, 
você só vai considerar que você ensinou quando o aluno aprender. 
Não importa seja os fatores que forem, mas você só trabalho, só 
conseguiu atingir seu objetivo depois que o aluno apresenta pra você, 
expõe, demonstra de alguma forma que ele está no caminho.. 
(PROFESSOR 06). 

 

Para ele, a aprendizagem marcada pela “participação” e o diálogo são 

condição fundamental para o ato educativo. Neste caso, a participação e o diálogo 

são posturas metodológicas essenciais para perceber o alcance do trabalho do 

professor. É por meio do diálogo que se consegue diferenciar uma aprendizagem 

que faz pensar e uma aprendizagem que é mera reprodução de conhecimentos 

prontos. É essa relação, segundo ele, que irá promover outra forma de ensinar e 

aprender e se relacionar com o saber e com os outros. Contudo, destaca que esse 

‘processo’ não ocorre sem dificuldades, nem envolve apenas os alunos.  

 

Então, e Paulo Freire considera muito isso, você considerar a 
perspectiva do aluno e partir desse diálogo, desse saber do aluno, 
você tentar, tentar. E rogerianamente falando você tenta ver como o 
aluno está entendendo esse mundo. Porque você tem um 
entendimento, mas não é nunca igual ao aluno. É impressionante 
como às vezes a gente passa, as coisas passam e você não percebe 
isso, que o aluno tem uma realidade. Você para entender essa 
realidade é dificílima. Eu, atualmente fico assim impressionada de 
como é difícil entender essa visão de mundo, essa percepção, esse 
entendimento e até a questão... essa é uma questão que eu considero 
fundamental, do que é que o aluno já sabe, conhece desse mundo. 
Então como ele percebe, o que ele já entende? Como ele 
entende?Porque e a partir de que ele entende aquilo? (PROFESSOR 
06). 

 

Nesse relato, a experiência educativa por meio do diálogo é descrita como um 

processo que engendraria uma reflexão mais ampla sobre o próprio saber do 

professor, o que possibilita um estranhamento em relação à sua prática e à 

construção do seu saber. Mais do que formas e métodos para lidar com os desafios 

de ensinar, o ato educativo precisa incorporar, viver, transcender os limites que o 

pensar comum nos impõe. Assim, sua fala, dentre outras coisas, aponta certas 
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indagações e problematizações acerca do ideal e do próprio sentido do educar 

exigido em nossas práticas escolares, e fornece elementos para que possamos nos 

perguntar sobre a possibilidade de abrir as nossas práticas escolares a uma 

dimensão do educar que parece pouco presente na escola, a qual abre espaço para 

fazer dela um lugar de experiências, acontecimentos, um espaço do devir em 

oposição ao modelo e à forma, aliás, perfeitamente aceitável em nossos projetos 

educativos.  

Ainda sobre a presença do diálogo em sua prática educativa, o professor 

relata como esse processo ocorre e destaca que o mesmo nunca ocorre do mesmo 

jeito e nem tem sempre os mesmos resultados. Na sua percepção, ele inicia sempre 

por questões muito simples e aos poucos vai se complexificando. Ao tentar explicar 

esse processo, ele destaca a condição de refletir sobre o que se está conhecendo e 

aprendendo como algo extremamente afirmativo na vida dos alunos, e faz talvez o 

ato educativo, em certa medida, ir além de uma mera prática escolar. 

 

Em uma das minhas aulas eu começo com o que é aprender e o que 
é ensinar ... Aí eu tento ver como é que eles entendem... Primeiro vem 
aquela coisa batidinha, que é o conceito batido, bem organizado, mas 
ai quando você vai discutindo, dia a dia, aula a aula, ai você vai vendo 
que é uma outra coisa...vem uma carga de vivência. Por isso é muito 
difícil para o professor exigir um exercício, esse diálogo e essa 
compreensão do aluno, da realidade do aluno, do que ele 
viveu...sabe...é muito complexo. E...é muito...é trabalho. Você 
relacionar e conectar isso tudo (PROFESSOR 06). 

 

 

Nesse depoimento, o professor procura descrever e interpretar o percurso 

através do qual por meio do diálogo o aluno vai da repetição à criação. Nessa 

trajetória, o papel do professor é descrito como de fundamental importância e de 

muita complexidade, o que fica evidente quando na fala acima ele afirma:  

 

... mas aí quando você vai discutindo, dia a dia, aula a aula, ai você 
vai vendo que é uma outra coisa...vem uma carga de vivência. Por 
isso é muito difícil para o professor ... (PROFESSOR 06). 
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Tratando-se do diálogo, de uma atividade que não lança mão da técnica, mas 

que é praticada como um exercício aberto do pensar, ocorrem muitas dificuldades 

em exercê-lo. Nesse sentido, na visão do professor entrevistado, um dos maiores 

desafios na prática do diálogo freiriano seria o impacto inicial com a atividade 

dialógica. Essa dificuldade, segundo ele, só é vencida no decorrer do próprio 

processo com a vivência autêntica dessa experiência. 

 Também o PROFESSOR 06 nos apresenta a figura de dois professores, só 

que dessa vez numa especialização de Jovens e Adultos, uma inspiração, que 

segundo ele marca sua vida, e como pudemos perceber nas nossas conversas, 

também sua convicção pedagógica. 

 

A coisa mais marcante que eu considero, foi no meu processo e 
profissionalização, de ser professor, foi na minha especialização. Um 
dos professores foi Marcos Silva56, competentíssimo e que deixou a 
sua marca, eu acho que deixou naqueles que tiveram a oportunidade 
de tê-lo como mestre, foi marcante. E essa foi uma especialização de 
Jovens e Adultos, Educação Popular. Teve também professor Renato 
Lima que também contribuiu. A sua forma de encarar a aula ... O que 
mais intensamente contribuiu foi a sensibilidade que ele tinha de 
perceber o quanto a gente tava precisando e a forma dele favorecer 
isso, em termos de orientação, de textos e até da correção, eu fiquei 
encantada, como ele deixava, a forma humilde de fazer aquela 
correção, de apresentar o assunto, você percebia que tava 
necessitando buscar mais coisas, mais conhecimento, chegar a uma 
compreensão melhor, e ele, a forma dele fazer aquilo ... Isso foi 
marcante para mim, porque até então eu já tinha tido professores 
muito tradicionais, mas esses dois foram marcantes para mim, eu 
fiquei admirando demais os dois ... alguma coisa eu quero levar disso 
(PROFESSOR 06). 

