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RESUMO 
 

O estudo está voltado para os saberes disciplinares mobilizados no componente 
curricular Pesquisa e Prática Pedagógica. Buscamos conhecer os saberes 
mobilizados e utilizados na Pesquisa e Prática Pedagógica no saber-fazer docente 
das egressas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. 
Tomamos como categorias teóricas a formação de professores vista como processo 
continnum, o saber docente entendendo-o como heterogêneo, plural, social, 
temporal e que são oriundos de diferentes fontes; e a prática de ensino como 
espaço de formação, intervenção pedagógica e produção de conhecimentos. Essas 
categorias são compreendidas a partir dos estudos de Freire (1996; 1999), Gauthier 
et al (1998), Guimarães (2004), Lima (2004), Nóvoa (1992), Pimenta (2005), Tardif 
(2002), Santiago e Batista Neto, (2000, 2006), Zeichner (1993). Para atingir os 
objetivos propostos e atender às características do objeto, tomamos como 
encaminhamento metodológico a abordagem qualitativa, tendo como sujeitos vinte e 
seis egressos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. 
Como procedimento metodológico à entrevista semi-estruturada favoreceu uma 
maior aproximação da realidade e a análise documental constituiu-se como 
procedimento complementar, além do questionário que permitiu a caracterização 
dos participantes. Como procedimento de análise dos dados coletados lançamos 
mão da análise de conteúdo na perspectiva de Bardin. A pesquisa revelou saberes 
sobre a escola, sala de aula, intervenção pedagógica, da prática reflexiva na relação 
com professores experientes.  
 
 
Palavras-chave: Formação de Professor, Saber Docente, Prática de Ensino e 
Pesquisa e Prática Pedagógica. 
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RESUMEN 
 

El estúdio está direccionado para los saberes disciplinares movilizados en el 
componente curricular Investigación y Práctica Pedagógica. Buscamos conocer que 
los saberes son movilizados y utilizados en la Investigación y Práctica Pedagógica 
en el saber-hacer docente de las egresadas de la carrera de Pedagogía de la 
Universidad Federal de Pernambuco. Tomamos como categorias teóricas la 
formación de profesores vista como continnum, el saber docente entendiéndolo 
como heterogêneo, plural, social, temporal y que son oriundos de diferentes fuentes;  
y la práctica de enseñanza con espacio de formación, intervención pedagógica y 
producción de conocimientos.  Esas categorías son comprendidas a partir de los 
estúdios de Freire(1996;1999), Gauthier et al  (1998), Guimarães (2004), Lima 
(2004), Nóvoa (1992), Pimenta (2005), Tardif  (2002), Santiago y Batista Neto, 
2000,2006, Zeichner (1993).  Para alcanzar los objetivos propuestos y atender a las 
características del objeto, tomamos como encaminamientos metodológico el 
abordaje cualitativo, teniendo como sujetos las egresadas de la carrera de 
Pedagogía de la Universidad Federal de Pernambuco. Como procedimiento 
metodológico a la entrevista semiestructurada favoreció uma mayor aproximación de 
la realidad y el análisis documental se constituye como procedimiento 
complementar, además del cuestionario que permitió la caracterización de los 
participantes. La investigación reveló saberes sobre la escuela, la sala de clase, 
intervención pedagógica, de la práctica reflexiva en la relación con profesores 
experientes. 
 
Palabras-clave: Formación de Profesor, Saber Docente, Práctica de Enseñanza e 
Investigación y Práctica Pedagógica. 
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“Ninguém nasce feito: é experimentando-nos  
no mundo que nós nos fazemos.” 

Paulo Freire 
 

 

O objeto de estudo da nossa investigação – os saberes disciplinares 

mobilizados no componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica – nasceu das 

inquietações geradas pelas nossas experiências profissional e pessoal. 

 O percurso profissional se deu através da inserção no curso de Pedagogia. 

Durante o curso ingressei em sala de aula, onde exercia a função de professora da 

educação infantil e ensino fundamental. A participação no cotidiano de instituições 

escolares, a atuação em curso de formação contínuada, o convívio com professores, 

levou-nos a constatar, tendo como referências a nossa própria vivência, que a 

Prática de Ensino, disciplina que fundamentava a formação inicial, trazia pouca 

contribuição a formação do professor, em virtude de realizar pouca articulação com 

o contexto da prática pedagógica desenvolvida nas escolas. O modelo de formação 

vivenciado durante a graduação contemplava a teoria no começo do curso e uma 

prática vivenciada no final, sob a forma de estágio supervisionado, evidenciando a 

dicotomia entre teoria e prática. 

 A Prática de Ensino é o momento em que se reflete sob a atividade 

profissional durante as discussões realizadas na formação inicial e nos momentos 

em que se exercita a atividade profissional durante o estágio. Dessa forma, a Prática 

de Ensino deveria estar presente desde o inicio do curso e permear todo o processo 

de formação inicial. 
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 As inquietações epistemológicas ganharam corpo, ao saber que o curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco tinha passado por uma reforma 

curricular parcial, aprovada em 2000 para alunos ingressantes a partir de 2001.1. 

Nessa reforma, a Prática de Ensino foi distribuída ao longo do curso, a partir do 

terceiro período, contemplando a relação teoria-prática, como eixo articulador da 

produção do conhecimento, na dinâmica do currículo. A materialização dessa 

reforma foi a implantação dos componentes curriculares Pesquisa e Prática 

Pedagógica e Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Nesse contexto, resolvemos empreender um estudo investigativo sobre esse 

componente curricular, com a finalidade de conhecer os saberes disciplinares 

mobilizados na Pesquisa e Prática Pedagógica que são utilizados pelos(as) 

egressos(as) no saber-fazer docente. 

 Os estudos e pesquisas sobre a Prática de Ensino e os saberes docentes 

(GUIMARÃES, 2004; PIMENTA, 2005; SANTIAGO E BATISTA NETO 2000, 2006; 

SILVA, 2005; TARDIF, 2002; dentre outros) mostram que a prática de ensino vista 

como um componente estruturador da formação docente passa a ser percebida 

como uma oportunidade para que os diversos saberes sejam articulados, ou seja, a 

Prática de Ensino é vista como processo de investigação pedagógica, onde se 

procura afirmar a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, propiciando uma 

formação pautada nos processos de construção do conhecimento pela apropriação 

dos problemas da formação. 

 À questão principal da investigação juntaram-se outras: construir o perfil 

sócio-profissional dos(as) egressos(as) do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Pernambuco, analisar como se estrutura a Pesquisa e Prática 

Pedagógica, assim como analisar os saberes oriundos do componente curricular 
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Pesquisa e Prática Pedagógica que são mobilizados no saber-fazer docente dos(as) 

egressos(as). 

 Fomos, então, estabelecendo um diálogo com a literatura da área. Na 

compreensão da formação de professor dialogamos com Freire (1999), Lima (2004), 

Nóvoa (1992), Shön (2000), Zeichner (1983), que vem privilegiando a formação 

reflexiva do professor e a construção de competências profissionais. 

 Na compreensão do saber docente, apoiaram-nos nas contribuições de 

Gauthier (1998), Guimarães (2004), Silva (2000a), Tardif (2002), entre outros(as), 

que entendem que os saberes docente são de diferentes fontes e que os 

professores estabelecem diferentes relações com eles. 

 No primeiro capítulo os elementos que serviram para reflexão foram 

organizados neste trabalho através da construção teórica, que nos ajudou a olhar 

para o componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica e perceber os sentidos 

e significados das ações docentes e os saberes mobilizados e utilizados pelas 

egressas. 

O Percurso Metodológico constitui-se no segundo capítulo, em que, a 

abordagem metodológica, seus instrumentos e procedimentos permitiram apreender 

a realidade investigada.  

 No terceiro capítulo discutimos a origem dos saberes docentes, as mudanças 

na prática pedagógica, a contribuição do curso de Pedagogia para o saber-fazer 

docente e sobre os saberes disciplinares mobilizados e utilizados no componente 

curricular Pesquisa e Prática Pedagógica pelas egressas, apontando suas 

possibilidades e limites. 

 Na parte final, procuramos, tecer algumas considerações a respeito do que a 

pesquisa mostrou em relação a Pesquisa e Prática Pedagógica, assim como 
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apontamos o que consideramos como desafios postos pelas egressas; e finalmente, 

sublinhamos pistas para continuidade dos estudos sobre a Pesquisa e Prática 

Pedagógica. 
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CAPÍTULO I 
A FORMAÇÃO DE PROFESSOR E A PRÁTICA DE ENSINO NA 

MOBILIZAÇÃO DE SABERES 
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“Ensinar é, obrigatoriamente, entrar em relação com o outro.” 

Tardif 

 

 

A educação desempenha papel fundamental na vida das pessoas, pois 

provoca aprendizagens em diferentes situações que acontece em cada sujeito, 

traduzindo-se na dinâmica que estrutura ou é estruturada por cada um no seu modo 

de ser, estar, sentir, refletir e agir. Dessa forma, a educação e, por conseqüência, a 

formação não se processa na transmissão e aquisição de saberes, na transferência 

de competências técnicas e profissionais e tampouco na assertiva das 

potencialidades individuais. O processo de formação acontece através das 

constantes interações estabelecidas pelo sujeito na globalidade da vida, ou seja, 

com as várias esferas da co-vivência como perspectiva educativa e formativa. 

Adotamos nesse estudo a concepção de formação de professores como 

processo continuum1, subjacente ao desenvolvimento profissional, compreendendo 

a formação não na idéia de acúmulo de conhecimentos teóricos para aplicação ao 

domínio da prática (NÓVOA, 1992, p.25), mas como algo que o professor constrói 

ao longo da vida. Dessa forma, a formação como um continuum se processa ao 

longo e ao largo de toda vida do ser humano, implicando o desenvolvimento pessoal 

e profissional. 

                                                 
1 Termo utilizado por Lima (2004) onde a formação é concebida na perspectiva de desenvolvimento durante toda 
a vida do ser humano. 
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Para Lima (2004, p.19)  

essa idéia de continuum obriga ao desenvolvimento de um fio condutor que 
vá produzindo os sentidos e explicitando os significados ao longo de toda a 
vida do professor, garantindo, ao mesmo tempo, os nexos entre a formação 
inicial, a continuada e as experiências vividas.  

 

Nesse contexto, concordamos com a autora no que se refere à formação vista 

na perspectiva de continuum, ou seja, uma formação que se desenvolve ao longo de 

toda a vida do professor, que vai gerando sentidos e estabelecendo nexos entre a 

Formação Inicial e Continuada entretanto compreendemos que as experiências 

vividas estão implícitas e fazem parte destas. 

Dessa forma, dentro do continuum, é importante considerar o lugar e o papel 

da Formação Inicial e Continuada na formação do professor(a). Garcia (1999, p.27) 

afirma, que “a formação inicial é uma primeira fase de um longo e diferenciado 

processo de desenvolvimento profissional”. Essa compreensão de Formação Inicial 

fundamenta-se como aquela que, dá as bases para a construção do conhecimento 

pedagógico especializado, pois se constitui no começo da socialização profissional e 

da assunção de princípios e regras práticas.  

Nesse sentido, a Formação Continuada não pode ser entendida como uma 

formação que vem suprir insuficiências da formação inicial, mas objetiva atualizar os 

professores para que exerçam com êxito razoável sua tarefa profissional. As 

necessidades dessa Formação Continuada advêm da necessidade do professor em 

renovar sua prática ou introduzir novas formas de trabalho. 

Desse modo, e na perspectiva da formação como processo continuum o 

professor é o responsável pelo desenvolvimento de um fio condutor que vá 

estabelecendo ligações entre a Formação Inicial e a Continuada, e ao mesmo tempo 
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vá produzindo os nexos, ou seja, vá refletindo sobre os significados e os sentidos 

que cada uma dessas fases representaram em sua formação. A formação como 

processo “continuum” não tem fim, está num constante diálogo entre as experiências 

vivida na Formação Inicial e Continuada. 

O processo de formação é plural, inconcluso e autoformativo. Plural no 

sentido que acrescenta experiências, conhecimentos, saberes que são acumulados 

durante o processo formativo. Inconcluso, por fazer parte da própria característica do 

ser humano, na perspectiva Freireana de que o homem é um ser inacabado. É 

autoformativo no sentido da formação trazer o caráter de refletir sobre a própria 

prática, oferecendo elementos que sejam incorporados desde a Formação Inicial e 

se estenda durante sua vida profissional. 

A este respeito, Freire afirma ser importante que “...desde os começos do 

processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem 

forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado”. (1999, p.24) 

Sendo assim, a formação assume uma posição de inconclusão, pois está 

vinculada à história de vida dos sujeitos que por se encontrarem em processo de 

construção humana, na relação entre formador e formando, estabelecem vínculos 

onde a experiência do formador traz elementos para a construção da experiência 

inicial do formando, e no diálogo entre essas vivências, o formando se forma e forma 

o formador, ou seja, as aprendizagens tornam-se plurais. 

Assim, neste capítulo abordaremos a concepção de formação percebida 

numa perspectiva crítica-reflexiva; a prática de ensino vista como espaço onde 

diversos saberes são articulados; a formação de professores na perspectiva de 
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construção de saberes docentes e por fim a epistemologia da prática que é 

reveladora de saberes. 

 

1.1 Formação de professor e a perspectiva crítico-reflexiva 

 

Estudos (PIMENTA, 2005; LIBÂNEO & PIMENTA, 1999; ZEICHENER, 1993) 

vêm mostrando que os professores estão recebendo uma formação insuficiente para 

enfrentar a realidade da escola e as novas atribuições que são cobradas desses 

professores, ou seja, uma série de capacidades e habilidades (pensamento 

sistemático, criatividade, solidariedade, trabalho em equipe, dentre outros), que 

muitas vezes não estão presentes nos cursos de formação. 

Essas exigências que qualificam do professores se esbarram num 

contraponto, ou seja, a desqualificação das faculdades de educação como local em 

que historicamente estão formando os professores. Essa desqualificação é expressa 

pela criação do curso Normal Superior de Educação – ISE (FREITAS, 2002; 

BRZEZINSKI, 2002; AGUIAR, 2002) 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal (LDB nº 9.397/96, art. 62). 

  

 A LDB nº 9.397/96 traz uma novidade, ou seja, a criação do ISE como lócus 

de formação de professores, que além da formação inicial é também responsável 

por programas de formação continuada de professores para a educação básica e 

que podem ser mantidos por esses institutos. 
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 Dessa forma, a criação do ISE pela LDB/96 representa uma resposta do 

governo à demanda de formação em nível superior de um grande número de 

professores para dar conta das necessidades de universalização do Ensino 

Fundamental. Todavia essas são políticas dos organismos internacionais que 

impõem à racionalidade econômica na educação e consequentemente na formação 

de professores. Nessa perspectiva Aguiar ressalta que, 

Ao que tudo indica a opção por esse modelo de formação visa atender, 
sobretudo aos requisitos anunciados pelos arautos da modernidade 
educacional: flexibilização, eficiência e produtividade nos sistemas de 
ensino. Aliás, é bom lembrar que tais requisitos têm como suporte a idéia 
de que a educação constitui pré-requisito fundamental para a elevação 
da produtividade e da competitividade no mercado mundial globalizado 
(2002, p. 206) 

 

 Na mesma perspectiva crítica Brzezinski (2002) faz uma análise sobre a LDB 

nº 9.394/96, ressaltando como retrocessos o que diz em relação à formação e à 

carreira dos professores. A propósito da criação do ISE, ela analisa que, 

Ma melhor das hipóteses, mesmo instalados com propostas político-
pedagógicas de qualidade, estes institutos extra-universitários estarão 
privados da fecundidade do diálogo que se estabelece entre os diferentes 
saberes produzidos pela pesquisa na universidade (2002, p. 160) 

 

Desde 1983 a ANFOPE sinaliza às autoridades os anseios do conjunto de 

educadores de forma propositiva. No que diz respeito ao lócus de formação de 

professores, defende que a formação inicial de professores da Educação Infantil ao 

Ensino Médio ocorra em cursos plenos de licenciaturas de Pedagogia. 

A ANFOPE defende alguns princípios para uma base comum nacional, que 

perpassam os cursos de formação de professores. Esses princípios dizem respeito a 

uma sólida formação teórica e interdisciplinar, unidade teoria e prática, gestão 

democrática da escola, compromisso social do profissional da educação, trabalho 

coletivo e interdisciplinar e integração da concepção de educação continuada. 
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O modelo de formação docente proposta pela ANFOPE toma a docência 

como base da formação de professores entendida como ato educativo intencional e 

historicamente situado, sendo essa docência assumida em “um projeto formativo e 

não numa visão reducionista de um conjunto de métodos e de técnicas neutros 

descolado de uma realidade histórica. Uma docência que contribua para a instituição 

de sujeitos” (ANFOPE, 2000, p.14). 

Desse modo, a formação é percebida como possibilidade de construção da 

identidade do professor e como critério de acesso ao campo profissional. Sendo a 

formação inicial percebida como capaz de habilitar para o ingresso na profissão que 

deverá garantir um preparo específico2 (ANFOPE, 1996). 

Pimenta (2005, p.16) afirma que as pesquisas já desenvolvidas em relação à 

formação inicial dos docentes, 

...têm demonstrado que os cursos de formação, ao desenvolverem um 
currículo formal com conteúdos e atividades de estágio distanciadas da 
realidade das escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial que não dá 
conta de captar as contradições presentes na prática social de educar, 
pouco têm contribuído pra gestar uma nova identidade profissional docente. 
 

Neste sentido, os programas de ensino das diferentes disciplinas dos cursos 

de formação de professores devem estar estruturados curricularmente, e sendo 

trabalhados de forma articulada às demandas da prática e da realidade encontrada 

nas escolas. A formação caracterizada nesta perspectiva vai contra o modelo da 

racionalidade técnica, onde a formação é acrítica e burocrática. 

Esse modelo de racionalidade técnica percebe o professor como técnico – 

especialista, que aplica com rigor as regras que derivam do conhecimento científico. 

Essa perspectiva reduz a atividade prática à análise dos meios apropriados para 

                                                 
2 BOLETIM DA ANFOPE,  Ano II nº 04.Jul de 1996. 
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atingir os fins propostos. Os processos formativos que se originam dessa 

concepção, se compõem do conhecimento do conteúdo a ser ensinado e de como 

atuar bem em sala de aula (LIBANEO & PIMENTA, 1999). 

Na verdade, os cursos de formação de professores devem possibilitar aos 

docentes, antes de tudo, superar o modelo de racionalidade técnica para lhes 

assegurar a base reflexiva na sua formação e atuação profissional como apontam 

(PIMENTA, 2005; ZEICHENER, 1993). 

Desse modo, precisa-se superar o modelo de formação que considera o 

professor como transmissor de conhecimentos, que se preocupe com a formação de 

atitudes de obediência, de passividade e de subordinação nos alunos, que trata os 

estudantes como assimiladores de conteúdos, a partir de simples práticas de 

adestramento que tomam como mote as memorizações e repetições de 

conhecimentos que pouco tem a ver com a realidade dos alunos. 

A formação docente consiste no ato de assegurar o conhecimento reflexivo, 

sem desconsiderar o técnico, exigindo aprofundamento e escolhas pedagógicas, 

durante os processos de formação, que conduzam a novas aberturas, afastando-se 

momentos de práticas estagnadas e pré-estabelecidas. 

Portanto, a formação deve tomar como base o conteúdo epistemológico, em 

que se considera o cotidiano, o acesso e garantia do conhecimento científico na 

formação do professor, procurando “dota-lo de condições concretas para transmitir, 

produzir e socializar conhecimento” (BRZEZINSKI, 1998, p. 174). 

Zeichener (1993) afirma que é preciso resgatar a base reflexiva da atuação 

profissional com o objetivo de entender a forma em que realmente se abordam as 



 26

situações problemáticas da prática, ou seja, o professor necessita compreender o 

contexto social no qual ocorre o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, Silva (2000b) percebe o professor como intelectual reflexivo 

transformador caracterizando-se pelo seu trabalho pedagógico desenvolvido de 

modo reflexivo, crítico e criativo, considerando-se as condições soicopolítico-

epistemológicas e culturais nas quais está inserido, entendendo o aluno(a) como 

sujeitos ativo no processo de aprendizagem: 

... a natureza intelectual e transformadora do trabalho docente que 
caracteriza o professor como sujeito pensante e atuante que reflete sua 
atividade pedagógica e a reelabora, levando em consideração as 
dimensões epistemológicas, e política e a necessidade de contribuir por 
meio de sua práxis docente para a transformação social (p.48) 

 

Nesse entendimento, o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor 

considerara as condições sócio culturais nas quais está inserido, compreendendo o 

aluno(a) como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Precisa-se assegurar que a formação de professores permita aos professores 

saber lidar com o processo formativo dos alunos em suas várias dimensões (afetiva, 

cognitiva, emocionais), que busque estimular o trabalho coletivo e interdisciplinar, 

condições imprescindíveis para o desenvolvimento da capacidade de romper com a 

fragmentação das disciplinas que estão sendo trabalhadas isoladamente. 

Nessa perspectiva, consideramos a prática pedagógica como eixo de 

qualquer proposta de formação de docentes, porque “a educação é sempre uma 

teoria do conhecimento posta em prática” (FREIRE, 2000, p.89) e  

Não há prática educativa sem conteúdo, quer dizer sem objeto de 
conhecimento a ser ensinado pelo educador e apreendido para, poder ser 
aprendido pelo educando. Isto porque a prática educativa é naturalmente 
gnosiológica e não é possível conhecer nada a não ser que nada se 
substantive e vire objeto a ser conhecido, portanto, vire conteúdo. A 
questão fundamental é política. Tem que ver com que conteúdos ensinar, a 
quem e a favor de quem, contra quê, como ensinar, que participação têm os 
estudantes, os pais, os professores, os movimentos populares na discussão 
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em torno da organização dos conteúdos programáticos (FREIRE, 1995, 
p.45). 

 

Portanto, perceber a prática pedagógica como eixo principal de qualquer 

processo formativo, é entender a formação de professores como construção da 

autonomia, possibilitando aos professores refletir e investigar sobre seu próprio agir, 

construir conhecimento crítico, propor alternativas inovadoras e criativas diante das 

necessidades emergentes no contexto escolar. 

Podemos afirmar que, a prática pedagógica possibilita uma série de 

aprendizagens, sendo considerada um elemento importante na origem e na 

construção dos saberes docentes, pois é através dos conhecimentos da experiência, 

em confronto com os conhecimentos adquiridos em outras instâncias, que os 

professores constroem um conhecimento próprio.  Dessa forma, a prática 

pedagógica pode contribuir para que as professores construam critérios de análise 

para a incorporação de novos conhecimentos ao seu trabalho pedagógico, 

decorrente das atividades de formação que vivencia. 

Os estudos de Schön veiculam uma concepção de formação que está 

assentada na formação reflexiva de professores e na construção de competências 

profissionais, sob o enfoque da nova epistemologia da prática. Schön desenvolve o 

conceito de formação de profissionais reflexivos a partir da crítica ao modelo da 

racionalidade técnica de tradição positivista, adotado nos currículos das escolas 

profissionais de seu país. (SCHÕN, 2000), entendendo, a formação de professores 

reflexivos como um espaço de construção de saberes, na e sobre sua prática, 

ajudando assim, os alunos a adquirirem autonomia no seu saber-fazer docente, face 

as suas singularidades e incertezas. 
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A reflexão na ação é um processo mediante o qual se aprende ao analisar e 

interpretar a própria atividade. Implica na imersão consciente do homem no mundo 

da sua experiência, um mundo carregado de valores, trocas, correspondências 

afetivas, interesses sociais e cenários políticos. A reflexão na ação e sobre a ação é 

essencial ao processo dialético da aprendizagem, pois, é no contato com a prática 

que é construída uma nova teoria, esquemas e conceitos. Quando o professor 

reflete na ação e sobre a ação, afasta-se da racionalidade instrumental e se torna 

um investigador da prática educativa (SCHÖN, 1995). 

Nesse sentido, Perrenoud (1993, p.129), esclarece que os professores 

quando iniciados na pesquisa poderão adotar uma “prática reflexiva, ou seja, uma 

disposição e competência para a análise individual ou coletiva de suas práticas, para 

um olhar introspectivo, para pensar, decidir e agir tirando conclusões e 

inversamente, para antecipar os resultados de determinados processos ou atitudes”. 

O que parece importante é o potencial da pesquisa para desenvolver junto ao 

professor essa disposição e competência para pensar a própria prática. Usar a 

pesquisa como uma metodologia de apropriação ativa do conhecimento apóia-se 

numa perspectiva ao mesmo tempo pedagógica e epistemológica. Parte-se do 

princípio que o aluno aprende quando está envolvido no processo de produção de 

conhecimentos, usando linguagens e o diálogo com seus pares e também refletindo 

sobre sua ação (SANTIAGO E BATISTA NETO, 2000). 

Neste contexto, necessita-se investir numa formação que vincule teoria e 

prática desde o início do curso de formação de professores, a partir da pesquisa e 

de uma efetiva inserção no interior da escola. Portanto, a formação docente é um 

processo de construção e reconstrução permanente da prática. Depende da 

realidade sócio-econômica-cultural e não se reduz a problemas técnicos e 
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curriculares. Exige um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional. 

 

1.2 Prática de Ensino na formação docente: um espaço de pesquisa 

 

 A preocupação com a prática de ensino esteve presente nos cursos de 

formação de professores e teve sua origem desde a década de 30 do século 

passado (SILVA, 2005). Os estudos e debates realizados atualmente em torno da 

formação de professores têm ampliado progressivamente a associação entre teoria 

e prática, entendendo-se que a unidade teoria e prática relacionadas e não apenas 

justapostas ou dissociadas, apresenta importância na formação do professor. 

Inspirada por este contexto situa-se o presente texto, um trabalho de reflexão sobre 

os diferentes significados atribuídos à prática de ensino na formação do professor. 

Nos cursos de formação de professores as disciplinas que fundamentavam a 

formação docente traziam pouca contribuição, em virtude de pouca articulação com 

o contexto da prática pedagógica desenvolvida nas escolas. A ausência de 

fundamentos teóricos justificando uma determinada prática, ou seja, a postura crítica 

sobre a prática pedagógica só podia existir se houvesse uma relação dialógica entre 

a prática e a teoria (PICONEZ, 1991). 

Nessa perspectiva a formação do professor se dava pela observação e 

reprodução da prática, reduzindo a atividade docente apenas a um fazer bem-

sucedido quanto mais se aproximar dos modelos observados. Essa observação se 

limitava à sala de aula, sem uma análise do contexto escolar, ou seja, uma análise 

crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social. Para Pimenta 
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(2004), o professor ficava reduzido ao prático, não necessitando dominar os 

conhecimentos científicos, mas apenas as rotinas de intervenção técnica. Essa 

compreensão tem criado posturas dicotômicas em que teoria e prática são tratadas 

isoladamente, gerando equívocos nos processos de formação profissional. 

Assim, o modelo de formação proposto baseava-se numa formação tecnicista 

em que não se valorizava a formação intelectual do professor. A mentalidade 

tecnicista da sociedade e sua preocupação em fazer da educação uma simples 

criadora de mão-de-obra para a produção, reduziram o professor à simples 

transmissor de conteúdos não-reelaborados criticamente. Ou seja, uma teoria 

colocada no começo dos cursos de formação de professores e uma prática colocada 

no final deles, sob a forma de Estágio Supervisionado constituem a maior evidência 

da dicotomia teoria prática. Assim, conforme Pimenta (2004, p.37) “a prática pela 

prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão podem reforçar a ilusão de 

que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática”. 

Atualmente, com a compreensão de que o contexto relacional entre prática-

teoria-prática apresenta importante significado na formação do professor, pois 

orienta a transformação do sentido da formação, fez com que avultassem questões 

referentes à importância da Prática de Ensino como componente curricular. Silva 

(2005) ressalta que as modificações que se deram nas últimas décadas em relação 

à formação docente, são também passadas por um dos problemas que tem estado 

nas discussões: a relação teoria e prática. Da mesma forma que, os debates em 

torno da Prática de Ensino também sofreram essas modificações à medida que a 

formação do professor passava por um processo de discussão e transformação. 

O estudo apresentado por Silva (2005) apresenta uma reflexão crítica sobre a 

prática de ensino nas últimas décadas. Conforme o autor a Prática de Ensino em 
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sua relação com a formação de professores tiveram diferentes sentidos ao longo das 

décadas: na década de 70, aplicação de modelos; na década de 80, articuladora do 

político e do pedagógico e na década de 90, formentadora do professor reflexivo. 

Para ele, foi a partir da década de 90 que a pesquisa e os estudos sobre a Prática 

de Ensino se intensificaram. 

No momento atual, a partir dos debates e estudos, a prática de ensino vem 

passando por mudanças. A legislação traz uma diferença em relação à Prática de 

Ensino e o Estágio Supervisionado como dois componentes curriculares. No parecer 

CNE/CP nº 9/2001 adota-se a prática como componente curricular, assim expressa: 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 
como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos 
de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a 
atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se 
exercita a atividade profissional (Parecer CNE/CP 9/2001, p.22). 

 

Entende-se que esta flexibilização da prática vista como um componente 

curricular possibilita ao professor refletir sobre o conhecimento abordado em sala de 

aula, articulando-os com os vários momentos de fazer prática, atendendo dessa 

forma ao Artigo 65 da Lei Nº 9.394/96, no que diz respeito à associação teoria e 

prática e ainda permitindo uma articulação com as demais disciplinas na perspectiva 

da interdisciplinaridade.  

Dessa forma, a prática tem a finalidade de “estar presente desde o início do 

curso e permear toda a formação do professor” (Resolução CNE/CP nº 1/2002, Art. 

12 §2º). Esse entendimento de prática, presente na legislação, aponta para a 

integração teoria-prática como um dos eixos nucleares do curso de formação de 

professores. 



 32

Santiago e Batista Neto (2000) vê a prática de ensino coma a possibilidade de 

tornar-se eixo estruturador da formação docente e é tomada como um componente 

curricular e uma prática formadora que perpassa o processo formativo, estendendo-

se ao longo do curso de formação profissional, numa relação efetiva com o espaço 

de formação inicial e espaço do trabalho profissional, sob a responsabilidade de uma 

equipe de professores. 

Nesse sentido, a prática de ensino toma como base e princípio formativo, “a 

reflexão na ação e sobre a reflexão na ação” (SCHÖN, 1995, p.29), onde o 

conhecimento faz parte da ação, numa apropriação de teorias que possam oferecer 

uma perspectiva de análise e compreensão de contextos históricos, sociais e 

culturais. Dessa forma, a prática de ensino desenvolve a docência, preparando o 

futuro professor para efetivar as práticas de ser/estar professor, na dinâmica 

complexa da realidade da sala de aula. 

De acordo com o parecer CNE/CP nº 28/2001, a Prática 

 

Não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A prática é o 
próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado 
por uma teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela prática 
e pela teoria como momentos de um dever mais amplo, consistindo a 
prática no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma coisa e 
que a teoria procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e 
o sentido desta atuação (p.9). 

 

Nesse sentido, a teoria e a prática constituem-se como núcleo articulador do 

currículo, permeando todas as disciplinas, tendo como base uma concepção sócio-

histórica da educação. Esse entendimento de reciprocidade entre teoria e prática é 

uma relação onde uma complementa a outra. 

Para Santiago e Batista Neto (2000) a prática de ensino caracteriza-se na 

perspectiva de trabalho coletivo, interdisciplinar e investigativo, tendo como 
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princípios: (1) a centralidade na formação profissional docente; (2) a aproximação 

entre os espaços de formação e de exercício profissional; (3) a prática de ensino 

como processo de investigação pedagógica. 

Nesse entendimento, nos cursos de formação docente, a prática de ensino 

deve criar condições para que o aluno compreenda da importância social do seu 

papel de educador. Portanto, requer que ele se posicione criticamente perante seu 

próprio conhecimento, como também vá adquirindo instrumentos para tratar esse 

conhecimento como objeto de ensino e fazer de sua prática pedagógica um 

processo contínuo de investigação. 

Portanto, a prática de ensino é entendida como estratégia privilegiada para 

transformar o discente-professor em pesquisador da sua própria prática e ao mesmo 

tempo contribuir para o desenvolvimento da capacidade de pensar teoricamente sua 

prática, articulando os diferentes saberes docentes, sendo essa articulação um dos 

requisitos para a construção de saberes. 

No que se refere à carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena e de formação de professores da Educação Básica em nível superior, que 

antes era de 300 horas (LDB nº 9.394/96) e a partir da vigência da Resolução 

CNE/CP nº 2 de 19 de fevereiro de 2002, a prática de ensino e o estágio 

supervisionado ficam com 400 horas cada um totalizando 800 horas. É importante 

observar que esse aumento da carga horária permitirá que os alunos tenham mais 

tempo durante os estágios para acompanhar as rotinas do trabalho pedagógico em 

que se pode ver o desenvolvimento das propostas, a dinâmica do grupo e da própria 

escola, entre outros aspectos não-observáveis. 

Considerando, portanto, o disposto na legislação vigente, “o estágio 

supervisionado é concebido como tempo de aprendizagem, pois demandará uma 
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relação pedagógica entre profissional reconhecido em um ambiente institucional de 

trabalho e um aluno estagiário”, conforme estipulado no Parecer CNE/CP nº 

28/2001, intermediados pela ação de orientação e acompanhamento do professor de 

estágio. Nesse caso, esse mesmo parecer expressa que o estágio curricular 

supervisionado “é o momento de efetivar, sob a supervisão de um profissional 

experiente, um processo de ensino-aprendizagem que, tornar-se-á concreto e 

autônomo quando da profissionalização deste estagiário” (2001, p.10). 

Dessa forma, o estágio curricular supervisionado é concebido como um 

momento de formação profissional que deve ser efetivado pelo exercício in loco, 

pela presença participativa do licenciado em ambientes reais de trabalho. 

 Em resumo, a compreensão da relação entre teoria e prática possibilitou 

estudos e pesquisas que iluminaram perspectivas para uma nova concepção de 

prática de ensino, não mais como aplicação de modelos, mas, numa concepção de 

prática de ensino como elemento articulador do processo de formação dos 

professores, tendo como objetivo atingir à unidade entre teoria e prática. 

 A prática de ensino vista como espaço de pesquisa rompe com a dissociação 

entre teoria e prática, através da integração entre a prática e os conhecimentos 

teóricos vivenciados em sala de aula, onde os diversos saberes docentes vão sendo 

construídos na dinâmica reflexão-ação-relexão. 

Segundo Silva (2005, p.53) “os/as discente-professores(as), durante as 

atividades de Prática de Ensino, vão, ao mesmo tempo, construindo saberes e se 

aperfeiçoando nessa construção, contribuindo para o desenvolvimento de sua 

capacidade enquanto profissionais”.  
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Além disso, muitas vezes é na Prática de Ensino, que o graduando terá o 

primeiro contato real e contínuo com a escola como espaço de produção e 

apropriação de conhecimentos; com a visão do trabalho do professor através dos 

seus saberes experienciais; com os dilemas dessa profissão e os desafios que hoje 

se colocam na vivência da prática docente. 

Assim, a prática de ensino passa a ser percebida como uma oportunidade 

para que os diversos saberes sejam articulados. É nessa direção que Santiago e 

Batista Neto (2000) propõem que a prática de ensino seja um processo de 

investigação pedagógica, onde se procura afirmar a indissociabilidade entre o ensino 

e a pesquisa propiciando uma formação profissional pautada nos processos de 

construção do conhecimento pela apropriação dos problemas da profissão.  

Dessa forma, a prática de ensino como processo de investigação pedagógica, 

traz elementos para que o professor reflita sobre o trabalho pedagógico, a função do 

professor e a função de educar de uma forma mais ampla. É nesse processo de 

investigação que os professores vão constituindo saberes, que fundamenta a ação 

docente. 

 

1.3 Formação de professores: construção de saberes docentes 

 

As pesquisas que dizem respeito ao saber docente situam-se no campo mais 

amplo dos trabalhos sobre o ensino e sobre a docência, dentro do qual, de acordo 

com Gauthier et. al. (1998), Tardif e Gauthier (2001), Tardif & Raymond (2000) tem 

sido produzidos um grande número de pesquisas nos últimos 20 anos, a partir de 

concepções e orientações variadas.  
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Em nível local o Núcleo de Pesquisa em Formação de Professores e Prática 

Pedagógica do Programa de Pós-Graduação da UFPE, produziu nos últimos anos 

uma série de pesquisas em que os saberes docentes são tematizados. Destacamos 

entre esses os trabalhos de Silva (2000), Oliveira (2003) e Guimarães (2004) que 

aprofundaram questões nas quais percebem o papel importante que o saber 

desempenha na atuação do professor. 

Silva (2000a), conceitua os saberes como sendo de natureza formal, ou seja, 

aqueles que são vindos dos cursos diversos. Já os de natureza informal são aqueles 

provenientes de processos interativos entre pares e com os alunos. Além de serem 

adquiridos em alguns cursos, são também adquiridos na prática, ou seja, na 

experiência. 

Isso implica dizer que os saberes docentes são construídos através de 

diferentes contextos, sejam nas interações com diversos cursos ou entre 

professores e alunos. Em relação aos saberes que são adquiridos na prática, implica 

dizer que são saberes apreendidos diretamente do exercício da atividade de ensino, 

sendo este saber docente um saber experiencial. 

Dessa forma, os saberes docentes são suporte para o trabalho docente 

configurando-se como um conjunto de conhecimentos que são adquiridos ao longo 

da formação inicial e continuada. 

Segundo Guimarães (2004, p.85) “a realização do trabalho docente requer 

dos professores a mobilização e a utilização de saberes que atendam às 

necessidades da dinâmica relacional, em sua dimensão geral e específica”. 

A autora esclarece que a dimensão geral se configura como a própria 

estrutura política e organizativa da educação nacional e da escola, de modo 
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particular. A dimensão específica implica no ensino, ou seja, a centralidade e 

objetividade do próprio trabalho docente. 

Essa autora, no estudo que desenvolveu no âmbito do ensino fundamental, 

considera ainda que, 

o trabalho docente é tanto espaço de mobilização e utilização de saberes 
específicos para sua realização, como espaço de produção a partir das 
relações estabelecidas. A relação dinâmica entre saberes e trabalho 
docente ocorre pela natureza social que os caracteriza (p.58). 

 

Vale salientar que as várias relações entre trabalho docente e saberes fazem 

dos professores um grupo sócio-profissional, cuja existência depende do domínio, 

mobilização, articulação e utilização desses saberes. Guimarães (2004) esclarece 

que a mobilização está relacionada ao domínio de conhecimentos; a ressignificação 

ocorre pela efetiva realização do trabalho docente; a articulação decorre da 

diversidade de conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória, onde o professor 

atribui outros sentidos; e a utilização está relacionada à seleção dos saberes 

mobilizados para dar conta das necessidades concretas do trabalho docente. 