 

 

 Algo que nos chama a atenção e revela o que já afirmamos no início desse 

texto, se refere às reflexões e à relação estabelecida por esse professor com os 

seus alunos. O PROFESSOR 06 realiza a partir do acompanhamento dos seus 

alunos, num projeto do qual ele passa a ser coordenador, um acompanhamento 

mais de perto. Esse projeto está inserido dentro de suas atividades dentro da 

universidade e é vinculado a uma ONG internacional. Nele, muitos dos ex-alunos 

vão atuar e o PROFESSOR 06 tem a oportunidade de acompanhar os mesmos. 

                                                 
56 Nomes fictícios.  
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Podemos observar na fala abaixo como uma preocupação com os alunos se 

manifesta: 

 

...eu entrei nesse projeto, estou trabalhando na área de coordenação 
nesse projeto social, aí quando eu olho, com seis meses, e que eu 
tenho ex-alunos meus, que foram alunos meus na disciplina dos 
fundamentos, aí quando eu vejo o desenvolvimento desse processo 
de formação desse estágio que eles fazem no projeto que coordeno e 
que é um processo também de formação, vejo, determinadas atitudes 
desses alunos ... Eu sei que o discurso na sala de aula [as vezes se 
distancia da realidade], mas sempre [os próprios alunos colocam em 
foco para gente refletir sobre determinadas posturas que os 
professores adotam na escola, na sala de aula, e quando eu vejo que 
eles estão reproduzindo ... Ai eu penso Meu Deus. É porque vejo que 
tem alguma coisa que não está encaixando. Assim, a gente sabe que 
não vai atingir todos [os alunos], mas é o que a gente deseja. Mas 
quando eu vejo e isso, fiquei pensando em minhas atuações em sala 
de aula, o que eu estou fazendo. Então esse período para mim, esses 
dois semestres que estou aqui como coordenadora, [é como me 
levasse a ver ...] (...) Então eu estou valorando isso, porque balançou 
muito minha estrutura de pensamento, pensar o quê é que é trabalhar 
formando professores, (...) a gente tem ainda as dificuldades de se 
estender muito trabalhando os conteúdos dos fundamentos e 
desenvolver alguma atividade ou alguma proposta dentro da sala de 
aula mesmo que sendo fundamentos, mas algo que possibilite um 
aprofundamento, uma inserção maior, sei lá ... isso me marcou 
demais e até o coordenador geral desse projeto fica brincando 
comigo, dizendo que eu vou acabar com o projeto Não, não estou 
acabando, não é que eu vou recusar essa concepção de ensino, de 
educação, no processo, mas a minha atuação de sala de aula, isso 
está mexendo demais comigo, me mexeu demais e eu não sei, estou 
tentando re-estruturar a minha ação em sala de aula e nesse 
semestre está complicado, me deu aquele racha, na minha atuação 
(PROFESSOR 06). 

 

 O professor ao se deparar com a situação de acompanhar os seus antigos 

alunos da disciplina dos Fundamentos Psicológicos da Educação, em um estágio 

num projeto onde ele é coordenador, verifica com grande espanto que os antigos 

alunos, ao estarem em contato com alunos, crianças e adolescentes em outro 

espaço de ensino, repetem ações parecidas com aquelas, antes criticadas por eles. 

O que ele constata? Ele se decepciona com a sua própria forma de ver o processo 

de ensino aprendizagem ao perceber que não era “um mar de rosas” (PROFESSOR 

06) como pensava. A maneira que alguns ex-alunos se comportam ao estar na 

situação, agora, de professores, repetindo relações autoritárias e 
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descompromissadas com as crianças e os jovens, provoca no professor um grande 

questionamento sobre sua própria identidade. 

 

(...) eu tenho assim umas convicções em questões de ensino 
aprendizagem e que considerava que os meus alunos, àqueles que 
tiveram, desenvolveram um trabalho comigo durante o semestre 
tenham pelo menos assimilado, apreendido alguma coisa, não tudo, 
mas alguma coisa e tivesse desenvolvido uma atitude mais positiva 
com relação ao processo de ensino-aprendizagem e também 
desenvolvido uma atitude, justamente, diretamente ligada a essa 
relação ensino-aprendizagem, mas também mais do que isso. Na 
minha cabeça era tudo assim, muito, um mar de rosas, depois 
terminava o semestre, vinha a prova, a gente verificava, tem coisas 
maravilhosas (PROFESSOR 06). 

 

 

  As reflexões internas, segundo o professor, o levam a pensar nos momentos 

em que está com os alunos como professor de fundamentos em sala de aula; é 

como se pensasse que, apesar de tudo, no momento em que ensina, estivesse 

organizado, pensado, para propiciar aos alunos situações motivadoras para 

refletirem criticamente sobre certas realidades do ensino, mas por algo que ele ainda 

não havia imaginado, nem tudo funciona. Isso o faz pensar que uma mudança da 

sua atuação poderá conduzir a modificações no processo ensino aprendizagem e 

então isso levaria a uma ruptura nas possíveis posturas inadequadas de seus 

alunos. O professor chama para si a responsabilidade do que observa ao 

acompanhar seus alunos, agora estagiários do projeto social. Ele antes pensava 

que, por seus alunos terem obtido êxito nas suas provas (instrumento avaliativo), 

com notas consideradas altas, automaticamente aquilo representava uma 

aprendizagem, porém percebe que isso não é totalmente verdade, pois constata que 

existe uma reprodução naquilo que os alunos fazem no estágio (que foram 

aprovados em sua disciplina com “boas” notas).  

 

...é difícil porque, a palavra é dor, sabe, é uma dor, é uma dor assim, 
sabe, eu acho que é uma dor epistemológica porque se esforça tanto 
pra discutir, pra trazer artigos, textos de pessoas falar de outro teórico, 
Paulo Freire, tudo isso e depois você vê um menino, um menino que 
eu digo novinho, um aluno da gente tendo uma postura totalmente, 
sabe, não, tá muito difícil, vou deixar, tu precisa trabalhar com os que 
são assim, você tá excluindo, e dói, sabe, dói aquilo dali... 
(PROFESSOR 06). 
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 Mesmo passando por esse momento de crise, ou como ele mesmo fala, de 

“dor”, esse professor não deixa de atender os seus alunos, pois parece que a grande 

questão que o aflige é saber como conseguir atingir os alunos de modo que eles se 

modifiquem em relação a esse tipo de comportamento que provoca essa crise no 

professor. Da mesma forma que não deixa de atender os alunos e estagiários para 

conversar, o PROFESSOR 06 também não se afasta do projeto social que trabalha, 

pois é justamente por estar nele que ele se deparou com essas situações que lhe 

provocam dor. Ao contrário do que podemos pensar, inclusive pela fala do seu 

coordenador anteriormente relatada, o professor confessa que está se realizando no 

projeto social.  