Referindo-se, especificamente, a construção dos saberes docentes, Oliveira 

(2003) apontou na sua pesquisa que quando as professoras investigadas se 

assumiam como sujeitos e se reconheciam como tal, elas davam sentindo as suas 

práticas, efetivando, desse modo, o papel de produtoras de um saber que emergia 

da experiência e que podia ser significativo na construção do seu saber profissional. 

Isso reforça o lugar de sujeito que as professoras ocupam no seu saber fazer 

docente e coloca-as no lugar de produtoras de saberes. 

Tardif (2002, p.36) considera que o saber docente um saber plural, formado 

pelo “amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 
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profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” com os quais o 

corpo docente estabelece diferentes relações. A própria escolha do termo amálgama 

indica, por um lado, a dificuldade em separar qualquer parte que constitui o saber 

docente em termos de relevância ou significado e, de outro, o reconhecimento e a 

identificação das partes que o compõem. Ou seja, não é possível separa-lo, mas é 

possível identificar o saber docente como constituído de outros saberes. 

Neste sentido, os saberes são de diferentes fontes e os professores 

estabelecem diferentes relações com eles. Tipologicamente Tardif (2002) os 

classifica em: Os saberes da formação profissional ou os oriundos das ciências da 

educação e da ideologia pedagógica, como o próprio nome indica, “são os saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores (p.36). As ciências da 

educação, que também têm por objeto de estudo o professor e o ensino, produzem 

conhecimentos no intuito de os incorporar à prática docente, os quais se apresentam 

aos professores como doutrinas ou concepções provenientes de “reflexões sobre a 

prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que 

conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação 

da atividade educativa” (TARDIF, 2002, p.37).  

Os saberes disciplinares correspondem àqueles que, além de serem 

transmitidos pelas instituições universitárias, são por elas definidos e selecionados. 

“São os saberes correspondentes aos diversos campos de conhecimento sobre os 

quais tratam as disciplinas oferecidas por uma instituição” (TARDIF, 2002, p. 38). 

Esses saberes são advindos das disciplinas que foram organizadas pelo campo 

científico e constituem o conteúdo das matérias que são ensinadas nas escolas. 

Nesse sentido, aquilo que antecede a possibilidade de produção de 

conhecimentos sobre a prática são os saberes disciplinares, que permitem aos 
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professores colocar-se em condições de dialogar com as circunstâncias vivenciadas 

na escola, de articular teoria e prática. É possível, portanto, se referir a saberes 

disciplinares como a possibilidade de criar na prática, conhecimentos sobre a 

condução, a criação e a transformação dessas mesmas práticas. 

Um outro saber que o professor apropria-se são os saberes curriculares, “que 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos com base nos quais a 

instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 

selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita” 

(TARDIF, 2002, p. 38). 

Batista Neto (2006, p.66), na mesma linha de Tardif, diz que o saber curricular 

“corresponde, por sua parte, à seleção que os sistemas de ensino, a escola, o 

professor e outros sujeitos da indústria cultural (editoras, por exemplo) realizam na 

cultura e que compõem os programas de ensino e textos didáticos”. 

O saber curricular constitui-se como a possibilidade de produção de 

conhecimentos sobre determinada cultura, que permitem ao professor colocar-se em 

condições de conhecer saberes necessários para o entendimento da memória 

coletiva de uma sociedade. 

Os saberes experienciais são “saberes específicos desenvolvidos pelos 

próprios professores, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento do 

meio no qual atuam.” Tardif (2002, p.38-39) explica que esses saberes são um 

“saber-fazer”, um “saber-ser”, um “saber prático”, que se incorporam à prática do 

professor. É um saber individual e coletivo. Esses saberes são partes integrantes da 

prática docente, constituindo, o que Tardif (2002, p.48-49) definiu como o “conjunto 

de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e 

orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões”. 
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Tardif (2002), também mostra que os saberes experienciais de um professor 

são constituídos tanto por conhecimentos quanto por saberes, já que há um controle 

individual e, também, coletivo desse saber. 

Nesta perspectiva, os saberes surgidos da experiência no trabalho e do 

trabalho cotidiano formam a base da prática e da competência pedagógica dos 

professores, de maneira que essa é condição para construção e lapidação de seus 

saberes docentes. Os professores são atores sociais, sujeitos que assumem a sua 

prática valendo-se dos significados que eles mesmos dão aos sujeitos que têm 

conhecimento e um saber-fazer vindos de sua própria atividade docente por 

intermédio da qual eles a estruturam.  

Esses saberes são construídos no conhecimento do meio, do trabalho, do 

contexto que é a escola, ou seja, no trabalho cotidiano dos professores. Esses 

saberes são permanentemente inventados da experiência e por ela (re) validados, 

incorporando-se à vivência individual e coletiva sob a forma de rotinas e de 

habilidades de saber-fazer e saber-ser.  

Esse mesmo autor, ainda em relação aos estudos sobre os saberes docentes, 

refere-se aos conhecimentos como personalizados, temporais e situados. São 

personalizados porque os professores lançam mão de saberes advindos da sua 

própria personalidade. Os professores possuem emoções, um corpo, uma 

personalidade, uma cultura, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos 

contextos nos quais viveram anteriormente à sua inserção na vida profissional 

(TARDIF, 2002). 

Também são saberes personalizados porque muito raramente podem ser 

dissociados dos indivíduos, da sua experiência de vida e da sua situação de 

trabalho. São temporais porque são construídos por meio do tempo, através das 
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estratégias de ensino, da incorporação de papéis do professor e da história de vida 

escolar pré-profissional. E temporais, também, por serem utilizados, validados e se 

desenvolverem através do percurso da carreira, ou seja, durante um processo de 

socialização profissional de longa duração.  

O percurso da carreira é, assim, um processo em que os indivíduos vão 

incorporando as práticas e rotinas institucionalizadas dos grupos de trabalho. Os 

saberes dos educadores são também situados, ou seja, construídos em função das 

situações particulares e singulares de trabalho. É nessa relação específica de 

trabalho que esses saberes ganham sentido e validade. São, portanto, encravados, 

embutidos, encerrados em uma situação de trabalho à qual devem atender.  

Nesse sentido, a importância da prática profissional dos docentes, aparece 

como fundamental no interior do contexto escolar como elemento de primordial 

importância para a seleção, a produção e a lapidação de seus saberes pedagógicos.  

Esse contexto, da mesma maneira que informa, ele forma constantemente, os 

professores, de maneira a organizar seu trabalho e os processos de constituição de 

seus saberes, rotinas e estratégias de ensino.  

Portanto, a concepção de saber, diferentemente do conhecimento científico, é 

percebida num “sentido mais amplo, uma vez que englobaria os conhecimentos, as 

competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas 

vezes é chamado de saber, saber-fazer e saber-ser” (TARDIF, 2000, p.60). 

Por conseguinte, o saber é produzido pelo sujeito e também na relação com 

outros personagens, de modo que a idéia de “saber implica a de sujeito, de atividade 

de sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo, de relação desse sujeito com 

outros” (CHARLOT, 2000, p.61). 
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Dessa forma, a ênfase de relação com o saber, num sentido mais geral, está 

colocada justamente na noção de relação, ou seja, uma forma de relação com o 

mundo, que se configura por ser, ao mesmo tempo, simbólica, ativa e temporal, 

definindo-a, assim como conjunto de significados e espaço de atividades, inscritos 

num tempo (CHARLOT, 2000). 

Nessa perspectiva, o seu saber é social: é compartilhado por todo um grupo, 

porque utiliza referenciais espaço-temporais que consideram válidos para alicerçar a 

legitimidade das certezas experienciais que reivindicam, porque implica sempre o 

outro em situações de trabalho coletivo, numa organização social como a escola, 

dotada de regras e condicionamentos; ensinar é saber agir com outros seres 

humanas. (TARDIF, 2002). 

Dessa forma, “o uso desses saberes pelos professores implica uma relação 

social com esses mesmos saberes, bem como com os grupos, instâncias e 

indivíduos que os produzem.” Segundo Tardif (2002, p. 105), essas relações 

carecem de pesquisas mais profundas, “a fim de conhecer melhor, conforme os 

grupos sociais que produzem saberes sobre o ensino, os critérios de legitimação ou 

de invalidação utilizados pelos professores”.  

Pode-se dizer que a relação do professor com os seus saberes é 

acompanhada de uma relação social: a consciência profissional do professor parece 

ser amplamente marcada por processos de avaliação e de crítica em relação aos 

saberes situados fora do processo de socialização anterior e da prática da profissão, 

ou seja, em relação àqueles saberes oriundos das ciências humanas, sociais e das 

ciências da educação, transmitidos durante a formação profissional, saberes 

curriculares, saberes de outros atores escolares (supervisores, coordenadores, 

orientadores), que, de um modo ou de outro, são exteriores ao trabalho docente. 
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Gauthier e colaboradores (1998) realizaram estudos das pesquisas sobre o 

ensino no intuito de identificar convergências em relação aos saberes mobilizados 

na ação pedagógica e com o objetivo de examinar as implicações, formular 

problemáticas, avaliar resultados e esboçar uma teoria geral da pedagogia.  

Esse autor utiliza-se da expressão “conhece-te a ti mesmo”, para dizer que 

ainda se sabe muito pouco a respeito dos fenômenos que são inerentes ao ensino. 

Argumenta que ao “contrário de outros ofícios que desenvolveram um corpus de 

saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo” (GAUTHIER, 1998, p. 20). 

Segundo o autor, avançar na pesquisa de um repertório de conhecimentos sobre o 

ensino possibilita-nos enfrentar dois obstáculos que historicamente se interpuseram 

à pedagogia: de um ofício sem saberes e de saberes sem ofício.  

O primeiro diz respeito à própria atividade docente que é exercida sem revelar 

os saberes que lhe são inerentes. Explica que, apesar do ensino ser uma atividade 

que se realiza desde a antiguidade, ainda se sabe muito pouco a seu respeito, e que 

convivemos com certas idéias preconcebidas que contribuem para o enorme erro de 

manter o ensino numa cegueira conceitual.  

Os saberes referentes ao conteúdo, à experiência e à cultura são essenciais 

no exercício da atividade docente, mas “tomá-los como exclusivos é mais uma vez 

contribuir para manter o ensino na ignorância” (GAUTHIER, 1998, p. 25) e reforçar a 

perpetuação de um ofício sem saberes. 

Para Freire (1999, p.52) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Dessa forma, o 

professor atendo as inquietações dos alunos, as suas inquirições, pode ensinar e 

não apenas transferir conhecimentos, ou seja, conhecimentos que não tenham nada 

haver com o contexto dos alunos, mas com suas reais necessidades. 
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O segundo obstáculo diz respeito aos saberes sem ofício, que têm sua origem 

nas Ciências da Educação, ou seja, são os conhecimentos produzidos nos centros 

acadêmicos. Muitos desses conhecimentos, segundo Gauthier, foram produzidos 

sem levar em conta as condições concretas do exercício do magistério. Saberes que 

não se dirigiram ao professor real, cuja atuação se dá numa sala de aula concreta 

onde estão presentes muitas variáveis que interferem no processo de ensino-

aprendizagem e exigem tomadas de decisão, ou seja, “...buscou-se formalizar o 

ensino reduzindo de tal modo a sua complexidade que ele não mais encontra 

correspondente na realidade” (p. 25).  

Para Gauthier (1998), o desafio da profissionalização docente é evitar esses 

dois erros: ofício sem saberes e saberes sem ofício. Ao admitir que as pesquisas já 

revelam a presença de um repertório de conhecimentos próprios ao ensino, propõe 

um ofício feito de saberes. Concebendo o ensino como a mobilização de vários 

saberes que formam uma espécie de reservatório que é utilizado para responder às 

exigências das situações concretas de ensino. Do ponto de vista tipológico, o autor 

classifica os saberes em:  

Disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado;  

Curricular, relativo à transformação da disciplina em programa de ensino;  

Ciências da Educação, relacionado ao saber profissional específico que 
não está diretamente relacionado com a ação pedagógica;  

Tradição Pedagógica, relativo ao saber de dar aulas que será adaptado e 
modificado pelo saber experiencial, podendo ser validado pelo saber da 
ação pedagógica;  

Experiência, referente aos julgamentos privados responsáveis pela 
elaboração, ao longo do tempo, de uma jurisprudência particular;  

Ação pedagógica, referente ao saber experiencial tornado público e 
testado (p.34). 
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Para o autor, reconhecer a existência de um repertório de conhecimentos 

reflete um olhar ressignificado para o professor, que passa a ser visto como um 

profissional autônomo que delibera, julga e toma decisões.  

Dessa forma, do ponto de vista tipológico, Tardif e Gauthier (2001) 

apresentam classificações diferentes; porém não tão singulares a ponto de serem 

excludentes. As peculiaridades estão localizadas nos interesses investigativos. 

Gauthier (1998), ao defender um Ofício feito de saberes, implementa esforços para a 

constituição de uma Teoria Geral da Pedagogia.  Já os estudos de Tardif (2002) têm 

como particularidade o reconhecimento da pluralidade e heterogeneidade do saber, 

com destaque para os saberes da experiência que  

...surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os 
professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os 
saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Neste 
sentido, os saberes experienciais não são saberes como os demais; são, 
ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, “polidos” e 
submetidos às certezas construídas na prática e na experiência (p. 54). 

 

É nessa perspectiva que esses autores defendem a idéia de uma 

epistemologia da prática com a finalidade revelar os saberes docentes 

...compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos 
profissionais e como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e 
transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às suas 
atividades de trabalho (p. 256). 

 

Portanto, uma epistemologia da prática profissional implica em revelar esses 

saberes, entender como são integrados nas tarefas dos profissionais, e como estes 

os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam. 
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1.4 Epistemologia da prática: produção de saberes 

 

A prática docente que produz saberes precisa ser epistemologicamente 

assumida e isso se faz pelo seu exercício enquanto práxis, permeada por 

sustentação teórica, que fundamenta o exercício crítico-reflexivo dos professores. 

Na práxis, sujeito e realidade dialogam, se transformam e são por ela transformados. 

Os saberes requerem a presença do sujeito intermediando a teoria com as 

condições da prática; para tanto saberes não existem dissociados do sujeito, mas 

amalgamados a ele, enquanto sujeito autônomo, consciente e criador. 

Para Freire (1999, p.43) “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. 

Nesse sentido, a prática docente acrítica produz um saber ingênuo, que precisa ser 

investigado criticamente, com rigorosidade e curiosidade. É exercitando a reflexão 

sobre a prática como algo significativo e inerente ao próprio trabalho, que o 

professor poderá, além de dialogar com sua prática, realizar esse exercício com 

outros professores 

Schön (2000), por sua vez, proponhe uma epistemologia, que surgi do 

conhecimento que os professores constroem a partir da reflexão sobre suas 

práticas, “pensar o que fazem, enquanto fazem”, em situações de incerteza, 

singularidade e conflito. Ele ao desenvolver o ensino prático reflexivo, esclarece que 

é “um ensino prático voltado para ajudar os estudantes a adquirirem os tipos de 

talento artísticos essenciais para atuarem em zonas indeterminadas da prática” 

(2000, p.25). São características do ensino prático-reflexivo: o aprender fazendo, a 

instrução e o diálogo de reflexão-na-ação entre professor e estudante. 
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Nesta perspectiva, a intenção de uma epistemologia da prática profissional é 

revelar os saberes, entender como são integrados nas tarefas dos profissionais, e 

como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam. 

Tardif (2002, p.103) considera geral a constatação que emana das atuais 

pesquisas sobre a profissão docente, de que os fundamentos do saber ensinar não 

se reduzem a um sistema cognitivo, que, “como um computador, processa as 

informações a partir de um programa anteriormente definido e independente tanto do 

contexto da ação no qual ele se insere quanto da sua história anterior. Na realidade, 

os fundamentos do ensino são, a um só tempo, existenciais, sociais e pragmáticos”. 

Conforme Tardif, os fundamentos do ensino são existenciais no sentido de 

que um professor não pensa somente com a cabeça, mas com a vida. A 

autobiografia, ao permitir que se façam conexões entre o conhecimento escolar, a 

história de vida e o desenvolvimento intelectual e profissional, contribui para a 

transformação do próprio eu.  

 Os fundamentos do ensino também são sociais porque os saberes 

profissionais são plurais, provêm de cenários ou territórios diversos (contexto social 

global, comunidade, família, escola, universidade) e são adquiridos em tempos 

sociais diferentes: tempo da infância, da escola, da formação profissional, do 

ingresso na profissão, da carreira. São sociais também porque são produzidos e 

legitimados por grupos sociais, como os pesquisadores e professores universitários, 

os professores formadores, as autoridades curriculares, etc.  

Enfim, os fundamentos do ensino são pragmáticos, pois os saberes que lhe 

servem de alicerce estão intimamente ligados tanto ao trabalho como à pessoa do 

trabalhador. Referimo-nos a saberes ligados ao labor, a saberes sobre o trabalho, 

ligados às funções dos professores.  
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Gauthier et al. (1998) esclarece que o ofício docente é repleto de saberes, e 

que o grande desafio da profissionalização é realmente motivar-nos a desvendar os 

saberes próprios do ensino, sendo oportuno, para isso, a produção de estudos que 

consigam revelar o contexto complexo e real nos quais os professores encontram-se 

inseridos.  

A epistemologia da prática profissional tem a intenção de revelar e 

compreender como os saberes profissionais são concretizados nas tarefas dos 

professores, e como e por que esses os incorporam, produzem, utilizam, aplicam, 

validam, transformam, resignificam ou abandonam, em função dos limites, das 

contingências e dos recursos inerentes às atividades educativas.  

Nesta perspectiva, esses conhecimentos, por ser engendrados na 

complexidade, contextualidade e singularidade da prática profissional, constituem-se 

como conhecimentos de tipo sui generis. Com base na concepção teórico-

metodológica da epistemologia da prática profissional, os professores seriam 

produtores de “saberes”, porém jamais produtores de conhecimentos do tipo 

científico ou meros aplicadores de saberes. 

Ao compreender os estudos empíricos sobre as práticas docentes nos EUA e 

no Canadá na última década, Tardif (2000) demonstra que essas pesquisas 

caracterizam os saberes profissionais dos professores como plurais, compósitos, 

heterogêneos, por trazerem no próprio exercício do trabalho docente conhecimentos 

de fontes variadas e, conseqüentemente, de natureza diferenciada. Esses saberes 

são heterogêneos e de múltiplas naturezas, porque os professores no seu trabalho 

procuram atingir diferentes objetivos cuja realização não exige os mesmos 

conhecimentos de competência ou de aptidão. 
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Tardif (2002), apesar de defender que os saberes docentes residem na 

capacidade que professores têm de argumentar e explicitar publicamente juízos e 

valores de suas opções pedagógicas, também admitem que boa parte das 

estratégias de ensino colocadas em prática pelos professores é constituída de uma 

ação reflexiva limitada. Para ele, o exercício da profissão é formador, já que 

possibilita ao professor o desenvolvimento de certos habitus (certas disposições 

adquiridas na e pela prática real) que lhe atribui a possibilidade de enfrentar os 

condicionamentos e os imponderáveis da profissão.  

Assim, esses autores explicam tal situação e confirmam que o 

comportamento e a consciência do professor têm várias limitações e que, por 

conseguinte, seu saber é limitado. Lembram que, como todo profissional, o professor 

sabe o que faz até certo ponto, mas não necessariamente é consciente de tudo o 

que faz, no momento em que faz, e nem sempre sabe por que age de determinada 

maneira. Sendo assim, o professor possui competências, regras, recursos que 

seriam incorporados ao seu trabalho, mas sem que ele tenha necessariamente 

consciência explícita disso. O seu saber-fazer seria, portanto, mais amplo que o seu 

conhecimento discursivo. 
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CAPÍTULO II 

O PERCURSO METODOLÓGICO 
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“Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a 
pesquisa é um labor artesanal, que não prescinde da criatividade, se realiza 

fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos e 
técnicas, linguagem esta que se constrói com ritmo próprio e 

particular”. 
Minayo 

 

O objeto de estudo é conhecer os saberes disciplinares mobilizados na 

Pesquisa e Prática Pedagógica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Pernambuco utilizados pelos(as) egressos(as) que servem de base para o saber- 

fazer docente.  

A intenção de conhecer esses saberes disciplinares implica uma preocupação 

voltada para uma realidade que não pode ser quantificado, pois há um universo de 

significados, motivos, crenças, valores, relações, que precisam de uma 

compreensão específica e concreta e não subsidiam a tradução para dados 

matemáticos (MINAYO, 2007).  

Na pesquisa buscamos aprofundar o “mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, medidas e 

estatísticas” (MINAYO, 1998, p.22). 

Para Minayo, é o próprio caráter do objeto de conhecimento – o homem e a 

sociedade – que impulsiona o pesquisador social a não se conformar com a 

problematização do produto humano objetivado e a buscar os “significados da ação 

humana que constrói a história” (p.36). 

 Para Freire (2000) o ato de conhecer é “um ato criador”, dialético e não 

mecânico, cujo processo “engendra a consciência de mim e dos outros, no mundo e 

com o mundo”, para traçar o caminho da apreensão da “razão de ser” do objeto de 

estudo (p.90). 
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 Foi a partir desse olhar que fomos construindo esse objeto de estudo, com a 

intenção, no dizer de Paulo Freire, tornar-se epistemologicamente curiosa e cercar o 

objeto de estudo, à luz de um processo teórico-metogológico cujos procedimentos 

de coleta do material possibilitem a descrição, a análise e a interpretação dos 

saberes utilizados pelos(as) egressos(as) do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

  

2.1 – Campo da investigação  

 

Elegemos como campo empírico o Centro de Educação da UFPE, e, nele, o 

Curso de Pedagogia, onde esta inserida a Pesquisa e Prática Pedagógica. 

A missão do Centro de Educação é contribuir para (re)inventar a cultura e os 

conhecimentos científicos, através das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Tem a responsabilidade de fortalecer a dimensão pedagógica sobre o ato de 

ensinar, rompendo com a dicotomia do saber de referência e o saber da 

transposição didática.3 Tem como objetivo principal a formação de professores para 

a educação básica, atendendo os Cursos de Pedagogia e Licenciaturas Diversas em 

nível de graduação, como também oferece extensão e pós-graduação stritu sensu. 

No contexto do Centro de Educação da UFPE, o Curso de Pedagogia habilita 

o profissional para atuar no magistério, no âmbito da Educação Infantil, séries 

iniciais do Ensino Fundamental e das matérias pedagógicas do Ensino Médio.  

Além do Curso de Pedagogia, o Centro de Educação é responsável pelas 

licenciaturas, que preparam profissionais para atuar como professores nas séries 

                                                 
3 Disponível em:http://ufpe.ce.br. Acesso em: 23/jul..2007. 

http://ufpe.ce.br/
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finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, inclusive no ensino técnico-

profissionalizante, nas suas áreas específicas. 

Do ponto de vista da organização curricular o Curso de Pedagogia tem 

passado, nos últimos anos, por um processo intenso de re-estruturação, no qual têm 

se definido perfis que expressam determinados modelos de formação de 

professores. 

Esses perfis curriculares facilitam o acesso à informação sobre o currículo, 

servindo de consulta para alunos, coordenadores, professores e público em geral 

quanto ao código, carga horária, pré-requisitos e co-requisitos das disciplinas 

ministradas nos vários cursos da UFPE que serão distribuídos por área. 

Desde 1986, no perfil curricular desse curso prevalece o modelo de formação, 

no qual, todo aluno deveria concluir o curso com a habilitação Magistério, sendo as 

demais habilitações optativas. Caso o aluno optasse por apenas a habilitação 

Magistério, deveria cursar no mínimo 235 horas em disciplinas eletivas do quadro 

das disciplinas oferecidas nas habilitações Específicas e/ou Eletivas Gerais (Perfil nº 

1309). Os créditos mínimos exigidos para integralizar a habilitação Magistério, nesse 

perfil, equivaliam a 2.230 horas. As habilitações vinculadas ao referido perfil tinham 

como créditos mínimos exigidos para integralização: Administração Escolar: 2.430 

horas; Supervisão Escolar: 2.355 horas; e Orientação Escolar: 2.355 horas. 

Em 1997, houve uma reformulação curricular quando o perfil nº 1309 foi 

modificado, em função da exigência “a formação docente, em nível de graduação, 

incluirá, no mínimo 300 horas de Prática de Ensino”, conforme Art. 65 da Lei nº 

9.394/96, expressando-se no novo perfil (nº1313) que exigia do aluno cursar no 

mínimo 235 horas em disciplinas eletivas, escolhidas dentre as do elenco das 

habilitações Específicas e/ou Eletivas Gerais. Os créditos mínimos exigidos para 



 54

integralizar a habilitação Magistério, nesse novo perfil (nº1313), equivaliam a 2.325 

horas. As habilitações vinculadas ao referido perfil tinham como créditos mínimos 

exigidos para integralização: Administração Escolar: 2.520 horas; Supervisão 

Escolar: 2.445 horas; e Orientação Escolar: 2.445 horas. 

Com a reforma parcial, realizada no primeiro semestre de 2001, o perfil do 

Curso de Pedagogia sofreu modificações, dando origem ao perfil 1317. O Estágio 

Supervisionado e a Prática de Ensino com carga horária de 300 horas foram 

distribuídos ao longo do curso, a partir do 3º período, contemplando a perspectiva de 

situar a relação teoria-prática, como eixo articulador da produção do conhecimento, 

na dinâmica do currículo. Uma materialização dessa perspectiva foi a implantação 

dos componentes curriculares Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP)4 e Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC)5. 

Nesse processo o Estágio Supervisionado do Ensino foi substituído pelo 

componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica. 

De fato, a partir do primeiro semestre de 2001 os perfis foram unificados. 

Assim, perfis 1317, 1318, 1319 e 1320 passaram a compor um único perfil: 1321, 

mantendo-se a estrutura de pré e co-requisitos (Anexo 8). 

Neste novo perfil, a proposta foi do aluno cursar 270 horas em disciplinas 

eletivas e/ou atividades desenvolvidas nos Programas de Iniciação Científica e de 

Extensão, conforme as alternativas a seguir: (1) disciplinas escolhidas dentre as do 

elenco das habilitações específicas e/ou eletivas gerais; (2) disciplinas de domínio 

conexo podem ser cursadas em outros Centros ou Instituições de Ensino Superior, 

até duas disciplinas de 60 horas cada (8 créditos); (3) disciplinas de conteúdos 

                                                 
4 A partir desse momento, todas as vezes que nos referirmos a Pesquisa e Prática Pedagógica, 
utilizaremos a sigla PPP. 
5 A partir desse momento, todas as vezes que nos referirmos ao Trabalho de Conclusão de Curso, 
utilizaremos a sigla TCC. 
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específicos (Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História, Artes e Educação 

Física), podem ser cursadas em outros Centros e IES, em cursos de bacharelado ou 

de licenciaturas, até duas disciplinas de 60 horas cada (8 créditos) conforme normas 

regulamentares vigentes.6  

O processo de reforma parcial do Curso de Pedagogia se deu com debates 

que culminou com a sistematização final do documento da “Reforma Parcial”, 

ocorrida em dezembro de 2000 com o apoio do Colegiado do Curso de Pedagogia. 

Esse documento teve o objetivo de reordenar a estrutura curricular e atualizar 

o perfil do profissional de educação para atender às exigências e/ou face aos 

requerimentos contemporâneos para a educação escolarizada neste novo milênio. 

A discussão das propostas no processo da Reforma Parcial lograram alguns 

consensos dos participantes, como podemos observar: 

A introdução do estágio curricular processual no início do curso, em 
articulação com a atividade de pesquisa, fortalecimento da docência 
enquanto identidade do profissional de educação que atua no âmbito 
do ensino e da gestão escolar, necessidade de se reconhecer e 
exercitar o princípio da flexibilidade curricular, criando oportunidades 
reais de mobilização da autonomia discente para a matrícula em 
disciplinas eletivas e reconhecimento da necessidade de se incluir na 
dinâmica curricular deste curso, atividades de estudo e de reflexão 
coletiva dos alunos para estimular a participação estudantil no 
desenvolvimento e na avaliação do currículo (p.2)7

 
 Partindo desses consensos o Colegiado do Curso de Pedagogia, com a 

colaboração de professores, sistematizou três propostas, que se constituem objeto 

dessa reforma curricular parcial: (1) introdução dos ciclos de estágio processual, (2) 

seminários temáticos e (3) integralização de créditos eletivos.  

Na primeira proposta, a “Introdução do Estágio Processual” a partir do terceiro 

período do curso, na forma das disciplinas chamadas PPP foram desenvolvidas em 

quatro ciclos de aprendizagens e orientadas pelo documento “A prática de ensino 

                                                 
6 Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD, Perfis Curriculares, 2004. 
7 Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental do Centro de Educação da UFPE, 2000. 
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como eixo estruturador da formação docente” apresentado por Santiago e Batista 

Neto (2006, 2000). O documento é norteado pelos seguintes princípios: (1) 

centralidade na formação profissional e na formação profissional do docente; (2) 

aproximação entre os espaços de formação e de exercício profissional; (3) prática de 

ensino enquanto processo de investigação pedagógica. 

Esses princípios vêm inspirando na UFPE a política de Prática de Ensino 

desde o primeiro semestre de 2001. Eles estão traduzidos nos conteúdos 

selecionados como temáticas essenciais à formação profissional e nos processos 

metodológicos definidos. 

Nessa primeira proposta os ciclos de aprendizagens são constantemente 

tecidos pela atividade de pesquisa, articulando e orientando a construção de 

significados das aprendizagens propostas por três grandes fios: epistemológico, 

técnico-metodológico e ético-profissional. A organização dos ciclos tem como 

fundamento o documento apresentado por Santiago e Batista Neto (2000). Esses 

autores propõem que os ciclos tenham: 

“a função de articular o conhecimento gerado nas diversas práticas 
construídas/em construção nos espaços de formação profissional - inicial e 
de exercício da profissão - por meio de uma diversidade de situações de 
ensino e de aprendizagens” (p.3). 

 

 Nessa perspectiva, esses ciclos enquanto unidades temáticas e abordagens 

didáticas têm a função de mediar os saberes disciplinares e os saberes da 

experiência, tanto no processo de formação profissional quanto no exercício da 

profissão. 

 O primeiro ciclo tem “a finalidade de contribuir para que o professor/a em 

formação conheça a escola como instituição em sua globalidade” (SANTIAGO E 

BATISTA NETO, 2000: p.3).  
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Dando continuidade a esse processo, o segundo ciclo focaliza a sala de aula, 

nas suas múltiplas dimensões e relações. São priorizados os estudos relativos “ao 

pensamento pedagógico, às abordagens e aos processos didáticos utilizando-se os 

componentes curriculares: Fundamentos Psicológicos da Educação, bases teóricas 

e metodológicas para a investigação; organização-direção-avaliação da educação” 

(Idem, p.4). 

Na seqüência, o terceiro ciclo tem o propósito de intervenção didático-

pedagógica, a partir de situações elaboradas e vivenciadas nas salas de aula – 

campo da prática - pelos professores em formação. 

O quarto ciclo materializa-se no TCC, que se propõe a fazer uma síntese da 

Prática de Ensino desenvolvida ao longo do Curso. 

A segunda proposta refere-se à inclusão do componente curricular, 

“Seminários Temáticos” que são organizados a partir de temas emergentes do 

processo de desenvolvimento do currículo. Esses temas podem ser indicados por 

alunos(as) e professores(as), ou ainda por exigências do contexto pedagógico ou 

sócio-conjuntural. Esses seminários constitui-se como atividades obrigatórias para 

os(as) alunos(as), com carga horária semestral de trinta horas valendo dois créditos 

ao final do curso. 

A terceira proposta é de “Integralização de Créditos” de disciplinas cursadas 

pelos estudantes em outros Centros da Universidade ou outras Instituições de 

Ensino Superior, tanto disciplinas de conteúdos específicos, a exemplo da Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes, Educação Física. 

Esses estudos poderão ser desenvolvidos no formato de Cursos de Extensão e de 

Atividades de Extensão. 
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Essa nova configuração do perfil curricular para o Curso de Pedagogia da 

UFPE vem, obedecer aos preceitos da LDB, que visa, dentre outros aspectos, à 

flexibilização do currículo.  

Nessa configuração, apresenta-se uma nova concepção de Prática de Ensino 

tomada como componente curricular estruturador da formação docente (SANTIAGO 

E BATISTA NETO, 2000). Essas idéias ganham materialidade nas disciplinas 

Pesquisa e Prática Pedagógica I, II, III, IV e V e Trabalho de Conclusão de Curso I e 

II, no contexto de uma Reforma Parcial do Curso de Pedagogia da UFPE vivenciada 

a partir do primeiro semestre de 2001. 

Cada disciplina possui uma carga horária de 60 horas, totalizando 420 horas 

de Prática de Ensino/ Estágio Supervisionado, conforme apresenta o quadro 1 

abaixo: 

 

QUADRO 1 
PERIODIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

 

PERÍODOS DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

3º Pesquisa e Prática Pedagógica I 60 

4º Pesquisa e Prática Pedagógica II 60 

5º Pesquisa e Prática Pedagógica III 60 

6º Pesquisa e Prática Pedagógica IV 60 

7º Pesquisa e Prática Pedagógica V 60 

8º Trabalho e Conclusão de Curso I 60 

9º Trabalho e Conclusão de Curso II 60 
Fonte: Perfis Curriculares. 

 

A organização dessas disciplinas possibilitam a aproximação com o contexto 

escolar, a sala de aula e a prática pedagógica desenvolvida pelo professor, dando 
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possibilidade de interagir entre os diferentes conteúdos e sujeitos existentes na 

escola. 

Segundo orientação da proposta, a PPP I e II tem como objetivo favorecer a 

aproximação do aluno com a escola enquanto campo empírico e espaço de 

exercício profissional. Trata-se de um primeiro olhar sobre a escola (SANTIAGO E 

BATISTA NETO, 2000). Esse olhar, com a mediação de atividade de investigação, 

deverá se transformar, gradativamente, em uma visão da escola enquanto instituição 

social.  

A PPP I orientará a observação etnográfica do aluno sobre a instituição 

escolar e a PPP II orientará a referida observação sobre a sala de aula e sobre a 

prática da gestão escolar. PPP III tem como objetivo a iniciação à prática de 

pesquisa e a apresentação e explicação dos atributos da prática pedagógica escolar, 

continuando com Pesquisa e Prática Pedagógica IV e V com objetivo o 

planejamento, a execução e a avaliação da docência das diferentes disciplinas do 

currículo em cada nível de ensino e a criação, construção e utilização de materiais e 

procedimentos didáticos. A PPP IV é destinada à prática de ensino da educação 

infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental. No segundo semestre a PPP V é 

destinada à prática docente do Ensino Médio. 

Ainda conforme os autores já citados o TCC I e II são construídos ao longo do 

estágio processual. 

O lócus de referência para o estudo da PPP é a instituição escolar com 

ênfase na rede pública de ensino. 

As disciplinas PPP IV e V serão realizadas em dois locais: Escola-campo e 

UFPE. Essas escolas-campo deverão ser a mesma já observada na PPP anterior. 

Os planejamentos das aulas terão como base a leitura das referências bibliográficas 
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indicadas nas disciplinas Metodologias de Ensino de Matemática, Língua 

Portuguesa, Geografia, História e Ciências. Esses planejamentos deverão ser 

aprovados pelo professor responsável pela PPP e as aulas serão elaboradas em 

dupla, devendo ser desenvolvidas individualmente na sala em que o graduando 

estiver fazendo a observação. 

Mo que diz respeito as disciplinas TCC I e II os procedimentos metodológicos 

consistem em analisar trabalhos científicos na perspectiva de análise crítica, tanto 

de aspectos metodológicos quanto teóricos; aprofundar a partir de leituras de textos 

especializados sobre princípios e procedimentos da pesquisa educacional e redação 

e reelaboração de projeto de pesquisa, em duplas, sob a orientação de professores 

do Centro de Educação. A monografia desenvolvida constitui-se no formato de artigo 

científico conforme as orientações para sua formatação e será apresentada 

oralmente perante a banca examinadora, constituída de dois professores.  

Quanto aos conteúdos programáticos apenas as PPP’s I, II e III descriminam 

seus conteúdos. Para a PPP I o conteúdo é a instituição escolar em sua 

configuração interna e seu entorno. Os conteúdos especificados para a PPP II são a 

organização do trabalho pedagógico da EJA e Ensino Fundamental (caracterização 

da sala de aula, as rotinas, a avaliação, as relações interpessoais e o 

relacionamento da sala de aula com o entorno e temas transversais). 

A disciplina PPP III estabelece que seus conteúdos vão versar sobre 

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(caracterização da sala de aula, as rotinas, a avaliação, as relações interpessoais e 

o relacionamento da sala de aula com o entorno e temas transversais). 

Em todas as disciplinas PPP I, II, III, IV e V a avaliação é descrita como 

processual, considerando-se os seguintes aspectos: processo de 



 61

elaboração/reelaboração dos relatórios de observação; redação do relatório final da 

disciplina; participação nos seminários de discussão dos textos e reflexões sobre as 

observações; contribuição individual para a divulgação e o debate de notícias sobre 

educação veiculadas na mídia; outras produções individuais (resenhas de textos, por 

exemplo); Processo de elaboração e execução das aulas e Redação do relatório 

final. Em TCC II a elaboração do artigo científico se configura como objeto de 

avaliação. 

 

2.2 – Participantes da pesquisa 

 

 A decisão de termos os(as) egressos(as) do curso de Pedagogia da UFPE 

como participantes da pesquisa, deveu-se basicamente a três motivos: (1) serem 

alunos(as) que foram formados mediante a Reforma Curricular instituída em 2001 

que implantou o componente curricular PPP; (2) alunos(as) que integralizaram o 

curso em quatro anos e meio; (3) alunos(as) que possuíam cadastro (nome e 

telefone) junto a Escolaridade; e (4) alunos(as) que exerciam a docência durante a 

formação e que permaneceram atuando em sala de aula.  

 A primeira aproximação com os participantes da pesquisa se deu através da 

Escolaridade do curso de Pedagogia que nos forneceu informações através do 

Sistema de Informações e Gestão Acadêmica - SIGA, o qual permitiu levantarmos as 

informações sobre o contingente de 192 egressos(as), nos quais 69 ingressaram no 

ano/semestre de 2001.1 e 123 ingressaram em 2001.2, conforme mostra o quadro 2.
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QUADRO 2 

DISTRIBUIÇÃO DOS(AS) EGRESSOS(AS) POR SEMESTRE E TURNO 

 
 

DISCENTES 
 
 

ANO/SEMESTRE 
DE INGRESSO 

 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
 

TOTAL 

2001.1 32 
 

10 27 69 

2001.2 36 48 39 123 

TOTAL GERAL 192 
Fonte: SIGA (Sistema de Informações e Gestão Acadêmica) – Site: www.siga.ufpe.br 

 

Verificamos entre 192 (cento e noventa e dois) egressos(as) aqueles(as) que 

tinham integralizado o curso em quatro anos e meio, ou seja, que concluíram o curso 

do ano/semestre de 2005.1 e 2005.2.  