 Essa dor epistemológica que nos narra o professor é a demonstração de sua 

angústia diante de uma experiência, mas que será essa situação que o ajudará a 

ampliar, completar, complexificar a sua própria convicção. 

 Agora ele percebe que há algo mais complexo envolvido no processo de 

formação de professores. O professor poderia, como outros professores fazem, não 

trazer essas questões para pensar também a sua ação e apontar como sendo 

apenas um problema dos alunos, porém esse tipo de situação o faz lembrar de 

outros momentos em sua carreira, onde se deparou em momento de reavaliação. 

Ele fala,  

 

É um sentimento... Eu estou muito diferente na sala de aula, eu 
mudei. Eu já tive isso no início da carreira porque eu tinha como 
modelo um professor que eu rejeitava totalmente, me orientava 
principalmente por uma professora minha de Psicologia da 
Aprendizagem, e quando eu fui resgatar como é que era essa 
professora, não é que eu não gostasse dela, mas o jeito que ela 
trabalhava, porque ela pegava um caderno, abria, botava tudo lá e o 
que estava acontecendo, o meu caderno eu acho que era cópia do 
dela sem tirar xerox. Quando um dia eu peguei meu caderno, que eu 
tenho até hoje, me assustei. Quando eu vi isso, sabe, eu disse: ‘Não, 
eu tenho que mudar’. Então eu comecei a buscar novas formas de 
atuação em sala de aula, foi uma loucura, buscando, conversando 
com outros professores e vendo, discutindo. E agora foi a mesma 
situação, sabe, só que agora foi eu que vi, foi um aluno que foi meu 
aluno, sabe, fazendo uma coisa assim... (PROFESSOR 06). 
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 É o próprio professor que se lembra de uma situação no início de sua carreira, 

onde se avaliou de forma parecida. Naquele momento, o que o faz tentar mudar a 

sua forma de se comportar na relação ensino aprendizagem é perceber que repetia 

a ação pedagógica muito parecida com a de uma professora sua da graduação. 

Essa constatação o assustou, pois aquela sua professora não era alguém que 

admirasse a forma de ensinar. Agora são os seus próprios alunos que repetem uma 

prática que ele não compreende como válida; ele questiona: 

 

querer tirar o aluno de sala de aula, um jovem, assim, não, não quero 
você não, vai para a coordenação, joga, para coordenação, joga para 
escola, joga pra o pai, chama o pai, e você, o que é que você está 
fazendo aqui, se torna um grande desafio para você trabalhar com 
eles e até para gente esses são as pedras preciosas porque os 
outros, esses são mais ou menos, esses são os mais antigos, esses 
são aqueles que você vai trabalhar e você vai tentar descobrir e 
quando você descobre isso para você é muito gratificante, você sai 
forte dessa relação, então, é isso, sabe... Se está muito difícil, então 
eu vou jogar para outro, como se faz aí, a gente encontra muito isso: 
‘Não é comigo, é com a psicóloga ou assistente social, com professor, 
coordenador’, aí sempre jogam o menino, sabe ... e às vezes é uma 
coisa tão simples de resolver... (PROFESSOR 06). 

 

 No momento que desperta para essa questão, vai em busca de estratégias 

que possam ajudar. Agora, no presente, o que lhe incomoda é ele mesmo visualizar 

em seus alunos a repetição de uma ação que os próprios alunos questionavam 

antes de atuar como estagiários. Apesar do susto que ele toma ao se deparar com a 

situação, o professor consegue conversar com os alunos, agora estagiários. Essa 

experiência, que não se passou apenas com um ex-aluno, mas com vários, se torna 

algo muito importante. Ele vai à busca de outras pessoas que possam ajudá-lo; 

apesar dessa postura de procurar colegas de trabalho para pedir colaborações 

sobre dificuldades no processo ensino aprendizagem não ser algo simples, esse 

professor vê como uma possibilidade para solucionar a situação problemática em 

que se encontra.  

 

É o seguinte, de processo, eu repenso, tem um momento que eu até 
busco outros colegas, outros companheiros, às vezes eu encontro 
umas crises existenciais, crises profissionais também, sabe, de ação, 
de ação não, profissional, mas nunca me balançou muito de 
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desacreditar nessa minha concepção de ensino, nunca balançou... 
(PROFESSOR 06). 

 

 

 Talvez suas reflexões vão à busca de uma prática pedagógica oposta a que 

tinha antes, repetindo sua antiga professora. O fato é que essa busca o faz procurar 

cada vez mais uma ação que se distinga de um ato autoritário e distanciado dos 

alunos, onde não há existência do diálogo. Para ele, o diálogo é um elemento 

primordial na relação pedagógica e sem o qual não acontece a educação. Então, 

mesmo as situações como a relatada não o fazem “balançar”, desistir de suas 

considerações acerca do ensino. Também ele não é levado por essas situações a se 

acovardar de seu papel como educador, repassando para outros a responsabilidade 

de questões pedagógicas que precisa enfrentar. Apesar de não verbalizar, são as 

relações de diálogo que mais caracterizam a sua convicção; em outras palavras, na 

relação pedagógica tem que haver o diálogo com o aluno; é importante saber 

escutar o aluno, porém apesar disso também é dever saber quando é necessário 

fazer refletir sobre suas próprias ações, mesmo que isso não seja agradável para os 

mesmos. Essa relação de diálogo, para o PROFESSOR 06, não é sinônimo de 

licenciosidade.  

 Mesmo esse comportamento seu não dando satisfatoriamente resultados, “... 

a gente sabe que não vai atingir todos [os alunos], mas é o que a gente deseja” 

(PROFESSOR 06), as situações relatadas o ajudam a construir sua convicção. As 

falas desse professor nos levam a acreditar que suas convicções estão sendo 

construídas. O fato de ele ter sido selecionado para dar prosseguimento às 

narrativas deve-se principalmente por ter sido um dos mais apontados pelos alunos 

de sua instituição. Isso, com certeza, é algo que consideramos bastante relevante. 