Para tanto, a Escolaridade nos forneceu uma outra relação contendo o nome 

dos alunos(as) que concluíram o curso no ano de 2005, conforme mostra o quadro 

3: 

QUADRO 3 

EGRESSOS(AS) QUE INTEGRALIZARAM O CURSO EM 4 ANOS E MEIO 

 
DISCENTES 

 
 

ANO/SEMESTRE 
 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
 

TOTAL 

2005.1 17 1 12 30 

2005.2 28 26 22 76 

TOTAL GERAL 106 
Fonte: SIGA (Sistema de Informações e Gestão Acadêmica) – Site: www.siga.ufpe.br 

 

Dos 106 que possuíam cadastro (endereço e telefone) no livro de 

Requerimento para Colação de Curso fornecido pela Escolaridade identificamos 87 

(oitenta e sete) egressos(as), conforme mostra o quadro 4. 
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QUADRO 4 
EGRESSOS(AS) COM CADASTRO 

 

 
DISCENTES 

 
 

ANO/SEMESTRE 
 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
 

TOTAL 

2005.1 16 1 11 28 

2005.2 24 19 16 59 

TOTAL GERAL 87 
 Fonte: Escolaridade do Curso de Pedagogia. 

 

Dentre os discentes, 28 (vinte e oito) do ano/semestre de 2005.1 e 59 

(cinqüenta e nove) do ano/semestre de 2005.2 possuíam cadastro, perfazendo um 

total de 87 (oitenta e sete) egressos(as). 

Para contactar os egressos(as) utilizamos o Sistema de Correios e 

Telégrafos8 para encaminhar a carta9 e os questionários10. 

 O questionário foi composto de questões fechadas e abertas, que buscou 

informar para uma caracterização geral dos(as) egressos(as), seguida de uma 

incursão sobre sua formação e exercício profissional, e mais uma pergunta aberta a 

respeito do seu interesse em participar da pesquisa. Este questionário foi 

fundamental para traçar o perfil sócio-profissional dos(as) egressos(as). 

Vejamos no quadro 5 os envelopes que recebemos: 

 

                                                 
8 Tivemos o cuidado de etiquetar todos os envelopes com o nome do destinatário e remetente, com a 
intenção de dar uniformidade a todos os envelopes. Outro cuidado que tivemos foi de colocar dentro 
do envelope a ser enviado ao(a) egresso(a), além da carta explicando a pesquisa e questionário, um 
envelope selado e etiquetado com nome do destinatário e remetente, com o objetivo de facilitar o 
regresso do questionário. 
9 Anexo Nº 3. 
10 Anexo Nº 1. 
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QUADRO 5 

ENVELOPES RECEBIDOS 

 
DISCENTES 

 
 

ANO/SEMESTRE 
 

 
MANHÃ 

 
TARDE 

 
NOITE 

 
 

TOTAL 

2005.1 5 - 7 12 

2005.2 7 5 4 16 

TOTAL GERAL 28 
Fonte: Questionários. 

 

Dentre os 28 (vinte e oito) envelopes recebidos pela pesquisadora, 2 (dois) 

voltaram por insuficiência de endereço, o não retorno de 59 (cinqüenta e nove) 

questionários, entendemos como uma maneira sutil de mostrar que não havia 

interesse em participar da pesquisa. 

Assim, o grupo foi constituído de 26 (vinte e seis) egressos(as) que se 

apresentam conforme o quadro 6: 

 

QUADRO 6 

OS(AS) PARTICIPANTES DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA 

FAIXA ETÁRIA (EM 
ANOS) 

N % 

20 a 25 11 42 

26 a 30 8 31 

31 a 35 3 11,5 

36 ou mais 4 15,5 

TOTAL 26 100,0 
Fonte: Questionários. 

 Como podemos observar 42% das egressas, ou seja, onze professoras 

estão na faixa etária de 20 a 25 anos de idade . 
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 No que se refere ao sexo, 88,5% são do sexo feminino, o que já era 

esperado, visto que o curso de pedagogia é reconhecidamente um curso 

eminentemente feminino. 

 Em termos de escola de origem, como mostra o quadro 7, a maioria dos 

participantes (12) é oriunda de escola particular. 

 

QUADRO 7 

OS(AS) PARTICIPANTES E A ESCOLA EM QUE CURSARAM A 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

ESCOLA DE ORIGEM N % 

Pública 5 19,2 

Privada 12 46,2 

Ambas 9 36,6 

TOTAL 26 100,0 
 Fonte: Questionários. 

  

 Quanto à formação no ensino médio foi evidenciado que, a grande maioria, 

(65,5%) são egressos(as) do científico, como podemos ver no quadro 8: 
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QUADRO 8 

OS(AS) PARTICIPANTES E A FORMAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

ENSINO MÉDIO N % 

Técnico 3 11.5 

Científico 17 65,5 

Magistério 2 7,7 

Magistério e técnico 1 3,8 

Científico e magistério 2 7,7 

Técnico e científico 1 3,8 

TOTAL 26 100,0 
Fonte: Questionários. 
 
  

 Perguntando se além da graduação de pedagogia, fez alguma outra, 88,5% 

dos participantes responderam que não, enquanto 11,5% já cursaram outro curso 

superior. Um dado que vale a pena ser ressaltado é que os cursos já realizados são 

de áreas distintas da Pedagogia, como por exemplo: Teologia, Ciência da 

Computação e Serviço Social, conforme mostra o gráfico 1: 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUIÇÃO DOS(AS) PARTICIPANTES SEGUNDO A PARTICIPAÇÃO EM 

OUTRA GRADUAÇÃO 

 

 

88,5%

11,5%
tem outra
graduação
não tem outra
graduação
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 Com relação ao que estão estudando atualmente, podemos notar que os 

maiores percentuais encontram-se nas Habilitações do curso de pedagogia, 

conforme mostra o quadro 9: 

QUADRO 9 

DISTRIBUIÇÃO DOS(AS) PARTICIPANTES POR NÍVEL DE ATUAÇÃO 

DOCENTE 

ESTUDOS ATUAIS N % 

Pós-graduação 6 23,1 

Mestrado 3 11,6 

Habilitações do curso de Pedagogia 7 27 

Curso de Francês 1 3,8 

Design de Moda 1 3,8 

Participante da seleção de mestrado 1 3,8 

Aluno especial do mestrado 1 3,8 

Não estudam 5 19,3 

Não responderam 1 3,8 

TOTAL 26 100,0 
Fonte: Questionários. 

  

 Quanto ao tempo em que exerce a profissão de professor(a) os(as) 

participantes responderam, conforme o quadro 10: 
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QUADRO 10 

DISTRIBUIÇÃO DOS(AS) PARTICIPANTES POR EXPERIÊNCIA COMO 

PROFESSOR(A) 

EXPERIÊNCIA N % 

Nenhum experiência 13 50 

1 a 4 anos 8 30,8 

5 a 10 anos 4 15,4 

11 ou mais anos 1 3,8 

Total 26 100,0 
Fonte: Questionários. 

 Como podemos observar a grande maioria (13) dos participantes não tem 

nenhuma experiência, enquanto 1 (um) deles apresenta mais tempo de atuação na 

profissão de professor. Oito professores(as) têm entre 1 a 4 anos de atuação na 

profissão docente e quatro professores(as) apresentaram de 5 a 10 anos de 

experiência. 

No que se refere à modalidade de ensino em que atua os(as) participantes 

responderam conforme o quadro 11: 
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QUADRO 11 

NÍVEIS DE ENSINO 

NÍVEIS DE ENSINO N % 

Pública (Ed. Infantil) 1 3,8 

Pública (Ens. Fundamental) 3 11,6 

Privada (Ed. Infantil) 1 3,8 

Privada (Ens. Fundamental) 3 11,6 

Pública (Ens. Fundamental) e Privada (Ens. 

Fundamental) 

1 3,8 

Pública (Ed. Infantil) e Privada (Ens. Fundamental) 1 3,8 

Organização Não-Gorvenamental (ONG) 1 3,8 

Pública (Ens. Fundamental) e Pública (Ens. Médio) 1 3,8 

Nenhum 14 54 

TOTAL 26 100,0 
   Fonte: Questionários. 

 

 Conforme mostra o quadro nº 11, 14 participantes não estão desempenhando 

atividade docente em sala de aula. Seis deles atuam no ensino fundamental, tanto 

na Escola Pública como na Escola Privada. 

 Selecionamos vinte e seis egressos(as). Desses(as), quinze manifestaram o 

desejo de participar da pesquisa. Mas, somente sete exercia a profissão de 

professor(a) durante a graduação e permanece exercendo a profissão. Portanto, 

foram 07 as egressas11 que participaram da pesquisa, como podemos observar no 

quadro nº 12: 

                                                 
11 A partir desse momento chamaremos nossas participantes de egressas, pois todas são do gênero 
feminino. 
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QUADRO 12 

CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPATES DA PESQUISA12

 

PARTICIPANTES IDADE TURNO SEXO TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

FORMAÇÃO 

E113 26 Noite Feminino 6 anos Superior 

E2 24 Noite Feminino 8 anos Pós-graduação 

E3 36 Noite Feminino 17 anos Superior 

E4 24 Manhã Feminino 2 anos Superior 

E5 23 Manhã Feminino 2 anos Superior 

E6 26 Tarde Feminino 2 anos Superior 

E7 27 Noite Feminino 3 anos Superior 

Fonte: Questionário 

 Para conhecer os saberes disciplinares mobilizados no componente curricular 

PPP pelas egressas do curso de pedagogia, que servem de base para o saber-fazer 

docente, fizemos, inicialmente, uma análise documental, dos perfis curriculares, 

extrato de ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental do Centro de 

Educação da UFPE, Proposta de Reforma Curricular do Curso de Pedagogia da 

UFPE, Ementas e Programas das disciplinas, Coletânea de Documentos sobre a 

Reformulação do Curso de Pedagogia da UFPE, o documento A Prática de Ensino 

como eixo estruturador da formação docente, como também a legislação em vigor, 

que permitiu o conhecimento das políticas oficiais. 

                                                 
12 A inclusão da caracterização das participantes da pesquisa foi solicitada pela Banca Examinadora. 
13 Para a codificação das participantes da pesquisas usamos letras e números. As letras maiúsculas indicam que 
são egressas (Egressas = E)  e números que se referem as egressas entrevistadas. 
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 Entretanto, embora sendo nosso primeiro procedimento, a análise documental 

foi perpassando a pesquisa à medida que sentíamos necessidade de voltar a 

documentos que melhor nos esclarecessem a fala das participantes. 

 Utilizamos também entrevistas semi-estruturadas14 que foram utilizadas como 

instrumento básico, devido ao seu princípio interativo e, sobretudo, seu poder de 

captar as expressões dos sujeitos, conforme coloca Minayo: 

O que torna a entrevista um instrumento privilegiado de coleta de 
informações para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser 
reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 
símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de 
transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos 
determinados, em condições históricas, sócio-econômicas e culturais 
específicas (1998, p. 109-110) 

  

Este instrumento favoreceu a apreensão de depoimentos e expressões 

acerca dos saberes disciplinares mobilizados na Pesquisa e Prática Pedagógica, 

como também contribuiu para a compreensão do significado atribuído pelas 

egressas às diversas situações por elas vivenciadas. 

Dessa forma, a entrevista semi-estruturada assumiu um caráter de 

abrangência, oferecendo “perspectivas possíveis para que [o participante] alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Para nossos objetivos, representa a possibilidade de 

expressão das egressas, das condições estruturais de seu trabalho, dos valores e 

contradições ali vivenciadas, viabilizando dados que comporão o corpo de conteúdo 

para análise de sua realidade. 

As entrevistas seguiram um roteiro básico, mas flexível, procurando guiar as 

egressas através das principais temáticas: (1) processo de construção saberes 

docentes; (2) contribuição da formação inicial na prática pedagógica do professor(a) 

                                                 
14 Anexo 2. 
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em sala de aula; (3) contribuições dos estudos da PPP no processo de construção 

dos saberes docentes que são mobilizados em sala de aula. 

 A realização das entrevistas ocorreu de acordo com a disponibilidade das 

professoras, com local e horário definidos, e foram gravadas com o consentimento 

de todas no aparelho de MP4.  

 O trabalho de transcrição das entrevistas ocorreu paralelamente à realização 

das mesmas, constituindo-se em um primeiro contato com os dados coletados.  

A organização e análise dos dados, como veremos a seguir, basearam-se na 

análise de conteúdo, a partir de Bardin: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (1977, p.42). 

 

 Nossa opção foi pela análise temática aqui concebida como uma forma de 

atingir “os significados manifestos e latentes, buscando descobrir os núcleos de 

sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição 

podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 1977, 

p.105). 

 Partimos de uma leitura geral das respostas das egressas, ou seja, a pré-

análise, entendida enquanto fase de organização do material (BARDIN, 1977), com 

o intuito de analisar os diferentes aspectos apontados pelas egressas ao 

responderem o que lhes foi solicitado. Esse momento teve como objetivo reconhecer 

e organizar as idéias apresentadas, bem como buscar o estabelecimento da unidade 

de registro (a partir das quais se analisaria o conteúdo das mensagens).  
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Segundo Bardin, a unidade de registro “é a unidade de significado a codificar 

e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, 

visando à categorização e à contagem freqüencial” (1977, p.104). 

 Entre as diferentes possibilidades – uma palavra, uma frase, etc. – optamos 

por definir, como unidade de registro, o tema, ou seja, diferentes temáticas, dentro 

das quais as respostas das egressas emergiram e foram agrupadas. São elas: 

origem dos saberes docentes, mudança na prática pedagógica, contribuição do 

curso de Pedagogia para o saber-fazer docente, possibilidades e limites da Pesquisa 

e Prática Pedagógica. Representam os eixos temáticos que possibilitaram a 

organização dos dados. 

Tal opção se fez a partir da compreensão de que essa seria a melhor forma 

de registro, tendo em vista os dados disponíveis e os objetivos da investigação, 

segundo o exemplo no quadro 12. 
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QUADRO 13 
 

MAPEAMENTO TEMÁTICO 
 

UNIDADE DE 
CONTEXTO 

UNIDADE DE REGISTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Experiência pessoal e profissional 
Experiência pessoal 

• Acumulo de experiências: a medida que vai vivendo e 

fazendo (E2) 

• Experiência enquanto aluna (E5) 

• Saberes do dia-a-dia (E6) 

Experiência profissional 

• Prática como professora (E2)(E7) 

• Escuta de outras pessoas (E2);  

• Troca de experiência com outros profissionais (E2) (E3) 
Origem dos saberes 

docentes • Aprendeu como lidar com os alunos como passar um 

conteúdo e o uso das metodologias no curso de 

magistério (E4) 

2) Formação Inicial 

• Currículo que é vasto e tipos de prática (E1) 

• Contribuições da leitura como carro chefe. (E3) 

• Curso de pedagogia: os saberes foram construídos (E5) 

• Atividades de pesquisa: iniciação científica, monitoria e 

também trabalho voluntário. (E5) 

• Professores da graduação ajudaram e muito. (E5) 

• Aos saberes teóricos (E7) 

3) Esforço pessoal 

• Interesse interior (E3);  

 

• Atribuo a meu esforço (E5) 

4) Convivência familiar 

• Observando a prática materna (E4) 
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Esse processo de unitarização, ou seja, de definição das unidades de 

contexto e registro, foi realizado tendo presente o processo de categorização 

enquanto “processo de agrupar dados, considerando a parte comum existente entre 

eles” (MORAES, 1999, p.18). 

Uma vez realizada as etapas de preparação, unitarização e categorização, 

chegamos à etapa seguinte, que se deu num tripé: descrição, interpretação e 

inferência.  

Portanto, nesta dinâmica entre descrição e interpretação, mediadas pela 

inferência, fomos construindo nosso trabalho de escrita, cujos resultados veremos 

no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

CONHECENDO OS SABERES DISCIPLINARES MOBILIZADOS 

PELAS EGRESSAS NO COMPONENTE CURRICULAR PESQUISA E 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 
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“O saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, 

 porque envolve, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos 
e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes 

variadas e, provavelmente, de natureza diferente”. 
Tardif 

 

 

A Pesquisa e Prática Pedagógica configura-se como espaço de aproximação 

entre a formação inicial e os espaços de exercício profissional, como também 

espaço de mobilização e utilização de saberes necessários à prática docente. 

 Além da Pesquisa e Prática Pedagógica mobilizar e utilizar saberes constitui-

se também como espaço de produção de saberes, que se configuram como: saber 

sobre a escola, sala de aula, intervenção pedagógica, alunos inseridos na prática 

pedagógica, da prática reflexiva, como também no convívio que se estabelecem com 

professores mais experientes. 

Para tratar dessa questão, construímos este capítulo, que procura analisar os 

saberes disciplinares mobilizados na Pesquisa e Prática Pedagógica do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco utilizados pelos(as) 

egressos(as) que servem de base para o saber-fazer docente.  

 Os elementos descritivos do saber-fazer docente das egressas revelam na 

particularidade de cada uma das participantes, os saberes disciplinares construídos 

a partir de quatro grandes temáticas: (1) origem dos saberes docentes, (2) mudança 

na prática pedagógica, (3) contribuição do curso de Pedagogia e (4) possibilidades e 

limites da Pesquisa e Prática Pedagógica (Anexo 4, 5 e 6). É dessas temáticas que 

o presente capítulo se ocupa. 
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3.1 – Origem dos saberes docentes pelas egressas do curso de Pedagogia da 

UFPE 

 

Inicialmente, cabe destacar a heterogeneidade dos saberes das egressas, 

bem como, o caráter plural desses saberes que atestam que não há um discurso 

verdadeiro, mas vários discursos que dão sentido à realidade e, ao mesmo tempo, 

agem transformando-a. 

A origem dos saberes docentes é percebida pelas egressas como um saber 

que vem da experiência pessoal e profissional, da formação inicial, do esforço 

pessoal e da convivência familiar.  

Quanto à experiência pessoal, as falas das egressas apontam que os saberes 

provêm à medida que se vai vivendo e fazendo, da experiência enquanto aluna e 

dos saberes do dia-a-dia que são compartilhados com o outro, como expressos 

abaixo:  

Eu aprendi na prática, eu quero dizer que, eu aprendi fazendo, então eu 
acho que vem muito da sensibilidade que você tem que ter, e aí você tenta 
aliar essa sensibilidade com o que você escuta de outras pessoas que já 
vivenciaram certas coisas, que já vivenciaram situações de sala de aula, 
então eu acho que é muito do que você vai acumulando a medida que você 
vai vivendo, vai aprendendo, vai fazendo (trecho da entrevista de E2). 
 
E aí tem também ainda assim, embora eu tenha estudado em uma escola 
tradicional e eu trabalhe em uma escola que tem uma proposta 
construtivista, mas também esta experiência da gente enquanto 
aluna/escola, que a gente estudou, também tem..., porque às vezes eu me 
pego fazendo determinadas coisas, que aí assim, contraria tudo o que eu 
acredito, mas aí assim pelo fato de você ter vivenciado durante muito 
tempo, essas coisas da escola tradicional, às vezes tem algum reflexo na 
sua prática, então, às vezes eu acredito que não existe ninguém 100% 
construtivista (trecho da entrevista de E5). 

 

 E2 revela que sua prática vai se constituindo nas relações com os outros 

colegas e no confronto entre os saberes produzidos pelas experiências coletiva dos 

professores. Para ela, os saberes da experiência adquirem certa objetividade no 

compartilhar “o que” e o “como fazer” na sala de aula, somando-se a esse saber 
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docente uma certa “sensibilidade” ao compartilhar com os outros profissionais mais 

experientes. Essa fala nos mostra que “os saberes experienciais têm origem, 

portanto, na prática cotidiana dos professores em confronto com as condições da 

profissão” (TARDIF, 2002, p.52). 

 Interessante perceber, ainda, na fala de E5, que os saberes da experiência 

pessoal oriunda da época enquanto aluna foram significativas no processo de vir a 

ser professora. Para a egressa, vivenciar o “novo” nas tentativas de mudanças 

didáticas e pedagógicas também acarreta conviver com a permanência de uma 

prática de ensino considerada tradicional. 

 No que diz respeito à experiência profissional as egressas apontam que a 

“prática cotidiana como professora” (E7), bem como, a escuta e a “troca recíproca 

entre profissionais da área” E3 constituem-se como saberes que se originam da 

vivência profissional. Nesse sentido, tanto a prática docente quanto a socialização e 

o compartilhamento dos saberes da experiência entre os pares parecem ir 

consolidando a competência profissional das docentes. Dessa forma, para as 

professoras, a prática e a reflexão socializada sobre ela são elementos importantes 

para a produção de novos saberes profissionais. 

 Entretanto os saberes da experiência15 não podem representar a totalidade 

do saber docente, uma vez que o professor não pode adquirir tudo por experiência. 

E, na medida em que o docente basear a aprendizagem a um único conhecimento, 

terminará por deixar de descobrir outras estratégias necessárias à formação 

profissional. 

                                                 
15 Expressão utilizada por TARDIF e colaboradores, e adotada neste trabalho pela consideração dada a esse 
como um saber advindo de outros campos, onde o professor seleciona-os ou adapta-os à realidade de atuação. 
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 Nessa mobilização de saberes, vemos a formação inicial como processo que 

permite as egressas produzir saberes e refletir sobre os mesmos, ao mesmo tempo 

que responde a incompletude do sujeito e de sua formação. 

  A inconclusão do ser humano é colocada dor Freire (1999, p.76) como “ 

capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar mas sobretudo para 

transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a” o que exige uma permanente 

atualização na formação, que se encontra em movimentos constante, 

disponibilizando conhecimento. 

 Outro aspecto a ser destacado se refere à relevância do diálogo com a teoria 

no decorrer da experiência profissional. A egressa atribui importante papel aos 

saberes que buscam articular a teoria e a prática, dialogando com o saber fazer das 

professoras, como nos revela a seguinte fala: 

 
Eu já tinha uma certa vivência, e aí você associa a teoria ao que você 
vivência na prática, e aí você vai construindo os seus saberes enquanto  
professor (trecho da entrevista de E7). 

 

Parece importante, destacar que “o próprio discurso teórico, necessário à 

reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 

prática” (FREIRE, 1999, p. 44), podendo assim se cumprir o pressuposto freireano 

de que é no distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de análise 

que se pode garantir a passagem em torno da superação da ingenuidade para a 

rigorosidade.  

Outros estudos tratados anteriormente (BORGES, 2001, TARDIF, 2002) 

também revelam que os saberes adquiridos pela experiência profissional constituem 

parte fundamental da prática e da competência docente. Os saberes da experiência 

fundamentam a prática docente e só através dela se revelam e, a partir deles, os 

professores julgam a sua formação anterior ou a sua formação ao longo da carreira.  
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 No que se refere à formação inicial, embora os estudos anteriormente 

discutidos (PIMENTA, 2005; LIBÂNEO, 2002; ZEICHENER, 1993) apontem uma 

formação, nos cursos de Pedagogia, que contribua para os professores enfrentar a 

realidade escolar. As professoras desse estudo reconhecem a contribuição do curso 

de Pedagogia como produtor de saberes. Podemos destacar os seguintes aspectos 

quanto à importância desse curso para as egressas: a diversidade e ampliação do 

currículo, as oportunidades de vivenciar diferentes atividades práticas em diversos 

níveis de ensino ao longo do curso, as inúmeras possibilidades de leituras realizadas 

durante a formação inicial, bem como, os saberes construídos a partir dessa 

inserção no curso, além das atividades de pesquisa nas quais algumas delas 

tiveram a oportunidade de participar, seja na iniciação científica, em ações de 

monitoria ou ainda se disponibilizando para o trabalho voluntário em atividades de 

pesquisa ou na extensão universitária.  

As egressas reconhecem que o curso de Pedagogia teve seu peso na 

construção de seus saberes, sendo o saber teórico o aspecto destacado em suas 

falas. No entanto, é importante ressaltar que, para elas, esse saber teórico ganha 

seu reconhecimento ao ser estruturado de forma articulada às demandas da prática 

e da realidade encontrada no cotidiano do trabalho docente, como dito 

anteriormente, no capítulo 1, subitem 1.1 Formação de professor e a perspectiva 

crítico-reflexiva. Para as egressas a formação inicial também possibilita o acesso ao 

aprendizado de conhecimentos específicos da realidade cotidiana do ofício do 

professor, devido à natureza diversificada e ampla que assume o currículo, 

considerado “vasto”, que leva em conta os conhecimentos necessários para atuar 

em determinada realidade. Os depoimentos abaixo ilustram esses dados: 

 
Os saberes que eu uso na minha prática foram realmente construídos aqui 
no curso (trecho da entrevista de E5). 
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Eu atribuiria à faculdade, à universidade, pelo tempo que eu passei, os 
saberes teóricos (trecho da entrevista de E7). 
 
Os saberes que eu adquiri em relação a teoria mesmo foi aqui na 
universidade, nas disciplinas mais voltadas pra o mundo da educação assim 
didática, as metodologias, principalmente, as metodologias (trecho da 
entrevista de E4). 
 
Então assim, eu atribuo a nível do currículo que é vasto, fora os tipos de 
prática, não é? (trecho da entrevista de E1). 

  
 Como podemos perceber nessas falas, a formação inicial colaborou no 

processo de edificação dos saberes docentes, auxiliando na estruturação de um 

conhecimento de referência teórica e prática, no que diz respeito aos conhecimentos 

disciplinares das didáticas e, principalmente, das metodologias.  

 A formação inicial deve ser baseada na análise das práticas, das tarefas e 

dos conhecimentos dos professores, procedendo-se por meio de um enfoque 

reflexivo, levando-se em conta as condições reais do trabalho docente. Conforme foi 

discutido anteriormente, no referencial teórico, a prática docente produz saberes que 

precisam ser epistemologicamente assumidos, e isso se faz, no exercício da práxis, 

permeada pela sustentação teórica, que fundamenta o exercício crítico-reflexivo dos 

professores. 

 A formação de professores numa tessitura construída por essas condições, 

considera todos os aspectos da formação, desde a competência técnica, o 

compromisso político, a articulação teoria-prática até a pesquisa, que nos parecem 

indissociáveis, apesar de suas especificidades e que, assim articuladas, dão corpo à 

qualidade na formação desses profissionais. Tal compromisso vem sendo defendida 

pela ANFOPE quando propõe uma 

formação do profissional crítico capaz de articular o conhecimento teórico 
com a prática educativa, colocando-se a serviço da transformação da 
sociedade brasileira. Amplia o campo epistemológico do profissional da 
educação em uma perspectiva de compreensão da totalidade do processo 
educativo e seu significado na formação social brasileira, articulando vários 
princípios nessa compreensão [...] (FREITAS, 1999, p. 121). 
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 Essas são concepções essenciais para uma formação de qualidade que, 

certamente, se refletirá em relações sociais mais humanizadas e marcadas pela 

eqüidade. Essa é a formação desejada por educadores em geral presentes no 

cenário educacional brasileiro. 

 Nessa perspectiva, a formação de professores é entendida como uma 

preparação que vai além do treino para o desempenho de destrezas (FREIRE, 

2000), isto é, vai além do aprender fazer, deve envolver as modalidades da 

formação inicial, ou seja, oferece instrumentos e prepara o caminho abrindo 

horizontes para o exercício da docência. 

 Portanto, a formação inicia é fundante, essencial e urgente para o 

desempenho e desenvolvimento profissional das egressas. Elas são instigadas a 

buscarem, pela necessidade constante de lidarem com situações novas trazidas 

surpreendentemente pela realidade social e escolar, que  muitas vezes até parecem 

velhas conhecidas, mas que trazem a novidade até num pequeno detalhe. 

 Junto com a ênfase na formação inicial como origem dos saberes docentes, 

um outro saber apontado pelas egressas se originou do esforço/interesse pessoal. 

Para elas, parece claro que o interesse interior é a condição essencial para que os 

saberes sejam construídos, estando vinculados a um desejo muito forte de ser 

professora. 

Então assim, os saberes é... a que eu atribuo aos professores que me 
ajudaram e muito e a maior parte a mim mesma, por que eu levei o curso de 
fato a sério. Por que eu nunca tive dúvidas no que eu queria, era o que eu 
queria, então eu investi nisso, então eu não enrolava fazia o que tinha pra 
fazer, fazia o melhor que eu podia, e aí com a ajuda dos professores, mas 
aí eu atribuo a meu esforço (trecho da entrevista de E5). 
 
Eu acho que esses saberes vem do interesse que eu acho que é muito 
interior (trecho da entrevista de E3). 
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 Podemos verificar, inicialmente, na primeira fala (E5), o reconhecimento do 

papel do professor na aprendizagem ao longo da formação inicial. Por outro lado, 

percebemos um destaque, em ambos os depoimentos, na dimensão do interesse e 

do esforço interior que foram fundamentais na busca de novos conhecimentos para 

responder às demandas da realidade, dos alunos, enfim, do contexto de ensino. 

Muito mais que conhecimentos disciplinares, a formação inicial lhes proporcionaram 

um saber-buscar, um saber-estudar, um saber-ler, um saber-fazer referentes às 

suas necessidades de conhecimentos teóricos e práticos. Nesse sentido, o saber ao 

qual se refere diz respeito às habilidades e competências para fazer alguma coisa, 

um saber prático sobre como ir pesquisar em livros, revistas, jornais, etc. visando 

sua intervenção em sala de aula. Além disso, encontramos o gosto pela profissão, 

que fez com que a egressa investisse e levasse realmente a sério o que era 

solicitado durante as aulas na sua formação inicial junto com a colaboração dos 

professores. 

Além das dimensões do interesse e do esforço pessoal para construção dos 

saberes docentes, uma das egressas destacou que a fonte de seu saber está na 

convivência familiar. 

Então, vem daí sabe! Daquela coisa de casa, de eu tá vendo minha mãe 
na prática dela, então eu acho que muita coisa eu tirei disso, desse 
convívio em casa, com a minha família sendo de professoras. (trecho da 
entrevista de E4) 
 

 Nesse depoimento podemos perceber a relevância atribuída à convivência 

com a família, especificamente, o contato com a mãe-professora que foi fundamental 

na construção dos conhecimentos sobre o fazer docente. Essa convivência, 

segundo a E4, influenciou sua escolha profissional pelo magistério, durante a 

adolescência, visto que, no ambiente familiar, a presença de professores foi intensa.  
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 Em síntese, podemos perceber que os saberes das egressas têm origem em 

fontes diversas, indo ao encontro das constatações de Tardif (2002), a respeito da 

origem social dos saberes docentes, ou seja, são saberes que estão relacionados 

entre si, dialogando com o trabalho das professoras, de forma que, estão associados 

às situações de ensino, nas quais, as egressas mobilizam vários saberes ao mesmo 

tempo. Nesse sentido, concordamos com Tardif (2002), ao afirmar que os saberes 

das egressas possuem uma natureza sincrética, sendo difícil encontrar uma 

unicidade teórica desses saberes, já que elas não fazem uso de um único saber. 

 

3.2 – Mudança na prática pedagógica 

 

 Um dos elementos ressaltados no conjunto dos dados obtidos diz respeito as 

apreciações que as egressas atribuem à mudança na prática pedagógica. Tais 

apreciações foram organizados em três sub-temáticas: (1) a intervenção em sala de 

aula, (2) os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do processo 

formativo e o (3) convívio profissional e pessoal. 

A primeira apreciação da mudança na prática pedagógica se refere à 

intervenção em sala de aula, onde as egressas relembraram as situações de ensino 

vivenciadas que exigiram rotinas pedagógicas interativas e dinâmicas. Destacaram 

ainda, a inserção de novas atividades contextualizadas e que possibilitasse uma 

efetiva participação dos alunos na construção dos saberes, além da continuidade da 

rotina pedagógica efetivada na prática da elaboração do planejamento das 

atividades a serem vivenciadas na sala de aula. 

Então, quando eu comecei, eu tinha uma visão mais restrita assim de sala 
de aula, mas à medida que eu fui trabalhando com outros profissionais, eu 
fui vendo outras formas de trabalhar com os grupos, formas mais 
interativas, mais dinâmicas, que possibilitasse mais a participação das 
pessoas (trecho da entrevista de E2). 
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Muita coisa que eu fazia, coisas mesmo da pedagogia tradicional que foi 
ainda como eu aprendi, que eu fazia e que eu fui modificando, fui inserindo 
novas atividades. Como a minha pesquisa foi muito assim na metodologia 
de língua portuguesa, de letramento, por que não se fazia muito essas 
coisas. Então assim, mais em cima disso de, que tudo era referência de 
como eu tinha aprendido e aí eu fui vendo como era que a gente podia fazer 
para a aquisição ser mais rápida e aí eu fui modificando (trecho da 
entrevista de E5). 
Pra mim, assim mudança..., é porque pra mim esse negócio de ensinar 
sempre foi muito presente na minha vida, mas o que mudou... é o que eu te 
disse no começo, eu tô pensando muito no magistério, ultimamente... eu 
nunca pensei tanto na época do magistério, enquanto agora. Mudou isso 
assim..., eu tá pensando mais na minha prática, na minha relação com os 
alunos (trecho da entrevista de E4). 
Hoje a mudança que eu percebo é que eu consigo fazer planejamento, eu 
consigo dar continuidade a toda a minha rotina, pra mim está ótimo (trecho 
da entrevista de E6). 

 
 A partir desses depoimentos, podemos perceber também que a mudança 

ocorrida na prática pedagógica surgiu através do convívio com outros professores 

mais experientes que possibilitou a E2 intervir em sala de aula através de outras 

formas de trabalhar, trazendo para o seu cotidiano escolar atividades interativas, 

dinâmicas que permitissem a participação de todo o grupo classe. 

 A experiência em atividades de pesquisa durante a Iniciação Científica fez 

com que a E5 inserisse novas atividades em sala de aula, relacionadas à temática 

trabalhada na investigação que desenvolveu. Essa experiência possibilitou perceber 

outras maneiras de trabalhar em sala de aula com os alunos, revendo as práticas 

utilizadas anteriormente. Portanto, para não ser difícil afirmar que o papel da 

pesquisa na formação da egressa foi fundamental para que ela percebesse os 

limites e possibilidades do trabalho em sala de aula, visando uma efetiva 

aprendizagem dos alunos. 

Interessante verificar, na fala de E4, que a mudança foi atribuída à época do 

magistério em que foi provocada a pensar na relação com os alunos e na sua prática 

docente. Cabe destacar, também, a importância do planejamento para a E6 que 
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percebe nessa atividade uma mudança na sua prática pedagógica. Para ela, 

exercitar o planejamento possibilita dar continuidade a toda a rotina de sala de aula.  

O planejamento das ações é uma exigência do trabalho docente, ou seja, é 

no momento de planejamento que a professora mobiliza diferentes saberes. 

Segundo Freire (1999) o docente na realização do seu trabalho docente precisa 

dominar o conteúdo, apresentar intencionalidade, escolha e execução de 

metodologia adequada, presentes no planejamento. 

Diante dessa atitude reflexiva as professoras evidenciaram os aspectos que 

foram sendo modificados na sua prática pedagógica. Planejar, no entanto, não 

significa garantir que as ocorrências pedagógicas na sala de aula serão todas 

controladas e previsíveis. Ao contrário, muitos estudos (GAUTHIER et. al., 1998; 

PERRENOUD, 1993; TARDIF, 2002) têm apontado que a prática pedagógica é 

permeada por uma certa imprevisibilidade e pelo caráter interativo. De modo que, 

mesmo contendo um conjunto de regularidades, o trabalho docente se desenvolve 

de forma dinâmica, cedendo lugar com freqüência, para as “urgências” ou “soluções 

rápidas”, que muitas vezes não foram definidas a priori no planejamento. 

A segunda apreciação da mudança ocorreu em relação aos conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos ao longo do processo formativo, que atuam na 

consolidação da identidade enquanto docente, quando E2 afirmou “veio aquela 

sensação de que agora eu sou uma pedagoga”, ao sinalizar a finalização do curso 

de Pedagogia, e ainda, contribuiu para garantir o sentimento de segurança no 

momento da atuação em sala de aula. Parece, portanto, que o confronto entre a 

prática adquirida no exercício da docência com a fundamentação teórica promovida 

pelo curso, para a egressa, permitiu que reconhecesse que o fazer-prático, 
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desenvolvido na sala de aula, já estava permeado pela teoria, pois, uma vez que, ela 

já realizava a conscientização sobre o fazer docente. 

Então, eu acho que, pra mim assim, o que eu sinto é que depois que eu me 
formei..., então, veio aquela sensação de que agora eu sou uma pedagoga, 
agora eu tenho fundamentação teórica para fazer aquilo que eu já fazia, de 
certa forma, mas eu me sinto muito mais segura pra fazer agora (trecho da 
entrevista de E2). 

 Noutro depoimento podemos observar que a mudança na prática pedagógica 

se deu ao longo da própria formação inicial, quando a E1 percebeu que “não existe 

receita pronta” para enfrentar as diversas situações pedagógicas que acontecem em 

sala de aula. Ao contrário, o curso foi revelando para essa aluna a inexistência de 

receituários, a necessidade de manter uma atitude investigativa, a curiosidade, a 

busca pela informação para conseguir atuar com autonomia. 

Então, assim, mudou. Antes, lógico, a gente tem uma visão do que é 
educação, a questão da receita pronta. Eu vou chegar aqui e vou encontrar 
uma receita. Eu descobrir que não existe essa receita pronta, e que, na 
minha sala de aula, existiam situações que aconteciam todos os dias e que 
variavam e que eu tinha que realmente buscar informação, ter um 
conhecimento maior, estudar mais para poder. Então, a contribuição foi 
essa, que eu poderia resolver aquelas situações e que tinha uma forma e 
que eu encontrei essa forma aqui, não através de receita, mas que eu tinha 
que buscar (trecho da entrevista de E1). 

 

No conjunto dos dados, identificamos ainda uma terceira apreciação da 

mudança na prática pedagógica que se refere ao convívio profissional e pessoal. No 

convívio profissional a E3 reconhece que a presença da professora de língua 

portuguesa contribuiu para sua identificação com a disciplina, sendo importante na 

constituição dos saberes docentes. Podemos afirmar que é no convívio profissional 

com um professor mais experiente que muitas aprendizagens ocorrem, entre elas a 

aquisição de novos saberes, que servem de referência para atuar nas relações com 

os alunos e com outros professores. 

A troca com os pares possibilita ás professoras a construção de saberes a 

partir de situações já vivenciadas por colegas, a partir de situações realizadas. 
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Essas trocas geralmente envolvem experiências das professoras, sejam elas 

exitosas ou não, tomadas como referencial para as ações docentes posteriores. 

Quanto às mudanças ocorridas a partir da própria experiência pessoal se 

expressam no depoimento da E7 que destacou a dinâmica das experiências 

cotidianas “porque a gente não faz a mesma coisa sempre” e a natureza plural e 

diversa das vivências humanas “sempre há uma mudança, nem é a mesma pessoa, 

a gente está mudando a cada dia”  como fundamentais nesse processo formativo. 