Além dos resultados das indicações dos alunos, percebemos que é verdadeira sua 

postura com os mesmos, pois durante os nossos encontros, acompanhamos várias 

vezes ele ter sido procurado por alunos, observamos também a forma como ele se 

comunicava, principalmente escutando os mesmos, e percebemos que não se 

tratavam de alunos que o tratavam bem em busca de boas notas. 

 Esse não é um problema em nosso trabalho; ao contrário, percebemos este 

caso como sendo de muita importância ao nosso exercício de análise. O limite desse 

caso se encontra na insuficiência, mesmo com todo empenho do professor, dos 
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resultados que ele atinge em relação aos seus alunos, ou seja, suas ações ainda 

não conseguem gerar mudanças nos alunos.  Ele é uma pessoa que busca a 

convicção; fica claro como uma pessoa convicta. Porém, esse caso nos traz uma 

contribuição importante, pois percebemos uma convicção em construção, na 

verdade, se iniciando, e o que nos chama muito a atenção; isso constatamos em 

uma pessoa que os alunos conseguem sentir como tendo convicção, a partir das 

características que nós apontamos no questionário aplicado com eles no início de 

nossa coleta. 

 Então, podemos ver aqui que a convicção tem um caráter processual. Este 

caso vem a reforçar uma de nossas suspeitas desde o início da análise, ou seja, as 

nossas convicções são construídas ao longo de um processo que não tem uma 

determinação temporal, nem contextual, mas seria uma colaboração dessas duas 

últimas e mais um aspecto interior a cada um de nós. Cremos desde o início de 

nossas hipóteses que apenas cada professor tem a “medida exata” do que os levou 

a ter convicções, mesmo que eles não tenham clareza disso, porém ressaltamos 

que aqui nosso objetivo foi nos aproximar das mesmas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao definirmos as convicções pedagógicas como nosso objeto de estudo e os 

professores como sujeitos, nos deparamos com duas questões. A primeira diz 

respeito ao aspecto pouco comum dessa temática no campo pedagógico. Além 

disso, embora os temas de formação e de auto-formação possam relacionar-se a 

ela, são comumente abordados por um viés de políticas públicas com destaque para 

os processos formativos e/ou precarização do exercício da profissão. Nesta 

pesquisa, o processo de construção das convicções pedagógicas pelos 

entrevistados esteve em constante diálogo com a conceituação do ato educativo e 

sua finalidade, entre outros, o que proporcionou uma análise sobre os aspectos 

formativos da profissão que extrapolam os elementos meramente legais. Assim, 

contribui para uma visão mais complexa da temática no espaço educacional.  

Nesse contexto, direcionamos a pesquisa para uma questão específica: o que 

faz com que o professor do curso de Pedagogia tenha uma convicção pedagógica, 

quer dizer, o que faz com que ele assuma uma posição por dentro da multiplicidade 

de orientações teóricas e práticas na área? Já aqui tocamos na segunda questão, a 

saber, os sujeitos entrevistados – professores – comumente acessados em 

pesquisas dessa área, tal fato reafirma sua importância, também, no papel de 

formadores. O critério definido por nós consistiu no fato de serem professores 

universitários que ensinassem no curso de Pedagogia. Procuramos professores dos 

quais pudéssemos esperar que tivessem uma convicção e apostamos na percepção 

dos alunos das instituições da qual faziam parte para identificá-los. Dessa forma, o 

trabalho não se constitui em uma pesquisa comparativa entre os professores que 

têm ou não uma convicção pedagógica. Aquilo a que nos propusemos foi investigar, 

através das narrativas orais das histórias de vida de professores do curso de 

Pedagogia, como estes construíram suas convicções pedagógicas e como as 

tomaram como princípios orientadores de suas ações pedagógicas cotidianas. 

Entendemos que, na construção da supracitada convicção, a intuição 

contribui para que muitas das experiências que ocorrem ao longo da vida dos 
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sujeitos fiquem registradas na sua memória, atuando decisivamente na construção 

das convicções pessoais. 

 Pelo que pudemos observar, as análises demonstraram que, além de 

algumas características em comum entre esses professores, existem algumas 

diferenças significativas e também – para nós - algumas dúvidas sobre a existência 

de convicções propriamente ditas. 

Na nossa análise, tratamos da sistematização dos dados levantados no 

processo de investigação e, ao mesmo tempo, apresentamos uma interpretação, 

entre outras possíveis, das falas dos narradores. As questões apontadas nas falas 

não são esgotadas na nossa análise; antes, são robustecidas e favorecem a 

elaboração de outras questões e discussões impulsionadoras de novos estudos. 

Procuramos identificar possíveis sentidos da prática docente contidos nas 

falas dos narradores que apontassem para a construção de suas convicções 

pedagógicas. Uma das primeiras reflexões que extraímos dessa nossa experiência 

consiste na premência de estimular a reflexão em torno das experiências docentes e 

das vivências pessoais que repercutem sobre a prática docente. Este estímulo deve 

ser direcionado para os atuais professores e, sobremaneira, para os futuros 

professores do ensino superior que vão assumir o magistério das licenciaturas, a 

formação de novos professores. 

Chamamos de experiências docentes a vivência enquanto alunos, mas 

também outras experiências de ensino, nas mais diversas expressões do ensino, 

que vivenciamos ao longo da vida.  

 As narrativas desses professores apresentaram-se como uma abundante 

fonte de fatos marcantes de suas vidas que, fatos esses que repercutiram na 

constituição de suas convicções. Tais narrativas permitem vislumbrar algo que está 

além destes fatos, algo que vem à tona sem uma explicação causal, algo que está 

na experiência intuitiva. 

Suas experiências educativas como discentes e docentes foram sendo 

relatadas e apontadas como razão para as práticas adotadas e para as convicções 

constituídas. Todos os professores narram tal contribuição e podemos exemplificar 

essa afirmação com o caso apresentado do PROFESSOR 02, que traz a história de 

sua relação com uma ex-professora como sendo alguém que o marcou 
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profundamente e, na nossa compreensão, possuía também uma convicção 

pedagógica. 

 

... [Ela] (...) foi minha professora durante toda a graduação. Então, 
assim, acho que ela foi muita coisa, (...) eu acho que tem muito haver 
com o que ela fazia... (PROFESSOR 02). 

 

Porém, precisamos observar que as histórias dos professores narradores 

estavam, de uma forma ou de outra, marcadas por situações que direta ou 

indiretamente influenciaram suas ações docentes e contribuíram para a constituição 

de suas certezas. Essas situações,como já mencionamos, podiam estar 

relacionadas a experiências suas como discentes ou docentes, porém também 

percebemos a própria relação com a família como sendo em alguns casos algo 

bastantes significativo para suas convicções. Entre outros casos podemos citar 

PROFESSOR 04: 

 

...A questão da literatura, o meu pai era um homem que lia muito e 
tinha muitos livros em casa e nunca disse esse aqui você não pode 
ler, não, na hora que a gente tinha interesse de ler a gente lia, agora, 
a gente tinha um momento de discussão com a família toda ...  

(...) 

Eu vejo a minha mãe forte, não vejo minha mãe se lamuriando, 
chorando, não, ao contrário, ela botou na gente esse sentimento de 
muito orgulho daquilo, numa época em que na própria escola alguns 
colegas se afastaram da gente e a gente nunca deixou de ter orgulho 
dele...(PROFESSOR 04).  

 

Vamos encontrar essa relação também nos professores 02, 04 e 05, onde 

mesmo que de forma distinta a família - ou até suas imposições - colaboraram para 

formar as convicções desses professores. 

 Ainda a partir da análise das entrevistas, é possível elencarmos alguns 

elementos comuns a todos os professores. Primeiramente, os professores indicados 

pelos alunos demonstraram um grande envolvimento, engajamento e seriedade em 

relação ao próprio trabalho pedagógico. Os narradores apontaram mudanças em 

suas vidas profissionais que não têm respaldo em uma causa racional, formal.  
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 Em alguns casos, mesmo sem ter o apoio familiar ou um histórico familiar 

nessa profissão os professores optam pelo magistério como formação e atividade 

profissional. No que podemos observar acerca da escolha pela profissão docente, 

houve uma divisão muito interessante entre os professores. Dentre os seis, três 

tinham desde a adolescência optado por seguirem a carreira no magistério. Os 

PROFESSORES 02, 03 e 04 cursaram o Normal Médio (antigo magistério), por sua 

própria opção. Não que estes comportamentos já caracterizassem em si uma 

convicção, mas é importante ressaltarmos os diferentes caminhos dos professores 

em uma etapa significativa de seu desenvolvimento humano. 

 Ao mesmo tempo, apontam que estas mudanças são fruto do desejo de “fazer 

melhor”, da idéia de que fazendo assim seria melhor, ainda que não tenham um 

discurso racionalizado sobre o porquê. Nessa tentativa de “fazer melhor”, 

encontramos todos os professores, que de certo procuraram formas de 

aperfeiçoamento. O PROFESSOR 01, apesar de muito cedo já ter experiências com 

o ensinar, não assumia ainda para si essa escolha profissional, exercia a profissão 

de técnico em edificações. Inicia o curso de Pedagogia para ampliar seus 

conhecimentos e isso reverberar na melhoria de suas ações em um espaço não 

formal onde era voluntário.  

 

...Eu não tinha a idéia de me profissionalizar, a idéia era adquirir uma 
bagagem de saberes, de procedimentos que me possibilitassem, 
mesmo sendo uma atividade voluntária, uma atividade que não era 
profissional, mas fazer isso da melhor forma possível.57 
(PROFESSOR 01). 

 

 Esse professor nos chamou atenção, pois a procura pelo curso foi mais uma 

exigência pessoal de “fazer melhor”. Ele não tinha a princípio, a idéia de se 

profissionalizar, mas queria adquirir conhecimentos que qualificavam o seu fazer. 

Mesmo continuando como voluntário, aceita um convite para trabalhar em outra 

experiência não formal de ensino, necessitando deixar seu trabalho como técnico 

em edificações. Alega ter sido mais forte para sua escolha, as experiências que 

aconteceram em espaços não formais paralelas ao curso de graduação. Essa 

disposição para “fazer o melhor” aparece no conjunto dos relatos de todos os 

narradores como uma das motivações para a superação das dificuldades do 
                                                 
57 Grifo nosso. 
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cotidiano profissional. Essa é uma demonstração de uma preocupação com o 

resultado da sua ação pedagógica, mesmo diante de diversas dificuldades.  

 Há dentre as questões relacionadas - a escolha profissional - casos de 

professores que manifestam conscientemente o desejo pela docência muito cedo, 

mesmo que esse desejo não seja decisório para uma assertiva de que a partir desse 

momento se configuram as convicções desses professores. Essa percepção é 

narrada pelos PROFESSORES 02, 03, 04, 06 como sendo algo importante para 

eles. Alguns como é o caso dos PROESSORES 01 e 05, apesar de não fazerem 

referência a esse tipo de comportamento se vêem envolvidos em situações de 

ensino. O primeiro como voluntário de uma instituição não formal e o segundo 

acompanhando a mãe em suas aulas.   

 O PROFESSOR 06, nessa situação é um caso que distingue muito dos 

demais, pois apesar de ter desde a infância a vontade de ser professor, ele trilha 

outro caminho profissional até chegar ao magistério superior, ele passou pela 

experiência de, em outra profissão – psicólogo – trabalhar com professores em 

capacitações e ser convidado por isso para atuar no ensino superior. Segundo esse 

professor é no ensino superior que consegue realizar o seu sonho de infância. Como 

podemos ver há uma diversidade de motivos perpassam a escolha profissional dos 

professores pesquisados. Essas aproximações e distinções não encerram por aqui. 

 Muitas vezes, no aprendizado da docência, os professores se defrontam com 

momentos de desequilíbrio e sentimentos de insegurança gerados por situações que 

não podem controlar e, justamente, pelo caráter desafiador delas, são levados a 

refletirem sobre suas convicções pedagógicas. Tal processo provoca, sutilmente, a 

auto formação que consiste em um movimento interno de reflexão sobre si mesmo, 

seu saber e fazer pedagógico na relação com o outro. Essa descoberta podemos 

notar em todos os professores narradores, como ilustração podemos retomar a 

experiência do PROFESSOR 01 que em contato com um grupo e adolescentes 

percebe a sua própria fragilidade,  

 

... Num primeiro momento eu percebi isso como uma fragilidade 
pessoal, achava que era porque de fato, apesar de estar num curso 
de Pedagogia, eu ainda não tinha adquirido uma competência para 
ensinar Português, Matemática, História e Geografia, porque os 
meninos não aprendiam ... (PROFESSOR 01). 
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 Essa sensação de crise, de fracasso, uma “frustração significativa”, configura 

para todos os professores momentos de reestruturação, reflexão e para alguns de 

mudanças acerca de suas crenças.  Mas também, como podemos observar, 

mesmo havendo esses momentos de desequilíbrio ou frustração, é na relação com 

os alunos que todos os professores atribuem um sentido positivo a ação 

pedagógica.  