 

3.3 – Contribuição do curso de Pedagogia para o saber-fazer docente 

 

 O curso de Pedagogia é percebido pelas egressas como momento de (1) 

convívio com professores da graduação, (2) contato com os conhecimentos teóricos, 

(3) experiência profissional e (4) sistematização da intervenção pedagógica. 

Percebemos que o curso de Pedagogia é um espaço de mobilização de saberes, 

mas também de produção de saberes, no cotidiano da prática pedagógica 

desenvolvida pelo professor. 

 Inicialmente, na primeira fala, o convívio com professores da graduação, foi 

fundamental para perceber que através de professores mais experientes é possível 

desmistificar idéias relacionadas ao trabalho docente. Para a E3 esse convívio 

tornou-se significativo no momento em que a ajudou a esclarecer idéias que tinha 

errada da matemática. Destaca-se ainda no depoimento da E2, especificamente, o 

convívio com o professor de sociologia que trouxe segundo ela “elementos que foi 

muito mais importante” expressando ainda um sentimento de sedução por esse 

componente curricular, que fez perceber a modalidade de ensino que gostaria de 

atuar como professora. 
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Graças a graduação eu consegui assim, professores comprometidos 
realmente assim com a educação e que passaram pra mim e 
desmistificaram aquela idéia que eu tinha errada de matemática (trecho da 
entrevista de E3). 
 
Houve determinados professores, determinados autores também, leituras 
que eu fiz, que eu acho forma determinantes, porque eu hoje é..a minha 
prática é muito mais voltada pra o social, então eu acho que os professores 
principalmente os de sociologia foram... para mim assim, os elementos que 
eles traziam, pra mim foi muito mais importantes, eu me senti muito mais 
seduzida por essa área, do que propriamente trabalhar na escola, na 
educação formal ( trecho da entrevista de E2). 

 

Interessante verificar que, além do convívio com o professor de Sociologia, a 

E2 realizou leitura de determinados autores que lhe possibilitou interpretar a 

realidade social que está inserida a escola, como também seus elementos 

estruturadores, como os alunos, o processo ensino-aprendizagem, etc. Dessa forma, 

a leitura realizada durante a formação inicial deu condições para que a egressa 

analisasse criticamente a realidade escolar, como também o trabalho realizado pelo 

profissional de ensino e percebesse suas especificidades.  É possível perceber a 

construção do saber no momento em que a egressa age investigando, mesmo não 

intencionalmente, mas que a partir dessa ação passa a incorporar um repertório de 

saberes que será utilizado em situações semelhantes, que requerem o mesmo 

resultado. 

O conhecimento teórico foi outra contribuição que o curso de pedagogia 

trouxe para o saber-fazer docente das egressas. Inicialmente destaca-se no 

depoimento da E1 que esse conhecimento é muito necessário para poder realizar a 

reflexão sobre a ação e a partir dessa reflexão poder intervir modificando-a. 

A teoria serve exatamente porque você pára, vê a sua prática, vê o que 
acontece em sala de aula, vê o que você fez, o que você pode fazer na luz 
da teoria. Assim, um estudo ou alguma coisa que você viu naquela forma 
que alguém fez, que para outra pessoa deu certo, então não tem como você 
do nada chegar e dá aula, não é somente praticar. Tem gente que separa 
teoria e prática. Eu acho que foi em relação, de como foi paralelo, então 
assim, foi um somatório, o que eu via aqui, o que eu estudava formava com 
a minha prática (trecho da entrevista de E1). 
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Parece importante, destacar a partir desse depoimento, que a formação de 

professores reflexivos torna-se um espaço de construção de saberes contribuindo 

para a autonomia no saber-fazer docente. (SCHÖN, 2000). Ainda para esse autor a 

reflexão na ação e sobre a ação é essencial no processo dialético da aprendizagem, 

pois é no contato com a prática que é construída uma nova teoria. 

Outro aspecto a ser destacado se refere à ampliação da teoria no processo 

de formação inicial e os conhecimentos práticos que foram adquiridos durante o 

processo formativo. Os depoimentos ilustram: 

Acho que realmente a nível teórico, acho que amplia muito, não que a gente 
assim entre uma e saia outra, depende muito do interesse de cada um, mas 
no meu caso contribuiu muito, ampliou muito essa questão da teoria (trecho 
da entrevista de E3). 
 
As contribuições? Porque eu não tinha outra fonte de conhecimento a não 
ser aqui no curso. Não fiz magistério e não conhecia ninguém que fosse da 
área, que fosse professor. Uma tia e minha mãe se formaram no curso de 
pedagogia, mas elas nunca atuaram na área, então não tinha ninguém que 
tivesse os conhecimentos pedagógicos que me ajudasse nessa construção. 
Então os conhecimentos foram de fato construídos aqui (trecho da 
entrevista de E5). 

 
Podemos perceber que o curso de Pedagogia tem um papel importante na 

constituição dos saberes docentes, porém para que essa construção aconteça, 

segundo a E3 “depende muito do interesse de cada um” para ampliar esses 

conhecimentos. Além disso, percebemos que, esse “saber buscar” atender aos 

anseios e dificuldades apresentados pela egressa na relação com o curso de 

Pedagogia. Ao reconhecer que “não tinha outra fonte de conhecimento” a E5 atribui 

ao curso sua primeira fonte epistemológica. Em síntese, percebemos que os 

conhecimentos teóricos mobilizados durante o curso de pedagogia são bastante 

valorizados e visam atender às demandas específicas que fazem parte do cotidiano 

escolar. 

 Uma outra contribuição do curso de pedagogia para o saber-fazer docente diz 

respeito à experiência profissional, sendo para E1 bastante significativa, 
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principalmente, para a maioria dos alunos da sua turma que já estavam inseridos em 

salas de aula. O depoimento dessa egressa evidencia que ela reconhece que as 

aprendizagens provenientes do curso de Pedagogia foram fundamentais para quem 

já tinha experiência. Muito mais que conhecimentos teóricos, a formação 

proporcionou um saber-fazer referentes às suas necessidades de sala de aula, que 

diz respeito às habilidades e competências para fazer alguma coisa, um saber 

prático visando a sua intervenção em sala de aula.  

 Por último, outra contribuição foi em relação à sistematização da intervenção 

pedagógica, que estão relacionadas às atividades, aos aspectos técnico-

burocráticos e estruturantes da profissão, como a elaboração de planejamento, 

elaboração de projetos, preenchimento de fichas, entre outros. Para Guimarães 

(2004, p.120) essas atividades “são da dimensão geral do trabalho docente, que 

servem de suporte à dimensão específica desse trabalho e que requerem do/a 

docente a mobilização e utilização de saberes”. 

Para E3, “a gente sempre tem que procurar fazer um planejamento, um plano 

de aula pra depois por em prática”. Além de destacar a importância do planejamento 

como instrumento para o desenvolvimento da atividade docente, também destaca o 

plano de aula que precisa ser construído para depois ser concretizado no cotidiano 

de sala de aula. Percebe-se que essas atividades enfatizadas pela egressa 

constituem-se como procedimentos necessários para que o encaminhamento do 

trabalho docente se concretize, ou seja, são os saberes práticos necessários, que 

auxiliam a egressa no desempenho de sua função docente.  

Schön (1995) defende justamente a necessidade de se investigar e dar um 

estatuto a esses saberes práticos, desfazendo o mito de que eles são inacessíveis, 

meramente intuitivos, ou em um nível inferior ao conhecimento científico. A 
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epistemologia da prática, que ele defende, diz respeito à necessidade de, durante a 

formação profissional, dar-se um estatuto aos saberes tácitos dos profissionais, uma 

vez que estes, durante o agir profissional, desenvolvem saberes e competências que 

podem ser socializados com outros profissionais e contribuir, não só para na 

formação destes últimos como, também, para a solução de problemas concretos do 

trabalho, os quais não podem ser tomados como problemas técnicos. 

Dessa forma, o curso de Pedagogia configurou-se através das falas das 

egressas como um curso que contribuiu para construir conhecimentos que são 

necessários para a atuação em sala de aula, como também provocou curiosidade, 

interesse, enfim, ele foi importante para que elas buscassem novos conhecimentos 

que faziam parte de suas angústias e das suas necessidades. Nesse sentido, o 

curso de Pedagogia ganha relevância, posto ser oportunidade para ampliação dos 

conhecimentos teóricos e, ao mesmo tempo, construção de saberes que contribuem 

para o desenvolvimento da capacidade enquanto profissionais. 

 

3.4 – Possibilidades e limites da Pesquisa e Prática Pedagógica 

 

No atual contexto de formação docente, especificamente no curso de 

Pedagogia da UFPE a Pesquisa e Prática Pedagógica mobiliza saberes sobre: (1) 

produção do conhecimento sobre a escola; (2) intervenção em sala de aula; (3) 

sistematização da intervenção pedagógica; (4) contato com alunos já inseridos na 

prática pedagógica; (5) contribuição a nível de prática reflexiva; (6) proximidade com 

professores mais experientes. 
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 A “produção do conhecimento sobre a escola” são os saberes que são 

mobilizados nas discussões teóricas, da aula do componente curricular Pesquisa e 

Prática Pedagógica que segundo Lemos (2007) esta estruturada em  

“vivências em atividades para conhecer a escola, a sala de aula e exercitar 
a prática pedagógica, num movimento que se inicia na escola em sua 
globalidade, seguindo de estudos do ambiente de sala de aula, culminando 
com o exercício de intervenção pedagógica em sala de aula (p.11). 

 

Dessa forma, a PPP I contribui para o estudo dos construtos teóricos da 

prática educacional escolar em específico sobre seu entorno, seu projeto político 

pedagógico, seu currículo, suas normas regimentais, suas experiências de gestão. 

Nesse sentido, E2 enfatiza que “a escola precisa ser combatida e mudada, 

pois nas discussões teóricas da PPP é diferente, do que acontece na prática”. 

Interessante notar que, a egressa faz um confronto entre os saberes mobilizados 

nas discussões teóricas realizadas nas PPP, com a leitura que faz da escola durante 

a ida ao campo de estágio e percebe que existe uma distância do que é vivido na 

escola e do que é proposto nos textos estudados na PPP.  

 A Pesquisa e Prática Pedagógica além de mobilizar saberes sobre o entorno 

da escola, também mobiliza saberes sobre as diferentes modalidades de ensino. A 

PPP é espaço de contato com as modalidades de ensino existentes a partir dos 

conteúdos definidos para a PPP II e PPP III, que são organizados partindo do 

trabalho pedagógico da EJA e Ensino Fundamental na PPP II, e, Educação Infantil e 

Ensino Fundamental na PPP III, onde os alunos realizam caracterização da sala de 

aula, das rotinas, da avaliação, das relações interpessoais e do relacionamento da 

sala de aula com o entorno e temas transversais, conforme vimos no capítulo 2 

subitem 2.1 da parte metodológica deste trabalho (Campo da investigação e 

participantes da pesquisa). O fala ilustra: 
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A gente fez pesquisa na comunidade, no entorno da escola, observamos o 
entorno, observamos a escola assim, não ficamos só em sala de aula. A 
gente foi ver a questão burocrática, a direção, todas as modalidades de 
ensino, educação infantil, do EJA, fundamental, observou o entorno, como é 
que funciona a escola (trecho da entrevista de E4). 

  

Na fala de E4, a PPP é possibilidade de visão ampla da escola, mas também 

de oportunidade de observar todas as modalidades de ensino percebendo existentes 

na instituição escolar. 

Se, por um lado, existe egressa que afirme que a PPP possibilita aos alunos o 

contato com as diferentes modalidades de ensino; por outro lado, também 

encontramos depoimentos que revelam o contrário, conforme podemos perceber na 

fala da egressa E1: “quem faz o curso a noite e trabalha o dia todo, só vai ter a 

experiência da EJA e a gente sabe que, você vai ser um pedagogo, que só viu um 

nível, não participou dos outros”. Percebemos na fala dessa egressa que o aluno 

que estuda à noite fica prejudicado em relação à vivência em outras modalidades de 

ensino, deixando de vivenciar o planejamento, a execução e a avaliação da 

docência em cada nível de ensino. 

Outro saber mobilizado na PPP é em relação à teoria como se revela na fala 

de E5 “a teoria foi fundamental, foi identificada na escola”. Essa fala reitera a 

possibilidade da relação de reciprocidade entre teoria e prática, onde uma contempla 

a outra. Percebemos que, uma formação que vincula teoria e prática desde o início 

do curso de formação inicial, faz-se através da pesquisa, da efetiva inserção do 

aluno no interior da escola e nos momentos de estudo e reflexão da teoria na 

instituição formadora. 

Entretanto, mesmo em face da necessidade de vinculação entre teoria e 

prática, encontramos afirmações que apontam a necessidade de ampliação das 
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discussões teóricas, dos relatórios produzidos, oriundos da observação e 

intervenção na escola, como mostra abaixo: 

A gente discutia alguns textos, mas eu acho que essas discussões teóricas 
nas PPP’s tem que realmente ser ampliada um pouquinho mais. O maior 
tempo mesmo foi nos estágios e quando a gente retornava desses estágios 
a gente tinha que fazer um relatório e falar um pouquinho sobre esse 
relatório, então assim, as discussões antes de ir pra os estágios não 
ampliava muito isso não, acho que teria que ser mais objetivo, pra ser 
sincera eu não lembro agora um texto que vi nas PPP’s (trecho da 
entrevista de E3). 

 
 
 

 Na fala da E3 mostra a necessidade de ampliação das discussões teóricas na 

perspectiva de ter mais conhecimento sobre os relatórios, para que servem, qual sua 

função, antes do retorno ao campo de estágio. 

Percebemos que, o estudo e discussão na instituição formadora dos 

construtos teóricos da prática escolar, como também sobre a finalidade dos 

relatórios são fundamentais para, quando o aluno entrar em contato com a escola – 

campo de estágio, possa fazer uma leitura crítica do contexto escolar e dos seus 

estruturantes, de modo que “a prática, por sua vez, seria o ponto de partida do 

conhecimento, a base da teoria e, por efeito desta, torna-se prática 

conscientemente” (PIMENTA, 2005, p.99). 

 A intervenção em sala de aula caracterizou-se como um dos saberes que foi 

mobilizado na PPP, através dos depoimentos das egressas. Eles se expressam “nos 

momentos de vivência com crianças da escola pública quando eu dava aula” E2, 

“nas idas para a sala de aula, quando criava atividades para os alunos realizarem” 

(E4), “nas formas de intervir em determinadas situações em sala de aula, realizando 

tarefas de matemática e ajudando os alunos a entende melhor” (E1). Para Silva 

(2005, p.102) “a intervenção é compreendida como processo permanente de 

observação/reflexão, dando a possibilidade aos professores de realizar ações 

interventivas”.  
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Outro saber mobilizado na PPP se refere à sistematização da intervenção 

pedagógica, que se configura como os momentos de planejar as aulas, criar rotinas 

didáticas, preparar as atividades de sala, dentre outras. A E1 faz o seguinte 

comentário: “A questão do planejamento que é uma forma de tentar resolver alguns 

problemas que surgem na escola”. Nesse caso, o planejamento é percebido como 

instrumento de sistematização da atividade de ensino, não aparecendo a 

importância do planejamento como momento propício a refletir sobre sua própria 

ação docente não aparece. No entanto, a E2 reconhece que o planejamento, 

configura-se como a possibilidade de refletir sobre o que se fez e o que se pretende 

fazer futuramente.  

Levou muito tempo planejando as aulas, depois a gente executou, deu as 
aulas e depois refletimos sobre o que fizemos. Em outra aula fizemos 
diferente, a partir do que refletimos (trecho da entrevista de E2). 

 
A E2 percebe o planejamento como uma exigência do trabalho docente que 

precisa planejar as ações para a execução da aula, também como um instrumento 

utilizado para refletir sobre as ações desempenhadas. 

O contato com docentes em formação inseridos na prática pedagógica 

configura-se como outro saber mobilizado na PPP. Esse saber diz respeito aos 

alunos que já estavam atuando como professores e que puderam contribuir com 

seus pares no momento de ida à escola – campo de estágio. Como podemos 

observar no depoimento da egressa: 

Nas disciplinas de pesquisa e prática era tudo em dupla, e a minha dupla 
era uma pessoa que já tinha... já era professora de educação infantil de 
escola pública. Então isso me ajudou muito, porque algumas coisas que eu 
não sabia como reagir, ela sabia reagir muito bem (trecho da entrevista de 
E2) . 

 

  Através da fala dessa egressa, percebemos que as experiências diferentes 

quanto à vivência no exercício da docência, foi fundamental para àquelas que ainda 

não tinham nenhuma experiência em sala de aula. Diferentes experiências que 
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foram imprescindíveis, para que houvesse troca, e para que pudessem também 

juntos crescer na profissão, enquanto professor que sabe do seu “inacabamento”.  

Parece importante, destacar a partir desse depoimento, que “o inacabamento 

do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há 

inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou 

consciente”. (FREIRE, 1999, p.55) Quando assumimos nosso “inacabamento” como 

seres humanos que somos, permitimos nos aproximar da humildade e de poder 

junto com outros pares estabelecermos o diálogo necessário para que a troca se 

concretize e juntos crescermos.  

  Outro saber mobilizado durante a PPP diz respeito a prática reflexivo que 

através do contato com o campo de estágio foi possível refletir sobre ele e sobre o 

que estava sendo estudado nas propostas das PPP’s. 

Interessante verificar, no depoimento da E3 que, a PPP contribuiu “para uma 

prática reflexiva, pois à medida que eu ia lendo, a medida que eu fazendo, eu ia 

trocando, eu tava refazendo aquela prática”. Parece, portanto, que o confronto entre 

a ação que foi realizada, permeada pela reflexão crítica sobre ela, é o caminho para 

refazer a ação modificando-a, podendo assim se cumprir o pressuposto freireano de 

que “o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática, pois é pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(FREIRE, p. 43) 

 O exercício da reflexão sobre a prática configura-se como algo significativo e 

inerente ao próprio trabalho docente, podendo, além de dialogar com sua própria 

prática, realizar esse exercício com seus pares. Cremos que esse movimento poderá 

repercutir, positivamente, no seu saber-fazer docente, além de constituir uma 

dimensão da própria formação docente.  



 99

 Conforme foi discutido no capítulo 1 no subitem 1.1 (Formação de professores 

e a perspectiva crítico-reflexiva) deste estudo, Schön (2000) entende a formação de 

professores reflexivos como espaço de construção de saberes, na e sobre sua 

prática. Portanto, a reflexão na e sobre a ação configura-se como um processo 

mediante o qual os professores aprendem ao analisar e interpretar a própria 

atividade desenvolvida. 

 Por último, o saber que foi mobilizado nas PPP’s refere-se à proximidade com 

professores mais experientes, no momento de contato com a sala, e que possibilitou 

a realização de trocas de conhecimentos e ao mesmo tempo de enriquecimento. 

Como podemos observar no depoimento da egressa E1 “o contato com 

professores a nível de planejamento, da dinâmica dele em sala de aula, eu acho que 

é isso, é o contato, que você vê realmente, vê como realmente acontece, como 

funciona, como você vai fazer”. A interação com professores experientes na escola – 

campo de estágio constituiu-se como fonte de formação e de saberes, que 

contribuem para esclarecer dúvidas sobre (1) os conteúdos e atividades de ensino, 

como (2) fazer planejamento, enfim sobre a (3) criação e construção de matérias e 

procedimentos de ensino. Na troca de conhecimentos há a interação como base da 

aprendizagem, numa relação que aprende ao ensinar e se ensina ao aprender, 

perspectiva apontada por Freire (1999), entre alunos/alunas e entre estes com a 

professora. 