 Os professores pesquisados demonstram uma atenção especial à relação 

que possuem com os seus alunos; ela é vista como algo essencial para o êxito das 

suas próprias ações. Não por acaso, os dados apontam a importância dos 

elementos relacionais, afetivos e contextuais envolvidos na constituição da 

convicção pedagógica. Esta questão é observada nos professores como tendo 

muitas formas de manifestação. Por vezes essa preocupação é vista como relação 

de vínculo (PROFESSORES 01 e 04), uma relação maternal (PROFESSOR 02), 

uma relação em que deve prevalecer a preocupação com a compreensão do aluno 

acerca do seu papel social (PROFESSORES 04 e 05) e preparar o aluno para o 

mundo (PROFESSOR 06). Apesar da diversidade de intenções, o que subjaz nelas 

é o elemento relacional como pano de fundo do ato pedagógico. Podemos então 

afirmar que os professores que nos deram mais segurança em afirmar que têm uma 

convicção pedagógica enfatizaram a descoberta sobre a importância da relação 

interpessoal no processo pedagógico. 

 Por vezes ainda os reflexos dessa relação encontram nos instrumentos 

didáticos aliados. Isso pode ser visto nos professores 02, 03, 04 e 05, que 

mencionam claramente a avaliação enquanto processo que auxilia nas suas práticas 

e colaboram também no elemento relacional. Enquanto o PROFESSOR 01 não dá 

ênfase a esse elemento em suas falas, isso não quer dizer que ele não se utilize dos 

mesmos. Para o PROFESSOR 06 fica ainda uma preocupação em saber qual a 

forma mais apropriada de trabalhar as dificuldades tanto dos alunos, como dele no 

processo pedagógico, nesse professor especificamente ficou uma forte impressão 

de que ele está se reestruturando inclusive em relação a esses instrumentos. 

 Ainda encontramos uma clara dissociação entre os professores sobre a 

supremacia de instrumentos e conteúdos e o êxito da relação pedagógica. Para 

todos os professores, mesmo em suas falas distintas, o “fazer” não esta acima do 
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“ser”. Podemos compreender uma associação entre o “saber”, o “fazer” e o “ser”, 

pilares estes relevantes para uma educação voltada para uma integralidade. Em 

outras palavras, identificamos que a maioria dos professores possui a clareza de 

que a convicção não é demonstrada apenas por um domínio de técnicas e 

conteúdos, mas, sobretudo, na certeza que aquele é o melhor procedimento ou 

técnica a ser adotada. Assim, a convicção pedagógica colabora para que a utilização 

de técnicas e a seleção dos conteúdos sejam coadjuvantes na ação do professor. 

Essa relação entre a experiência vivida e a experiência intuitiva, a partir das histórias 

narradas, aponta para o papel formativo da intuição. Efetivamente os sujeitos 

narradores deste trabalho apontaram em diversos momentos compreensões sobre a 

sua prática que se fundam em percepções da totalidade do processo, em respostas 

que não estão estruturadas por questões explicitadas na própria narrativa do 

professor.  

Referente à análise dessas narrativas, é importante ressaltar que o professor 

01 tinha, por causa da sua formação filosófica, maiores condições de responder as 

questões de forma mais direta, facilitando nossa análise, enquanto os demais 

exigiram maior esforço interpretativo de suas narrativas. As narrativas dos demais 

professores expressaram áreas distintas: cognição, formação de professores, 

políticas públicas, sociologia. Essas são vozes que expressam uma pluralidade e 

sob as quais tivemos que nos debruçar na tentativa de encontrar os indícios de 

nosso objeto de estudo, isso se configurou uma oportunidade bastante rica de 

exercício fenomenológico para a nossa própria formação. Esse exercício não alterou 

nossa interpretação acerca dos dados coletados. 

 Quanto ao papel da instituição na aquisição da convicção, podemos dizer que 

apesar de ter sido freqüente o trabalho dos professores investigados em instituições 

não-formais, esse é o caso dos professores 01, 03 e 06. Apesar essa constatação 

vemos que isso não é decisivo na construção das convicções de alguns deles, 

embora nos casos investigados esse tipo de experiência tenha sido significativa para 

os sujeitos. Dois professores (02 e 05) haviam atuado em uma Fundação58 de 

atendimento a menores como estagiários em épocas diferentes, muito antes do 

trabalho no magistério superior. Em relação ao contexto acadêmico, também 

podemos afirmar que a convicção não responde a um tipo específico de instituição, 

                                                 
58 A Fundação a que nos referimos é a FEBEM. 
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ou seja, tanto em instituições públicas quanto privadas encontramos professores 

com convicção pedagógica.  

Talvez não seja possível haver uma convicção única para todos os narradores 

ou uma convicção única para todas as dimensões do sujeito. Cada sujeito vai 

atribuindo sentidos às suas práticas a partir de suas convicções mais íntimas nos 

diversos espaços onde atua. É possível que um certo número de sujeitos 

compartilhe das mesmas convicções e as considere em diversos espaços de sua 

vida; mas a convicção, fruto das vivências intuitivas, é sempre algo singularizado.  

Evidentemente que há ainda muito a se investigar sobre a vida desses 

professores, pois não podemos afirmar que pela percepção dos alunos sobre esses 

professores e pela análise de suas narrativas possamos captar a transversalidade 

de suas vidas em diversas dimensões: pessoal, social, profissional dentre outras. 

Mais ainda, o esforço consistiu em captar indícios de suas convicções pedagógicas, 

suas certezas na sua prática docente, que por vezes emergiram de suas vidas com 

a família, com amigos, com os “outros”, ou ainda apesar deles. Nossos sujeitos 

tentam seguir seus princípios, procurando aproximar-se do exposto em suas falas, 

fruto de suas reflexões sobre a objetividade e a subjetividade de suas relações. 

 Um limite que precisa ser considerado e que foi evidenciado em nossa 

análise consiste na limitação de investigação da convicção pedagógica ao campo 

profissional, sem ampliar para outros espaços de sua vida. Possivelmente, a 

confirmação, ou melhor, uma compreensão mais abalizada sobre a veracidade 

dessas convicções emergiria da investigação das convicções desses sujeitos 

narradores em outros espaços de suas vidas. Esta questão diz respeito ao equilíbrio 

necessário para constituir uma certeza entre os princípios que orientam sua vida em 

diversos espaços, por exemplo, um sujeito que no espaço profissional consegue 

perceber as limitações e a desordem do sistema de ensino, mas no âmbito pessoal 

suas práticas são destituídas de ordem. O conflito entre a ordem e a desordem 

conduz à busca de equilíbrio que vai orientar suas práticas nos dois âmbitos. 

Contudo, conforme explicitado ao longo desse trabalho, verificamos que a opção 

metodológica se mostrou satisfatória para responder as questões da pesquisa, 

embora tenhamos clareza sobre as limitações que um tipo de pesquisa como essa 

apresenta. 
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Consideremos ainda aquelas relacionadas à confiabilidade e limitação dos 

dados. No primeiro caso é possível sentirmos, até certo ponto, a seriedade das 

afirmações dos professores, sendo impossível a certeza absoluta. No segundo, 

restringimo-nos aos dados disponibilizados pelos entrevistados e à nossa 

observação atenta nesse momento. Sentimos, por vezes, reservas dos professores 

em aprofundarem seus discursos, desvelando e trazendo à tona maiores elementos. 

Diante de tal situação, optamos por respeitar a intimidade das memórias colocadas 

no recôndito pelos entrevistados. 

 No curso dos encontros temáticos, os sujeitos narradores, mesmo admitindo a 

importância da convicção, enfatizavam a necessidade de entender racionalmente a 

mesma. Nessa ambivalência está algo que pode representar justamente o mais 

comum em termos de expectativa em relação a questões como a convicção. 

Geralmente temos dificuldade em admitir a existência de fenômenos que não 

conhecemos racionalmente; então, a saída mais segura é pretender que o mesmo 

passe pelo crivo da razão, pois ela é o que temos de mais certo. Como escrever ou 

falar de algo que não pode ser compreendido em termos de uma racionalidade 

estabelecida e aceita por todos? 

 O que pode parecer um problema, ou seja, como expressar um pensamento 

através da linguagem algo que foge à racionalidade aceita? No caso de nosso 

trabalho, a linguagem falada. Esta dificuldade é a comprovação de que o 

pensamento não poderá expressar de forma fiel aquilo que o indivíduo sentiu 

internamente, existencialmente. A compreensão a partir de Bergson nos tranqüilizou 

a respeito disso. Porém, não estamos afirmando que há em seu pensamento uma 

separação entre pensamento e linguagem, pois para Bergson é justamente o 

contrário: pensamento e linguagem constituem uma única realidade. Torna-se 

inquietante, pois gera uma profunda reflexão acerca do que seja ciência, homem e 

realidade. 

 Outra limitação refere-se à própria escolha feita pelos alunos. Trata-se de um 

dado confiável até certo ponto. O professor pode se apresentar aos alunos de forma 

diferente do que realmente é. Contudo, não cremos que os alunos, no decorrer de 

um semestre, não percebam as possíveis inconsistências e contradições no 

comportamento de tal professor. Por outro lado, não temos certeza sobre a clareza 
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dos alunos no momento em que escolheram um professor que tivesse uma 

convicção pedagógica, se, de fato, isso estava claro para eles. 

 Referindo-nos a esse processo de escolha feito pelos alunos entrevistados, 

pode ser que a própria firmeza e a dedicação de um professor escondam uma 

insegurança teórica ou conceitual de tal forma que o aluno não perceba alguma 

inconsistência. Especialmente nos professores em que nós mesmos temos certas 

duvidas sobre sua convicção própria, no sentido mais restrito, pode ter acontecido 

isso. O próprio engajamento e a postura firme podem ter provocado as indicações 

de alguns alunos, sendo interpretado como afirmação de uma convicção e 

despertado um grau de admiração que se tornou decisivo para a escolha. Isso 

também vale para os professores que estavam em “crise” com as próprias 

convicções e que convenceram mais pela forma sincera de busca do que com uma 

posição firmada. 

  A inserção em atividade de pesquisa, não foi um aspecto tratado por nós no 

trabalho, porém encontramos alguns professores que apresentaram atividades 

relacionadas a essa postura. O importante nesse aspecto é que de alguma forma 

essa atividade reflete traços de suas próprias convicções. Essa é inclusive uma 

questão que merece uma pesquisa, onde se tratariam as temáticas de pesquisas de 

professores do curso de Pedagogia e a relação com as suas convicções 

pedagógicas.  

 Dentre as referências a trabalhos de pesquisa realizados e relacionados as 

suas convicções, os temas variavam entre os professores. O PROFESSOR 01, por 

exemplo, relaciona como principais referências o seu trabalho de Mestrado e de 

Doutorado, como sendo inclusive motivados e motivadores de reflexões mais atuais. 

Foram as relações obtidas principalmente nesses espaços que possibilitaram 

enxergar a realidade com contornos distintos dos de antes e por sua vez isso o 

levou a compreender melhor suas inquietações nascidas nas suas experiências 

cotidianas. No doutorado, por exemplo, ele vai efetivamente compreender que há 

uma relação da própria identidade com os modelos que se constrói sobre a 

educação, é um momento, para o professor de problematização da formação 

humana, inclusive esse tema tornou-se, a partir daí um tema central dos estudos 

desse professor, que segundo ele começa então a ser visto como fruto de questões 

mais individuais e as questões coletivas.  
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 O PROFESSOR 04 faz uma referência a sua pesquisa de mestrado que nos 

chamou muito a atenção. Segundo ele, quem o conhece e lê o seu trabalho de 

mestrado o reconhece nele. Esse trabalho versa sobre a avaliação da aprendizagem 

numa perspectiva de conhecer melhor o contexto do aluno como importante 

elemento na constituição de sua aprendizagem. O que aprende, como aprende, por 

que não aprende, são questões que estão profundamente relacionadas ao contexto 

social dos alunos. Para buscar aprofundar essas suas reflexões ele ingressou no 

doutorado em Sociologia. 