 Se por um lado tem professores que contribuem para o crescimento 

profissional dos discentes/professores, na escola – campo de estágio; por outro 

lado, aparecem depoimentos que dizem ao contrário: 

Assim, eu nas PPP’s, fiz os estágios com professores que não tinham tanto 
compromisso, então assim quando o número de alunos era assim reduzido, 
eles davam graças a Deus. Eu não tive a sorte de pegar professores que 
fossem referencias na minha vida (trecho da entrevista de E3). 
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 Essa fala evidencia que os professores das escolas – campo de estágio nem 

sempre colaboram para a formação das alunas, no sentido de dar oportunidade para 

agirem com autonomia, e poderem sistematizar as atividades que foram planejadas. 

 Freire (1999) afirma que ensinar exige “estética e ética”, como também a 

“corporeificação da palavra pelo exemplo”. Os professores da escola – campo de 

estágio tem a responsabilidade na formação de seus futuros pares, quando recebem 

os discentes/professores.  

 Em síntese, podemos perceber que, a Pesquisa e Prática Pedagógica 

configura-se nos depoimento das egressas como possibilidade para perceber que o 

professor é um profissional, inserido num determinado espaço e tempo histórico, 

capaz de questionar e refletir sobre a sua prática, assim como sobre o contexto 

político e social no qual esta se desenvolve. A PPP é apontada como importante 

meio de articulação entre “o espaço de formação inicial e do trabalho profissional” 

como defendem Santiago e Batista Neto (2000). Nessa direção, Pesquisa e Prática 

Pedagógica configura-se ao mesmo tempo, prática e ação.  Assim, a Pesquisa e 

Prática Pedagógica constituiu-se como pesquisa tomando como objeto a escola, a 

sala de aula e a docência.  
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No caminho percorrido, analisamos os saberes disciplinares mobilizados na 

Pesquisa e Prática Pedagógica e utilizados no saber-fazer docente das egressas 

participantes desta pesquisa, para atenderem às necessidades apresentadas no 

contexto escolar. Assim, esses saberes são mobilizados e utilizados para darem 

suporte às atividades desenvolvidas pelas egressas na ida à escola - campo de 

estágio, e também na efetivação do ensino, através dos processos interativos de 

professores(as), alunos(as), conhecimento e contexto.  

A mobilização e utilização desses saberes para a realização de atividades 

caracterizadoras da escola e da efetivação do ensino permitem perceber a amplitude 

que a caracteriza. Os saberes disciplinares mostraram-se nesta pesquisa como: 

saberes acerca da produção de conhecimento sobre a escola, o papel ativo do 

professor nas decisões que envolvem a organização escolar, saber referentes às 

necessidades de sala de aula, as habilidades e competências para desempenhar as 

atividades de ensino, um saber prático visando à intervenção em sala de aula, que, 

articulados entre si, possibilitam a interação das funções pedagógicas, favorecendo 

o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 

De acordo com as falas das egressas a origem dos saberes docentes advêm 

das seguintes fontes: experiência pessoal e profissional,  formação inicial, esforço 

pessoal e convivência familiar. Esses saberes estão vinculados entre si e dialogam 

constantemente com o saber-fazer docente das egressas, sendo relacionados às 

várias situações de ensino que se fazem presentes no contexto escolar. 

A predominância de saberes da experiência pessoal e profissional no saber-

fazer docente parece consolidar a competência profissional das docentes, 

constituindo-se a prática e a reflexão socializada elementos relevante para a 

produção de novos saberes profissionais. 
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A formação inicial é reconhecida como produtor de saberes, uma vez que 

possibilita a diversidade e ampliação do currículo, as oportunidades de vivenciar 

diferentes atividades práticas em diversos níveis de ensino, as leituras realizadas, 

bem como a participação em atividades de pesquisa, monitoria e extensão. 

Colaborando no processo de edificação dos saberes docentes, auxílio na estrutura 

de um conhecimento teórico e prático. 

No que se refere ao esforço pessoal foi percebido que o interesse interior é a 

condição essencial para que os saberes sejam construídos, de modo a vir a atender 

as demandas da realidade dos alunos, enfim, do contexto de ensino. 

Um outro aspecto apontado pelas egressas como fonte de origem dos 

saberes docentes é a convivência familiar, no contato com membros da família que 

exercem a atividade docente, que exerceu  influência na escolha profissional – 

magistério. 

Outro dado relevante foi quanto à mudança na prática pedagógica, ocorrida 

através da intervenção em sala de aula, conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos ao longo do processo formativo e o convívio profissional e pessoal. 

Na intervenção em sala de aula, a inserção de novas atividades 

contextualizadas possibilita uma efetiva participação dos alunos na construção dos 

saberes, além da continuidade da rotina pedagógica efetivada e na prática da 

elaboração do planejamento das atividades. 

O convívio com professores mais experientes possibilitou a intervenção na 

sala de aula através de outras formas de trabalhar, resultando em atividades 

interativas, dinâmicas que favoreceu a participação de todo grupo classe. 
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A relação entre o conhecimento teórico e prático permitiu as egressas 

reconhecerem que o fazer-prático desenvolvido em sala de aula já estava permeado 

pela teoria. 

Entretanto, percebemos que essas mudanças da prática pedagógica 

ocorreram após o ingresso na universidade, porém o que impulsionou para que elas 

procurassem esta mudança foi justamente a própria prática. Ou seja, as mudanças 

vieram se constituindo a partir dos seus desejos de mudarem suas práticas. Desejos 

que nasceram da interação com seus alunos, professores e o contexto escolar. 

No que se refere à contribuição do curso de Pedagogia para o saber-fazer 

docente, a apreciação das egressas volta-se para: convívio com professores, 

contato com conhecimentos teóricos, experiência profissional, sistematização da 

intervenção pedagógica.  

As egressas conceberam que a formação inicial no curso de Pedagogia foi 

um momento importante em suas trajetórias profissionais, mas foi à prática, a 

vivência de sala de aula e de escola, que lhes permitiu tornar a atividade docente 

melhor organizada e mais proveitosa. 

Observa-se que o curso de Pedagogia da UFPE se constitui como espaço de 

mobilização e utilização de saberes que servem de base para as professoras 

desempenharem suas atividades de ensino no cotidiano da prática docente 

desenvolvida. 

A Pesquisa e Prática Pedagógica revelou-se como produtora de saberes 

sobre: (1) produção do conhecimento sobre a escola, (2) intervenção em sala de 

aula, (3) sistematização da intervenção pedagógica, (4) contato com os alunos já 

inseridos na prática pedagógica, (5) contribuição para a prática reflexiva, (6) 

proximidade com professores mais experientes. 
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Percebemos que, os saberes disciplinares são mobilizados e utilizados para 

atender as atividades desenvolvidas na escola – campo de estágio, como também 

para a efetivação do ensino, no momento da intervenção em sala de aula, através 

dos processos interativos, estabelecidos durante os estudos nas PPP’s, com os 

alunos(as), professores(as) e contexto. A importância do professor conseguir 

mobilizar saberes durante a formação inicial e na escola – campo de estágio, está 

no fato de a docência alimentar-se, fundamentalmente, dos saberes oriundos da 

história de vida dos professores, da formação profissional para o magistério e da 

prática que o professor realiza, fazendo com que o seu trabalho torne-se uma 

oportunidade de aprendizagem. 

Além disso, esses saberes mobilizados na Pesquisa e Prática Pedagógica, 

concebida como trabalho coletivo da instituição formadora e entendida como eixo 

articulador de produção de conhecimento sócio-educacional, se constituiu numa 

possibilidade  de integração teórico-prática e contribuiu para o desenvolvimento da 

capacidade das egressas de pensar teoricamente sobre a realidade, numa postura 

reflexiva. 

Outra aproximação que evidenciamos foi que esse componente curricular 

procurou estabelecer uma unidade entre o ensino e a pesquisa, configurando-se nos 

momentos de reflexão e investigação sobre a prática pedagógica desenvolvida na 

escola – campo de estágio. 

Entretanto, percebemos que a Pesquisa e Prática Pedagógica precisa estar 

articulada com a escola – campo de estágio, de forma que o conhecimento 

vivenciado nas PPP’s esteja possibilitando uma visão crítica da escola e ao mesmo 

tempo dando possibilidades para que as docentes vivenciem todas as modalidades 

de ensino existentes.  
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O desafio consiste, portanto, no reconhecimento dos saberes utilizados no 

contexto escolar como elemento da formação de professores.  

 Assim, esta pesquisa nos revelou que os saberes disciplinares mobilizados na 

Pesquisa e Prática Pedagógica orientou as egressas para que refletissem sobre sua 

própria relação com o saber, com as pessoas, as instituições, tanto quanto sobre o 

modo de superar as limitações ou de tornar sua prática pedagógica mais eficaz. 

 Apesar dos limites apontados nesta pesquisa, percebemos que este 

componente curricular garantem a formação profissional inicial e também, as 

possibilidades de aprimoramento pelas trocas estabelecidas entre seus pares, 

professores mais experientes e o próprio contexto escolar.. 

 Depreendemos, portanto, neste estudo que se faz necessário considerar os 

saberes mobilizados na Pesquisa e Prática Pedagógica em face da necessidade de 

compreender que a formação de professores pode integrar os saberes que fazem 

parte do cotidiano escolar na formação dos futuros professores, bem como entender 

o papel dos saberes docentes em relação a outros conhecimentos que marcam a 

prática pedagógica dos discentes/professores que estão no processo de formação 

inicial. 

 Assim, essa pesquisa nos revelou saberes sobre a escola, sala de aula, 

intervenção pedagógica, no desenvolvimento de prática reflexiva na relação com 

professores experientes oriundos do componente curricular Pesquisa e Prática 

Pedagógica e da inserção das docentes na escola – campo de estágio. Entretanto, 

reconhecemos que se faz necessário uma maior investigação acerca dos saberes 

adquiridos no componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica durante a 

formação inicial, e sua concretização na prática docente. 
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ANEXO 1 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
ORIENTADORA DA PESQUISA: MARIA ELIETE SANTIAGO 
MESTRANDA: SELMA TÂNIA LINS E SILVA 
 

QUESTIONÁRIO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL 
 

1.Nome:___________________________________________________Idade:_______
anos 
             Curso:_________________Ano de Entrada:___________Ano de 
Saída:_________ 
             Turno:______________  
2.Gênero: Masculino (   )   Feminino: (   ) 
3. Telefones: 
Residencial_______________________Celular:_______________________ 
4. Endereço 
eletrônico:_______________________________________________________ 
 

II.ESCOLARIDADE 
 

1.Em que tipo de escola você estudou? 
(   ) Pública (Ed. Infantil)              (   ) Pública (Ed. Fund.)             (   ) Pública (Ens. 
Médio) 
(   ) Privada (Ed. Infantil)        (   ) Privada (Ed. Fund.)             (   ) Privada (Ens. Médio) 
 
2. Qual sua formação no ensino médio: 
(   ) Técnico 
(   ) Científico (Ensino Médio) 
(   ) Magistério 
(   ) outro. Qual____________________________ 
 
3. Você, além dessa graduação que já fez, tem alguma outra? 
(   ) sim. Qual?____________________________________   (   ) não 
 
4. Atualmente está estudando? Em que? Em que local? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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III.EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 

1.Exercia a atividade de ensino antes da conclusão do curso de pedagogia? (   ) sim 
não (   ) 
 
2.Se sim, em que ano  começou a ser professor(a), há quanto tempo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________ 

 

 
3. Atualmente exerce a profissão de professor(a)? (   ) sim    não (   ) 
 
4. Em que modalidade de ensino você atua? 
 
(   ) Pública (Ed. Infantil) 
(   ) Pública (Ens. Funda.) Disciplina 
(s):_________________________________________ 
(   ) Pública (Ens. Médio) Disciplina 
(s):_________________________________________ 
(   ) Privada (Ed. Infantil) 
(   ) Privada (Ens. Funda.) Disciplina 
(s):________________________________________ 
(   ) Privada (Ens. Médio) Disciplina 
(s):_________________________________________ 
 
5. Você tem interesse em participar de nossa pesquisa? Se sim, qual a sua 
disponibilidade para possíveis entrevistas. Dia/s e horário/s. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________ 
 
 
Obrigada pela sua participação. 
 
 
 

___________________________________________ 
Selma Tânia Lins e Silva – Mestranda - UFPE 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
ORIENTADORA DA PESQUISA: MARIA ELIETE SANTIAGO 
MESTRANDA: SELMA TÂNIA LINS E SILVA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
1.Nome:_______________________________________________________________
__ 
 
2. Ano de entrada e saída:________________/_________________. 
 
3. Turno:__________________. 

 
 
 

1 – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES 
 

• A que atribui a origem de seus saberes docentes? E a quem? 
• Você percebe alguma mudança, hoje, na sua prática pedagógica em sala de 

aula depois que você começou a carreira? Qual? A que você atribui isso? 
 
2 – CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR(A) EM SALA DE AULA 
 

• O Curso de Pedagogia trouxe que tipo de contribuição para a construção dos 
seus saberes/fazeres docentes? 

 
3 – CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DAS PPP’s NO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES, QUE SÃO MOBILIZADOS EM SALA 
DE AULA 
 

• Em que os estudos realizados nas disciplinas PPP’s, do Curso de Pedagogia 
contribuiu no seu saber-fazer docente? 

• O que destacaria nas PPP’s como apóio para o trabalho docente? 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

ORIENTADORA DA PESQUISA: MARIA ELIETE SANTIAGO 

MESTRANDA: SELMA TÂNIA LINS E SILVA 

 

CARTA À(O) EGRESSO(A) 
Caro(a) Egresso(a),_________________________________________________ 

 

 Atualmente sou aluna regular do Programa de Pós-Graduação do Centro 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco,  sob a orientação da Professora 

Drª Maria Eliete Santiago.  

Minha pesquisa tem o interesse em investigar sobre as disciplinas de 

Pesquisa e Prática Pedagógica. 

A reforma parcial, instituída desde 2001.1, com o perfil 1317, redimensiona o 

oferecimento das 300 horas/aula obrigatória para a realização do estágio 

supervisionado e da prática de ensino, distribuindo-as ao longo do curso. A partir 

dessa reformulação já no 3º período contempla a perspectiva de situar a relação 

teoria-prática como eixo articulador da produção do conhecimento, na dinâmica do 

currículo. Uma materialização dessa perspectiva foi a implantação das disciplinas de 

Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Dessa forma, tenho como um dos objetivos construir o perfil dos egressos 

(as) que foram formados a partir da reconfiguração do Curso de Pedagogia. 

Assim, peço sua participação em responder o questionário anexo, para que 

possamos traçar o perfil do egresso(a), desse curso. 

Desde já, agradeço a sua disponibilidade e ajuda, colocando-me à disposição para 

quaisquer esclarecimentos.  

 Atenciosamente, 

                      _______________________________________ 

                                         Selma Tânia Lins e Silva 
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ANEXO 4 
 

MAPEAMENTO TEMÁTICO 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mudança na prática 
pedagógica 

 
1) Intervenção em sala de aula 

• Formas mais interativas, mais dinâmicas, 
que possibilitasse mais a participação das 
pessoas (E2) 

• Inserindo novas atividades (E5) 
• Pensar mais a prática pedagógica na 

relação com os alunos (E4) 
• Continuidade a toda rotina de sala de aula 

(E6) 
 
2) Conhecimentos teóricos e práticos 

• Fundamentação teórica para fazer aquilo 
que já fazia de certa forma, mais segura 
pra fazer agora. (E2) 

 
3) Convívio profissional e pessoal 
 
Convívio profissional 

• Ter convivido com profissionais mais 
experientes. (E3) 

 
Convívio pessoal 

• Coisas que vivenciei em outros momentos 
já sei como agir. (E7) 
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ANEXO 5 
 

MAPEAMENTO TEMÁTICO 
 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuição do curso de 
pedagogia para o saber-fazer 

docente 

 
1) Convívio com professores da graduação 

• Professores comprometidos com a 
educação, passaram a desmistificar a idéia 
que tinha errada de matemática (E3) 

• Professores de sociologia com vivências na 
área social e que trouxeram experiências 
(E2) 

 
2) Conhecimentos teóricos 

• A teoria serve exatamente porque você 
pára, vê a sua prática, vê o que acontece 
em sala de aula, vê o que você fez, o que 
você pode fazer na luz da teoria (E1) 

• A questão da teoria realmente foi ampliada 
na graduação (E3) 

• Os conhecimentos de fato da minha prática 
foram adquiridos durante o curso. (E5) 

 
3) Experiência profissional 

• Principalmente para a maioria da turma que 
já tinha a questão de estar na área, não 
teve coisa melhor (E1) 

 
4) Sistematização da Intervenção pedagógica 

• Saber fazer um planejamento, um plano de 
aula. (E4) 
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ANEXO 6 
 

MAPEAMENTO TEMÁTICO 
 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilidades e limites da 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica 

 
1) Produção do conhecimento sobre a escola 

• Conhecimento do que deve ser combatido e 
mudado na escola como ela é hoje (E2) 

• Realizou pesquisa na comunidade, no 
entorno da escola. (E4) 

• Observou todas as modalidades de ensino: 
educação infantil, do EJA, fundamental (E4) 

• A teoria foi fundamental: foi identificada na 
escola. (E5) 

• Conhecer o projeto político pedagógico. (E7) 
 
2) Intervenção em sala de aula 

• Vivências com crianças da escola pública 
(E2) 

• Ida para sala de aula (E2) 
• Formas de intervir em determinadas 

situações de sala de aula (E4) 
 
3) Sistematização da intervenção pedagógica 

• Deu as aulas e fazia os relatórios (E2) 
• Aprendeu a fazer planejamento. (E1)  

 
4) Contato com alunos já inseridos na prática 
pedagógica 

• Trabalhos em dupla que com colegas que já 
era professora de educação infantil de 
escola pública. (E2) 

 
5) Contribuição para prática reflexiva 

• Contribui realmente com essa prática 
reflexiva. (E3)  

• Refletir sobre minha própria ação. (E5) 
 
9) Proximidade com professores mais 
experientes 

• Contato com o professor a nível de 
planejamento dele, da dinâmica dele em sala 
de aula, eu acho que é isso é o contato, que 
você vê realmente vê como realmente 
acontece, como funciona, como você vai 
fazer (E1) 
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ANEXO 7 
 

QUADRO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS(AS) EGRESSOS (AS) 
 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Centro de Educação – Mestrado em Educação 
Levantamento de Dados sobre os(as) egressos(as) do curso de pedagogia 
Orientadora: Maria Eliete Santiago 
Mestranda: Selma Tânia Lins e Silva 
 
Ano de entrada:_________________ 
 
Ano de saída:___________________ 
 

Nome do egresso(a) Ano 
entrada/saída

Turno Endereço Residencial Telefone 
residencial/celular 

Obs. 
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Silva, Selma Tânia Lins e 
 
  Os saberes mobilizados por egressas do curso de pedagogia a partir da pesquisa e 
prática pedagógica  / Selma Tânia Lins e Silva.  –  Recife : O Autor, 2007.  
  122 f. : il. ; quadros. 
 
 
 
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CE. Educação, 
2007. 
 
 
 
 
 
  Inclui bibliografia e anexos. 
 
 
 
  1. Professores - Formação. 2. Saber docente. 3. Prática de ensino - Pesquisa. 4. 
Prática pedagógica.   I. Título. 
 
 
        
 
 
37 
CDU (2.ed.) 
UFPE 
 
 
370.71 
CDD (22.ed.) 
CE2008-009 
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