 Os demais professores fazem referência a textos que elaboraram para 

alguma disciplina, ou para encontros ou revistas. 

 O professor 05 expressa em nossas conversas que há uma relação profunda 

com o acredita ser sua convicção e o que escreve. Para ele todos os seus textos 

refletem o que ele acredita como sua convicção:  

 

...eu acho que para fazer um texto (...) as pessoas escrevem não só 
colocando por exemplo, o resultado de uma pesquisa, mas a gente 
termina anunciando o ideal de educação (...) que tem a ver com essas 
finalidades... ( PROFESSOR 05)   

 

 Ainda como limite se apresenta a ausência das observações da prática dos 

professores, o que poderia agregar outros elementos à análise, embora 

reconheçamos a relevância dos instrumentos usados na coleta e suas contribuições 

para o estudo do objeto de pesquisa. Se, por um aspecto, a escolha de seis 

professores possibilitou um panorama mais amplo, a opção por um só professor, 

incluindo a observação de sua prática, demandaria uma grande disposição e 

profundo engajamento do professor pesquisado, necessitando sua abertura para a 

questão da pesquisa. 

Um outro elemento observado nas narrativas, que não se configura como um 

limite, se refere ao impacto que tem a escuta do “outro” no próprio processo de 

autoconhecimento. A experiência da escuta do “outro” contribuiu, segundo os 

narradores, para a reflexão de suas práticas e tomada de posição no trabalho com 

os alunos. Há na escuta das narrativas uma necessidade de disponibilidade de 
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escuta, escuta do “outro” e de si mesmo, pois na medida em que o “outro” narra 

somos remetidos às nossas próprias lembranças. 

 Podemos considerar as proximidades, mas também distinções entre os 

professores. Essa nossa reflexão pretende reforçar a idéia e que não há um perfil 

idealizado de um professor com convicção. Os professores acompanhados por nós 

e que possuem convicções, não o são por terem um tipo de vida ou um conjunto de 

experiências muitos próximas uns dos outros. Nesse sentido pontuamos algumas 

destas distinções, como também uma reflexão resultante de nossa análise. 

Entendemos que não há uma fórmula para que os professores sejam mais ou 

menos convictos. Os processos formativos devem ser pensados como orientadores 

da prática e, ao mesmo tempo, contemplar o maior número possível de dimensões 

do humano. A formação precisa fortalecer os princípios teóricos e práticos e, 

concomitantemente, contemplar a formação de subjetividades.  

 Esta afirmação torna-se válida também para a compreensão da formação do 

professor do ensino superior, especialmente por nos trazer elementos que 

extrapolam as questões postas pelos estudos sobre profissionalidade. O processo 

de formação das convicções pedagógicas atinge uma perspectiva diferente do 

tratamento que vem sendo dado à profissionalidade docente, ou seja, aos processos 

de socialização e internalização de objetividades. Enquanto os estudos orientados 

para a questão da profissionalidade buscam nos processos de socialização e 

formação identitária pistas para a compreensão do “ser professor”, nosso estudo 

contemplou a subjetividade do sujeito através de suas experiências e vivências 

intuitivas, buscando a caracterização do “ser professor” em sua integralidade. 

 Depreendemos disto que existem diversas possibilidades de desdobramentos 

e aprofundamentos sobre a temática em pauta. Além da mencionada anteriormente 

sobre a profissionalidade, identificamos na própria filosofia bergsoniana um campo 

vasto e fecundo para o diálogo com a Filosofia da Educação. Também identificamos 

a possibilidade de um estudo de caso no qual a convicção pedagógica fosse 

compreendida como eixo para a compreensão da coerência interna entre o discurso 

e a prática do professor não apenas no espaço escolar, mas, também, em outros 

espaços de convivência desse sujeito.    
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ANEXO 1 
 

- Este questionário tem como objetivo de escolher professores como sujeitos da 
nossa pesquisa de doutoramento. Agradecemos pelo esforço de responder com 
seriedade.  
 
1. Coloque um X no professor (..) que ensinou pelo menos uma disciplina à você: 
 

 
   

 
 

  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

       
 

2. Estamos lhe apresentando algumas características possíveis de professores do 
curso de pedagogia.  
 Indique três professores que, na sua experiência, se aproximam mais ao 
conjunto dessas características, numa ordem classificatória do mais próximo ao 
menos próximo. 

 
• Demonstra segurança nos assuntos que ensina. 
• Está preocupado com a formação pedagógica dos seus alunos. 
• Tem uma posição teórica própria, mas não impôs seu pensamento aos alunos. 
• É coerente na sua prática pedagógica com as idéias que defende. 
• Insiste na responsabilidade dos alunos encontrarem as próprias convicções 

pedagógicas. 
 
 

1. ____________________________________  

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

 

AQUI FORAM COLOCADOS OS 

NOMES DOS PROFESSORES 

POR ÁREAS 



 

 

225 

ANEXO 2 
 
- Este questionário tem como objetivo escolher professores como sujeitos da 
nossa pesquisa de doutoramento. Agradecemos pelo esforço em responder com 
seriedade. 

 
1. Coloque um X no professor (..) que ensinou pelo menos uma disciplina a você: 

 
 NOMES DOS PROFESSORES DO CURSO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
2. Estamos lhe apresentando algumas características possíveis de professores 
do curso de pedagogia.  

  

* Indique três professores que, na sua experiência, se aproximam mais ao 
conjunto dessas características, numa ordem classificatória do mais próximo ao 
menos próximo. 

 
• Demonstra segurança nos assuntos que ensina. 
• Está preocupado com a formação pedagógica dos seus alunos. 
• Tem uma posição teórica própria, mas não impôs seu pensamento aos 

alunos. 
• É coerente na sua prática pedagógica com as idéias que defende. 
• Insiste na responsabilidade dos alunos encontrarem as próprias convicções 

pedagógicas. 
 
1. ___________________________________ 

2. _______________________________ 

3. _____________________________________ 
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ANEXO 3 

 

QUESTIONÁRIO COM TODOS OS PROFESSORES 

(Instituição “A” e “B”) 

 

 

 

1. Você acha que é importante o educador ter uma convicção própria sobre o que é 

educação? Se sim, fale sobre a sua.  

2. O que você acha que contribuiu para formar essa convicção pessoal? 

 
 


